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Wat een prestatie van “onze” Iris!
De roeivrouwen van de Atlantic Dutchesses zijn zondagmiddag 24 januari na
een roeitocht van 5000 kilometer aangekomen op Antigua. Op 12 december
zijn ze vertrokken van uit het Spaanse La Gomera. Zondagmiddag net na
17.00 uur Nederlandse tijd hadden de vrouwen weer zicht op land. Ze hebben
al met al meer dan een maand op zee vertoefd. Elke dag roeiend. Op hun tocht
hebben ze te maken gehad met golven die zo hoog waren als een huis. En ook
was er zorg over zwaardvissen. Die hadden tijdens de wedstrijd verschillende
boten aangevallen. De scherpe zwaarden van de dieren kwamen bij sommige
boten dwars door de bodem heen.
De vrouwen roeiden de Talisker Whiskey Atlantic Challenge voor het goede
doel, om geld op te halen voor hart- en vaartziekten. Hun doel was 10.000
euro, dat is ruim behaald, er is meer dan 20.000 euro opgehaald.
De Atlantic Dutchesses hadden in de wedstrijd vooral een strijd met de
mannen van For a Fitter Planet uit Engeland. De ene keer lagen de vrouwen
voorop, de andere keer de mannen. Uiteindelijk hebben de mannen aan het
langste eind getrokken, maar de Dutchesses wonnen wel de eerste prijs in
hun klasse. Er deden in totaal 21 boten mee, de vrouwen zijn uiteindelijk als
zevende over de eindstreep gekomen.
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

Vrijdag 19 februari

vanaf 17.00 uur

Oud papier

Hele dorp

Zaterdag 20 februari

20.00 uur

AC Bingo

Online

Maandag 29 maart

n.n.t.b.

Jaarvergadering PB Raerd

Dorpshuis

No moat it
net raerder
Te folle fan it goede kin ferkeard
útpakke.
Asto ophâlde wolst moast bij dysels
te rie gean wêrom datst der oan
begûn bist.
Krekt op de dreechste mominten
soarchet hoop derfoar datst
trochgean wolst.
Kiest foar hoop dan is alles
mooglik.
Sûn betellet siik, ryk betellet earm
en jong betellet âld.

• Der wurdt noch hiel wat ôf fietst en rûn troch in protte Raerders. Al is
it ek noch sok min waar.
• De bern fan ‘t Raerderhiem binne noch thùs. Fan groep 1 oant 8 krije
se hûswurk. Respekt foar it team.
• Der is yn it Raerderbosk hiel wat snoeit en opromme, ek de Poarte is
opknapt. It is in feestje om dêr te rinnen.

online
via Youtube live

Asto dyn hiele libben de ferkearde
kant út rinst, kin it dan dochs de
goede kant út wêze.
As de wrâld ta stilstân komt
en neat fansels mear is.
As de wrâld ta stilstân komt
en de takomst wurdt ûnwis.
Wa wol dan net in skouder en
in lústerjend ear.
Wa wol net iepen earmen, in
pleister op it sear.
Leave minsken we gean der
wer foar.
Pas goed op jimsels en in oar.
Der komt grif wer in oare
moaie en goede tiid.

We spelen met 4 kaarten 1 rij.
1x volle kaart per kaart.
8 prijzen in totaal, dus 2 prijzen per kaart.
Met tussendoor een kleinigheid.
Al de prijzen worden verzorgd door onze lokale ondernemers!
Opgave tot 15 februari
bij Louise: 0610742756
€ 10,- inleg inleveren in envelop op Selanswei 1
Uitleg met bingokaarten worden v.a. 18 februari thuisbezorgd.

