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PRAET FAN RAERD

Maart 2021

Winter in Februari

Efkes gjin coronapraat

Ek de fûgels moatte troch de tiid!
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Yswille
Op de IJsbaan werden zaterdagmiddag 13 februari sprintwedstrijden gehouden. Hieronder de winnaars!
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

Vrijdag 2 april

vanaf 7.30 uur

Oud papier

Hele dorp

Om in aanmerking voor een huurwoning te komen, moet je als woningzoekende staan ingeschreven.
Je moet je inschrijven bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de verdeling van sociale
huurwoningen in onze gemeente. Voor ons dorp is dit Elkien. Voor heel Friesland is dit Friesland‐
huurt.nl
Friesland‐huurt is een samenwerkingsverband tussen Accolade, Elkien en noordwest Friesland.
Samen bieden ze het grootste aanbod van sociale huurwoningen in Friesland aan.
Je kan je inschrijven als je 18 jaar of ouder bent. Dat geldt ook voor degenen die nog bij hun ouders
thuis wonen. Zodra je ingeschreven staat bouw je inschrijfduur op. Hoe langer je ingeschreven staat,
hoe meer kans je maakt op een woning!
Voor meer informatie over inschrijven zie www.raerd.nl en de Facebook‐pagina van Plaatselijk
Belang Raerd.
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Praet mar raak
Deze keer zal Marc Jorritsma
vertellen wie hij is en wat hem
zoal bezig houdt. Barst maar los!
Waar en in welk jaar ben je
geboren?
Ik ben in 1984 geboren hier in
Raerd.
Ben je verliefd, verloofd,
getrouwd of vrijgezel en heb je
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik heb een relatie met Grietje en
zij heeft 2 zonen, Luca (12) en
Dani (10).
Wat doe je overdag?
Werken.
Hoe lang woon je al in Raerd?
Nu inmiddels alweer 10 jaar,
daarvoor heb ik 6 jaar in Irnsum
gewoond.
Op welke wijze ben je bij het
dorp betrokken (verenigingen,
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik zit in het bestuur van
de Ysklub Raerd en de
Jongerein. Momenteel 2 rustige
verenigingen, dus hopelijk
krijgen we nog even een goeie
winter (redactie: je verzoek is
ingewilligd) en is die corona snel
over.
Wat is je favoriete muziek?
Dat kan van alles zijn.
Waar mogen ze jou midden in de
nacht voor wakker maken?
Bij brand, anders liever niet.
Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Ik ben bezig om een Bakdekker
van 1927 (een boot) op te
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knappen en weer op te bouwen naar eigen wens. Daar
gaan heel wat van mijn vrije uurtjes in zitten.
Wat vind je het lekkerste eten?
Lasagne en spareribs.
Welk type auto heb je of heb je ander vervoer?
Voor het werk heb ik een Mercedes Citan en voor
privé een Mercedes E klasse.
Bij welk programma gaat bij jou de televisie uit?
The voice of Holland en dat soort programma’s.
Welk boek lees je op dit moment?
Geen.
Waar praat je graag over?
Over van alles en nog wat.
Wat doe je het liefste/meeste in het weekend?
Met mijn boot bezig.
Waar ga je het liefste heen in de vakantietijd?
Zon, zee en strand.
Wat is jou beste eigenschap? Wat is de slechtste?
Ik denk dat mijn goeie eigenschap is dat ik wel
sociaal ben, mijn slechte eigenschap is dat ik nogal
ongeduldig ben.
Wat vind jij het mooiste plekje van Raerd? Wat is
het minst mooie?
Het plein (tijdens de merke). En het minst mooie
stukje van Raerd vind ik de straat Op ‘e Feart.
Wat mis je op dit moment in Raerd?
De leuke dingen die niet meer kunnen of mogen door
Corona.
Naast wie zou je in het vliegtuig/trein willen zitten
en wat zou je hem/haar vragen?
Naast Grietje en dan zou ik zeggen ”wat binne wy
moai fourt net?”.
Je ontvangt een grote zak met geld. Wat zou je daar
mee doen?
Alleen maar leuke dingen.
Bedankt voor je openhartigheid en medewerking!

Wa hie dat tocht!
Yn jierren al gjin winter mear
en nei in núver keale kryst
(Corona makke ’t ekstra tryst)
Gjin leauwen oan in ommekear!
Foarmoanne hold ek al net oer
in dreech trochhinne kommen
ûntjaan guon raar ûntnommen
depresjes lizze op ‘e loer!
En doe…
Wat Pyt P deistich tsjin ús sei:
Wy soene op redens komme,
(soms sûcht er ’t út syn tomme)
Kaam út, al like ’t earst noch nearne nei!
In straffe stoarm út ‘t easten wei
brocht wyt relief oer hiel it lân
strukturen rekken út ferbân,
en sa fûn Jukelburd syn wei!
Bestjurre rekke ‘d âlde stream
Gjin hâlden wie der doe mear oan,
slydizers ûnder wie’t net skoan?
Foar jong en âld wolkomme DREAM!!
Heidi
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Aan de leden van
de Vereniging voor
Plaatselijk Belang
Raerd
Beste leden,
Helaas heeft het bestuur van
Plaatselijk Belang wederom
moeten besluiten om de
jaarvergadering 2021 schriftelijk
te houden. De stukken zullen bij u
thuis worden bezorgd in de week
van 22 maart a.s.
De stukken van de vorige
jaarvergadering hebben we
bezorgd op alle adressen in Raerd,
ook die van de niet- leden. Dat
willen we deze keer weer doen.
Aangezien Plaatselijk Belang zich
hard maakt voor de leefbaarheid
van het hele dorp, is het van
belang dat er zo veel mogelijk
leden zijn.
Mocht u nog geen lid zijn, dan
vragen we u om het lidmaatschap
van Plaatselijk Belang te
overwegen. Dan telt ook uw stem
mee! Samen staan we sterk!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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Blommen en oar
praat
Onbekend is onbemind?

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

Camellia’s zijn nauwelijks
ontdekte “sterren” in de
winter- en voorjaarstuin. Hun
inspirerende bloemen zijn, in
deze seizoenen, een welkom
geschenk. Ook zonder bloemen
zijn Camellia’s mooi met hun
donkergroene bladeren die
glanzen als pas gepoetste
schoenen. In de maanden
voor de bloei verschijnen al
dikke, veelbelovende knoppen
tussen de bladeren, één van
de bijzonderheden van de
Camellia. De voorpret, zoals
bij een vakantie, is bijna net zo
enerverend als de gebeurtenis zelf.
De knoppen ontvouwen zich tot
wasachtige bloemen in zuiver wit
of verschillende roze tot prachtig
robijnrood. Toch, ondanks hun
indrukwekkende vroege show
en altijd mooi ogende bladeren,
worden Camellia’s nog steeds
niet in grote getale aangeplant.
Camellia’s, met hun exotische
uitstraling, hebben weinig
verzorging nodig. Ze doen
het goed op halfbeschaduwde
plaatsen.
Oorspronkelijk komen Camellia’s
uit China en Japan. Europese
tuinliefhebbers moesten wachten
tot het begin van de 18de
eeuw om kennis te maken met
deze fascinerende plant. De
belangstelling was in het begin
niet erg groot, omdat men dacht
dat de planten niet winterhard
waren en in kassen gekweekt
moesten worden. Alleen heel rijke
liefhebbers konden zich dus deze
planten veroorloven, totdat men
er achter kwam dat de planten
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buiten konden overleven. In 1850
was de Camellia een veelgeprezen
sierheester geworden