20 febr 2021 - 20 uur - inleg: €10
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Colofon
Praet fan Raerd
Jaargang 18, nummer 172
Februari 2021
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 maartnummer:
inleveren kopij uiterlijk
15 februari (Word bestand,
tabellen + foto’s apart).
Bezorgdatum
De krant van maart wordt in de
eerste week van maart 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
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

Goed bewarre
belibjen
BELIBJE, neffens it Frysk
Hânboek: ûnderfine/wjerfarre
of lang genôch libje om mei te
meitsjen. Foar in protte lju is
der op it heden it measte net te
belibjen, miskien in treast dat
men libbenslang (yntinzen)
weromhelje kin wat men wêzenlik
belibbe hat.
No hie ik it gelok dat ik altyd yn
in tehûs wurke ha, by minsken
dy’t dat oangeande in flinke
duit yn it ponkje dwaan koene.
De measten wiene dêr lykwols
al te wurch foar, mar soms
koe it beteare, wylsto mei de
loaiwivekwaste by alle snypsnaren
yn harren beheinde fermidden
lânsgiseleste, datst de wjerberte
fan sa’n eartiids fûl BELIBJEN
samar meimeitsje mochtest.
Tige oandwaanlik en eins skande
om it net troch te briefkjen oan de
jongerein. Troch it tempo fan de
feroarings yn wrâldsferrin hawwe
dizzen der bygelyks gjin weet
mear fan dat oerpake moarnsier
wol gauris oer de skoalbank yn
sliep sukkele, omdat hy al om 5
oere moarns mei helpe moast by
de boer op it lân. Master liet him
dan measttyds út begrutsjen mar
útkoese want hy wist fansels wol
hoe’t de flagge der thús byhong
(gjin fetpot kinst wol neigean!).
De kloften dy’t ús alle dagen
foarbyfytse, ûnderweis nei skoalle
ta, hat dêr lokkich gjin boadskip
mear oan, mar de sliep (liket wol)
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hawwe inkelden likemin út en
dat hat grif te krijen mei in hiel
oarsoarte fan BELIBJEN. Mooglik
witte wy as sandwichgeneraasje
dêr de finesses net fan en moatte
wy ús foaroardielen der dan ek
mar net te gau op loslitte! Want…
tiden hawwe tiden no?
Eartyds hie it jongfolk krekt sa
goed ferlet fan ûntjouwing, sa’t
bliken docht út it ferhaal fan in
bewenster, wylst har heit dêr
wol gauris it near op lei mei syn
sechje: “Fanke, do moast der
goed om tinke, it libben kinst
net samar út in printsje knippe!”.
Ut de glâns dy’t oer de berêsting
fan dizze âlde frou lei wie op
te meitsjen dat BELIBJEN har
doar dêrom net foarby gongen
is. Tal minsken yn it Grouster
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fersoargingstehûs wiene guon
fan oer it wetter, en wat wy no
foar in foarrjocht oansjogge wie
doe kleare ûngerief. Sels foar
de dokter, dy’t by hege need
wolris oerhelle wurde moast
yn in gammel skouke. “Sake”
rôp de heechachte man dy’t
útkomst bringe moast ris tsjin
it boomkjende famyljehaad fan
de fertelster, “jo litte my hjir net
fersûpe wol?”.
En sa wennet efter elke doar wol
in boekfol wierbelibbe ferhalen.
Ferealens op ‘e ferljochte iisbaan
of op de dûnsflier komt gauris
lâns of it narjen fan in te guodlike
skoalmaster of dûmny (wat
hjoedtedei noch boppenoan op ‘e
list mei populaire spultsjes stiet
tink?). Of de hope, dy’t in âlde
beppe útsprekt, dat har bernsbern

it belibje meie dat harren soannen
nea wer in oarloch ynstjoerd
hoege te wurden. Oan ús (al liket
it bytiden op fleanen) om trou te
bliuwen oan dizze hege hope!
En… wat harsels oerlibbe is
de waarme neitins oan in frou,
segene mei in rom hert. Hiel
hoeden skarrele ik wat by har om,
want it âld minske wie dwaande
mei har lêste libbensoeren. It
wie prachtich winterwaar en
dat doarde ik har noch sêft ta te
flústerjen. Dat sy it noch opbringe
koe om te sizzen ”Wat sil de jeugd
in wille ha…” rekke my djip!
Oer har ôfreizgjend wêzen kaam
in glimp fan blier BELIBJEN.
Heidi
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Happy Stones
vrolijken Raerd op
Eind december ontstond
opeens een leuke coronaproof
buitenactiviteit in Raerd.
Initiatiefnemers “Happy Stones
Raerd” versierden stenen en
verstopten deze vervolgens in het
dorp. Het stenen zoeken en ook
weer nieuwe maken was voor
veel Raerder kinderen een leuke
tijdsbesteding in de kerstvakantie.
Hoe het werkt!
Vind je een steen? Maak er een
leuke foto van en deel het in
de Happy Stones Raerd groep
op Facebook. Je mag de steen
houden, maar het leukste is om
ze weer op een andere plek te
verstoppen. Meer info op https://
www.facebook.com/happystones.
raerd.7
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Jaarvergadering
Aan de leden van Plaatselijk
Belang Raerd
Beste leden,
Hierbij wil het bestuur van
Plaatselijk Belang u van
harte uitnodigen voor de
jaarvergadering 2021. Deze
vindt plaats op maandag 29
maart a.s. in het Dorpshuis.
Uiteraard weten wij nu nog
niet of deze vergadering
door kan gaan. Mochten de
coronamaatregelen dan nog
steeds van kracht zijn, dan
zijn we genoodzaakt om u de
stukken wederom schriftelijk
te doen toekomen.
We hopen elkaar in
gezondheid te kunnen
ontmoeten in maart. Wilt
u de datum alvast in uw
agenda noteren?
Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang
Raerd
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Uit het archief
Tot U schrijft Bokke Wierds Rzn,
hoofdredacteur van het maandblad “de
Rop fan ‘e Raerder Roek”. Van de week
ontvingen wij een brief van wijkzuster
Kloekstra die zich hier in Raerd doende
houdt met de trombosedienst en
goedens die niet meer zo best bij het
spul zijn en ons vroeg dit verslag, welke
in het Fries was geschreven, aan U door
te geven. Nu is het ziezo gelegen, dat wij
niet graag over het Fries gaar gaan, wij
hebben er niets op tegen maar moeten
het niet overdrijven, en je komt er ook
niet ver mee, dat wij hebben het verslag
maar even in het Hollands overgezet,
maar dan volgt nu het verslag van
wijkzuster Kloekstra.
Begunstigd door het fraaie nazomerweer
gingen op zaterdag 7 september zeven
leden van de roeivereniging op pad naar
Duitsland om daar een week te roeien.
Men was ’s morgens vroeg al bij de
werken, want met twee auto’s en een
botenwagen was men om acht uur al op
pad. Onderweg werd er een paar keer
aangestoken. De vrouwen hadden goed
wat eten en drinken meegenomen en de
flauwbijt liet zich dan ook goed smaken.
Op een parkeerplak in Duitsland sprak
een Duitse dame ons aan over de boten.
Nu hebben wij het Duits niet zo goed in de
Neem nu het besluit
eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool

a
m
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r
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macht, maar wij hebben van de oorlog wel
een paar woorden overgehouden, dus dat
redden wij wel op. Zij vertelde ons dat zij
geheel uit de schroeven was om te zien
dat wij in Duitsland kwamen roeien.
Om halfzes arriveerde de groep in Rechlin
alwaar Bokke Schuitmaker nog bijna
een ongemak kreeg, toen zo’n Duitse
onverstand hem wilde inhalen terwijl
hij bezig was linksaf te slaan, maar
het viel gelukkig toe, ze raakten elkaar
net niet. Bij de haven stond Rolf, de
exploitant, ons al op te wachten, hij kon
ons het pad wijzen en waar wij konden
slapen, dat waren de boten Star of Pies
en Star of Frentchip. Wij vonden dat
wel wat nieuwmoderige namen, maar
vooruit. Ieder zocht zijn plaats en daarna
moesten de boten in het water. Na het
warm eten werd er door Bote Flapper
uit een bundel van Levi Weemoed luimige
gedichten gelezen, dit oogste veel bijval
om niet te zeggen dat het er uitnaaide
als oud smoor, wij hebben ons werkelijk de
buisen uitgescheurd. Nadat men nog een
slokje had genomen, begaf men zich te
ruste, want de meesten hadden toch wel
het eind in de mond.
Zondag: op deze dag zou men naar
het plaatsje Buchholz varen. Harke
Kloetstra, die het roeien niet machtig is,
zou op de stuurplaats in de Roggeveen
meevaren. Die roeierij met die Roggeveen
hadden wij niet zo hoog, maar bij
eindbesluit moesten wij toch toegeven:
het kon minder, hij voer zelfs sneller
dan de Geeuw, maar misschien kwam
dat ook omdat Wobbe Wisses en Bokke
Schuitmaker in de Roggeveen zaten.

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!
Bel:
0515-521216 of
06-20914571

Op halfweg schoten we in de wal, alwaar
wij tussen het strewelengoed een
flauwbijt namen, want van dat roeien
waren we wel wat roppig geworden. Nadat
de inwendige mens verstevigd was, werd
de tocht naar Buchholz voortgezet. Aan
de oevers stonden vele boothuizen, op
de zolders huismanden mensen, dat was
toch wel heel apart.

In Buchholz aangekomen werden de boten
aan de steiger gelegd, waarna de groep
zich ging vertreden. Er werd een rondgang
over het kerkhof gemaakt, maar dat kon
eigenlijk geen bezien lijden, want dat was
erg versuiterd. Verder kwam men nog
een otteroversteekplaats tegen en dat
vernuiverde ons nogal, want die zijn bij
ons reeds lang uitgestorven. Door het
fraaie eendenpiekenweer was men nogal
dorstig geworden, reden waarop men in
café de Seerose een glas bier bestelde
en hoewel wordt beweerd dat het in de
voeten zet en de borst beklemt, moeten
wij zeggen dat het er best inviel. Hierna
werd de terugtocht aanvaard, die zeer
voorspoedig verliep.
Maandag: Bokke was deze morgen alweer
vroeg bij de werken en hoewel wij het
schoon kunnen begrijpen, vinden wij wel
dat hij soms rare opstijgings heeft, om
half zeven zagen wij hem al in de Müritz
zwemmen. Persoonlijk lijkt het ons wel
naar vliegen, maar even later zagen wij
zuster Kloekstra, Jaaike Schuitmaker
en Wobbe Wisses daar ook al in het water
omschaaien. Vooral die laatste hadden
wij wijzer gehad.
Om half elf staken we weer van wal,
zonder Harke, want die zou bij de
motorboten wachten op Rapke Terpstra
en zijn vrouw Foekje en dan ze ons met
de twee motorboten achterop komen.
In het kanaal werd flink aangebeligt en
zo kregen wij al gauw de eerste sluis
te pakken alwaar wij moesten kluinen,
maar daar hadden die Duitsters wat op
gevonden. We konden de boten namelijk
op een lorrie trekken en het hele spul zo
naar de andere kant van de sluisingang
trekken. Wij moeten zeggen: het zijnn
toch niet van die onverstanden als
wel eens gezegd wordt. Het was nog
steeds bijsterbaarlijk mooi weer, om
niet te zeggen heet, dat de borstrok
kon uit en zo roeiden we half naken
verder. Onderweg zagen we nog diverse
roofvogels, wouwen en zelfs een visarend.
Op een meer gingen we wachten op de
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twee motorboten en na een poosje
kwamen ze eraan, waarna de boten aan
elkaar werden vastgelegd en we even
gezellig konden bijpraten. Een eindje
verder gingen we voor de wal en zorgden
de vrouwen voor het eten. Macaroni, ’t
was wel lekker, maar een beste pruis
aardappelen met een sleef gul vet
eroverheen en daarna nog een best bord
zuipenbrij geeft toch meer inhouten. ’s
Avonds kwam de fles op tafel en dat gaf
later op de avond nog een heel trelit toen
Rapke het malle vel aan kreeg en buiten
begon te slaan, maar hier legde Wobbe
Wisses het meer op, waarna men rustig
kon gaan slapen.
Dinsdag, de volgende morgen, meldde
Sijke dat ze door Rapke en Ybele flink
uit de slaap was gehouden vanwege
hun gesnurk. Rapke en Foekje zouden
vandaar roeien en Ybele, Wobbe en Harke
zouden de motorboten besturen. Het
was weer mooi zonneschijnweer en het
roeien ging dat ook als sledejagen. Er
waren hier zeer veel kanoërs, groepen
van twintig waren geen uitzondering. Wij
moesten door een brug die zo laag was,
dat Harke de kap omlaag moest doen.
Hierna kwamen we bij de sluit en toen
was het nog maar een hanestap naar de
haven van Kleinzerlangen, dat eruit zag
als een wintersportplaats, mooie houten
spultjes, we hebben ze wel eens minder
gezien. Volgens Rapke was dit allemaal
van een sekte. ’s Avonds aten wij daar
in het restaurant Troethaan, maar geef
mij maar zo’n moddervette hen van onze
plaatselijke jager Auke Schutter.
Woensdag deed blijken dat het Ybele
in het kruis was geschoten, ja dat heb
je als je er half naken bijloopt en je
hebt laten besijgen, maar gelukkig was
Pierkje van Wobbe erbij en die heeft
de gave. Zij is namelijk een strijkster
en ja hoor, met een paar keer strijken
was de krupsje over. De tocht ging
deze dag naar Rheinsburg en was
zeer afwisselend: meren en bochtige
kanalen en hier deed blijken dat zuster
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Kloekstra heel betuift in het sturen
was. In Rheinsburg gekomen werden de
boten bij de plaatselijke roeivereniging
op de wal gebracht, waarna wij ons gingen
vertreden in het stadje. Wij hadden nog
geen drie stappen gedaan of liepen daar
al tegen een erebegraafplaats voor de
gevallenen van het roemvolle Russische
leger aan, die deze stad op 29 april
1945 bevrijd hadden van het fascisme.
Persoonlijk hebben wij het nooit zo op die
Russen gehad, maar daar hebben we het
hier nu niet over. Verder hebben wij hier
een kasteel en een winkel in diggelgoed
bekeken. Ybele en Wobbe warfen niet uit
de boekhandel te slaan. Zij moesten en
zouden gedichten van Fontana hebben en
maar zeuren en zangeren. Het was een
grijs en de anderen waren daar maar mooi
mee aangetrouwd. Gelukkig vonden ze bij
eind besluit wat ze zochten en waren de
harten ook weer gerust. Op de terugweg
kwamen we nog verscheidene skiffs tegen
met jeugd die aan het oefenen waren,
dat was een mooi gezicht. Pierkje raakte
er helemaal van aangedaan en riep “Ik
kan wel guule, su mooi”. In opperbeste
stemming bereikte men Kleinzerlangen
en over het generaal kon men weer van
een zeer geslaagde dag spreken.
Donderdag vertrokken wij uit
Kleinzerlangen naar Mirow, waar bij we
twee sluizen moesten passeren. Na een
wisseling van stuur naar roeien raakten
de wherries elkaar kwijt. Pierke, Jaaike
en Ybele waren het spoor bijster, maar
gelukkig kregen zij de Star of Pies en
de Star of Frentchip weer in het oog
en zo kwam het toch weer goed. Het
was deze keer alsof men in Scandinavië
was, alleen de bomen waren anders. In
Mirow gaf Harke nog even een stukje
hogeschoolstuurkunst ten beste door
achterstevoren het schip tussen vier
palen te varen. In Mirow werd de kerk
bekeken en dat wel wel zeer nieuwsgierig,
want hier was een grafkelder die men
kon bezichtigen. Vanachter een glazen
deur kon men de kisten bekijken.
Jammergenoeg kon je de bonkerakken

niet zien. ’s Avonds kreeg zuster
Kloekstra nog rabberij met de bediening
in het restaurant. Ze brachten haar een
Coupe Danmark, maar zuster Kloekstra
zei “dit heb ik niet besteld”, waarop de
serveester zei “nu moet het niet malder
worden, U hebt dit wel besteld”. Nou,
zij zuster Kloekstra “een zel het moeten
belijden, maar dat ben ik niet”. Dit ging
Wobbe te ver en die legde er het neer op
en zei dat we die Coupe dan wel hoofdelijk
zouden omslaan.
Op vrijdag werden de motorboten S. op
P. en S. of F. eerst teruggebracht naar
Rechlin, waarna men met de wherries
over een omweg naar Rechlin zou varen.
Dit ging over prachtig water, waar
geen motorboten mochten komen, veel
riet en waterlelies. Het mo cht alles
bezien lijden. Op een gegeven moment
moest er ook nog gekluund worden en
dat lukte met vereende krachten. Aan
de wal werd daarna nog een flauwbijt
genomen, waarbij zuster Kloekstra
meldde dat ze die morgen drie ijsvogels
had gezien. Ybele zag vanaf die plaats
een vos en Bokke zag een eekhoorn. Aan
het eind moest er nog een heel stuk over
de grote Müritz worden gevaren, het
deed vertuiten dat we de wind van opzij
hadden, wat er stonden flinke baren.
Na een uur over het woelige water te
hebben gevaren, werd Rechlin bereikt,
we hadden de put eruit. De boten werden
leegemaakt, uit het water gehaald en op
de botenwagen geladen, elkeneen was
tevreden.
De volgende morgen was het feest,
want zuster Kloekstra was jarig en
natuurlijk moest er uit het Fries
Lieteboek worden gezongen, waarna de
zuster trakteerde op gebak, maar dit
waren zulke gruizeltjes dat hel wel op
muiltergen leek. Op de parkeerplaats
werd afscheid genomen en ging ieder op
eigen gelegenheid terug.
Was getekend,
Bokke Wierds Rzn
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Blommen en
oar praet
Hello Helleborus!

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

Helleborus (kerstroos) is
een mooie vroegbloeier, die
in de winter en het vroege
voorjaar bloeit. Ze vormen
een welkome aanvulling op
de wintertuin in een periode
dat er maar weinig andere
planten bloeien.Door de
vroege bloei zorgen ze voor
voedsel wanneer de eerste
hommels en bijen ontwaken
uit hun winterslaap.Snoeien
is in principe niet nodig.
De oudere, minder mooie,
bladeren wegknippen kan
natuurlijk wel. Er komen dan
weer verse bladeren voor
terug.
Schrik niet wanneer de
plant gaat hangen bij vorst.
Bij vriezend weer trekt de
Helleborus het water uit het
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blad en de bloem, ter bescherming, terug naar
de wortel. Komt de temperatuur weer boven
nul, dan pompt de plant het water weer op en
staat de “ Kerstroos” weer fier overeind.De
planten zijn winterhard en houden van goed
gedraineerde grond. Niet te droog maar ook
niet zo nat dat ze met de “voeten” in het water
staan.Ze doen het goed in de zon en schaduw
maar halfschaduw heeft de voorkeur.
Als u een Helleborus wilt (kopen) planten,
kies dan niet voor planten zonder blad. Deze
worden afgeknipt om ze decoratiever te laten
lijken. De kleuren van de Helleborus variëren
van sneeuwwit tot dieppaars. Helleborussen
hebben mooie sub-namen, meestal
meisjesnamen. Als ik nu tegen mijn vrouw
zeg ”ik ga even bij Carol, Ellen en Anna langs”
weet ze dat ik een wandeling door de tuin ga
maken...
Hans Stouthart

Kindercentrum Inky Pinky
Selanswei 2
9012CN te Raerd

Meer informatie of wilt u graag
een kijkje komen nemen bij
Kindercentrum Inky Pinky?
Neem vrijblijvend contact met
ons op via: inkypinky@ziggo.nl
of bel naar 06 4988 8008.
Of kom gezellig langs.

Kindercentrum Inky Pinky | Selanswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008
franchise onderneming van Kinderwoud
Kvk.nummer: 58571973
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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

PRAET FAN RAERD

PRAET FAN RAERD

Karantèèène
De Bistedokter is mijn nieuwe
baas. Hij had mij al op
Veesboek gezet. Ik meen dat dat
krèèèktgelijk als ons ZwartblèèèsStamboek is, maar dan voor
mensen die niet zoveul om
handen hebben. Ik bèèèn nieuw
in zijn koppel en zodoende
moest ik van hem in karantèèène.
Voor mij was het een nuivere
gewaarwording, maar het schijnt
vandaag de dag gewoonweg heul
normaal te wezen als ze denken
dat je wat onder de leden hebt.
Ik bèèèn Ooike en geworpen
in Wergea. Mijn halfzuske had
een gebroken poot en kwam bij
de bistedokter. Die viel op haar
mooie blèèès. Maar toen hij
afgelopen herfst bij ons kwam te
koekeloeren, vond ie mij nog veul
mooier. Dus werd ik uitverkozen.
Dat was nog een heul gedonder.
Hij kwam eerst bloedprikken
van mijzelf, mijn moeke en van
Durk. Durk is de ram die mij nog
even te grazen genomen heeft
vlak voordat ik naar mijn nieuwe
weide mocht… Baas wou weten
of wij wel gezond waren. Vanzelf
zijn we dat!
Een week later kwam ie weer.
Toen werd ik in een kar
vastgebonden, omdat ze bang
waren dat ik eruit springen zou.
Dat was ik alheul niet van doel,
hoor. Maar de grijze ging mij
zuiver over de grouwe toen we
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wegreden. Zou ik mijn moeke
ooit weer zien?
In mijn nieuwe thuisweide
werd ik opgezadeld met twee
halfbloedjes. Volgens mijn nieuwe
baas kon dat geen kwaad omdat
die inkorten toch voor de slacht
weg zouden. De huiskudde moet
ergens anders lopen, maar daar
mocht ik eerst nog niet naartoe
vanwege die karantèèène vanzelf.
Vanaf het begin voelde ik mij
puur best op mijn gemak. Vrat
ook dalijks de brokjes uit de hand
van Baas. Ik bèèèn ook niet zo’n
moeilijk portret. En mijn ouwe
baas had mij ommers al nuit
gemaakt.
Na een paar weken kwam het
veewagentje mijn weidegenoten
ophalen. Daar kon ik niet zo goed
over. Ik zag het zwerk drijven,
sterker nog, het vloog mij zuiver

aan! Een beetje in mijn eentje
achterblijven, ik dacht het niet!
Ze kunnen hier de pot op met
die karantèèène! Ik zweefde over
het hek bij de weg en zou er zo
uitnaaien. Daar stak Baas gauw
een stokje voor. Hij kwam mij
rap met biks lokken en zette mij
subiet weer in de kar. Het was al
duister, maar de huiskudde bleek
gelukkig niet zo ver weg.
Handzaam stapte ik uit de kar en
daar heeft Baas mij in de kunde
gebracht. Het is een best aardig
koppel met Texelaars, halfbloedjes
en zelfs een hele grote
soortgenoot. Hartstikkene gezellig
dus! Maar die Bistedokter had
beter weten moeten. Een schaap
is een kuddedier, die moet je niet
apart zetten. Het schijnt gelijkwel
dat het bij mensen krèèèkt
zo is. Jullie zijn evenzogoed
gezelschapszoet…

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
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Kleurplaat voor de jeugd
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Hiene jo wat mei
ljipaaisykjen?

Raerders
Oproep
Ik ben bezig met een weefproject
en zoek daarvoor oude wollen
dekens. Wie kan me hieraan
helpen?
Cecile Vlaarkamp 0566-601367
Smidshoeke 18, 9012 CP Raerd
Sjoen op de socials:

Dan is dit
jo boek!
Fjildman/skriuwer Gjalt de Groot nimt jo yn it tiidrek 1920-2020 yn
dit boek mei de romme fjilden yn. Jo wurde ûnderoaren dielgenoat yn
de avontueren fan de romrofte aaisikersklup De Ald Hij fan Dearsum.
En sa lêzend sille jo weidreame yn eigen belibbingen, kostbere
mominten sille jo wer foar eagen komme.
Warkeweet! wie ús kreet is yn eigen behear útjûn en heart no al ta de
better ferkochte Fryske boeken.
Dit prachtige boek is te krijen by:
Gjalt de Groot, gj.d.groot@hetnet.nl
Miedwei 11, 9151 AH Holwert, 0519-561784,
Boek 17 x 24 sm, 251 siden, € 20,-

Sniewille 16 januari

PRAET FAN RAERD
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Jeannette Boskma kreeg een ansichtkaart met een gedicht over “ons” Bosk en ze had nog een drogenaald ets van één
van de kinderen van de poarte.
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Koken met...
Anneke Lycklama à Nijeholt

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.

Ytkafee de Trilker
Poppenwier

Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nl

Er werd mij gevraagd om deze
keer de kookrubriek te verzorgen
en we waren het er thuis snel over
eens welk gerecht ik zou gaan
koken .....
Grouster ovenschotel
Dit recept is ooit door mijn tante
Akke, die in de 70’er jaren van de
vorige eeuw bij een kookclubje zat,
bij ons terecht gekomen. Altijd op
nieuwjaarsdag en op de verjaardag
van Robert staat dit sowieso op het
menu. Het is eenvoudig te maken
en iedereen vindt het lekker. Ik
maak het vaak in het voor als we
eters krijgen (heb je de handen vrij
als het bezoek komt). Een tijdje
terug kwam ik Roely Dijkstra
tegen in het dorpshuis. Haar
dochters pasten vroeger regelmatig
op onze kinderen en kregen dan
dus ook dit gerecht. Het bleek
dat zij het ook nu nog regelmatig
maken en noemen het de “Anneke
Lycklama schotel”, leuk hè?
Ingrediënten 4-6 personen
Voor het prutje:
200 gram ontbijtspek/bacon
2/4 uien
250 gram champignons
500 gram gehakt
1 blik perziken op sap
0,5 kopje tomatenketchup
1 eetl. suiker
2 eetl. citroensap
2 eetl. ketjap manis

Anne de Jong
Uitvaartzorg
Zorgvuldig en met aandacht

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

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

Voor de puree:
1,5 kilo aardappelen
klontje boter
2 dl melk
bekertje crème fraîche
zout, peper, maggi en nootmuskaat
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Ingrediënten prutje

Prutje en puree
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Ingrediënten puree

Klaar voor de oven .....

Bereiden
Snijdt de plakjes spek in kleine
stukjes en bak ze uit in een
koekenpan. Snipper de uien en bak
ze even mee. Dan het gehakt in
de pan erbij rullen. Daarna de in
plakjes gesneden champignon nog
even meebakken (ik laat ze ook
vaak weg, omdat niet iedereen ze
lust). Voeg als laatste de uitgelekte
en in stukje gesneden perziken
toe, samen met de ketchup, suiker,
citroensap en ketjap. Ik meet de
hoeveelheden meestal niet precies
af, een scheutje van dit en een
scheutje van dat, even proeven en
eventueel wat meer van het één of
ander toevoegen.
Voor de aardappelpuree gebruik ik
meestal Bildstar, dan krijg je een
wat steviger massa. Houdt je van
fijne puree, gebruik dan een wat
kruimiger aardappel. Eventueel
kun je ook kant-en-klare puree
gebruiken. Kook de aardappels,
giet ze af en doe ze terug in de
pan. Voeg de melk, boter, crème
fraîche, zout, peper, nootmuskaat
en een scheutje maggi toe. Wacht
tot de melk kookt en stamp alles
fijn.
Doe het prutje in een overschaal
en dek af met de aardappelpuree,
paneelmeel en een paar klontjes
boter. Deze keer had ik 2 schalen
(eentje in de vriezer voor later).
Bak de schotel af in de oven: 220
graden, ongeveer drie kwartier tot
de bovenkant bruin is.

...... en er kan gegeten worden

Eet smakelijk!
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Ijsbaan Raerd, foto Nynke Duiker

Winterwonderland in Raerd, foto Ineke Schulting
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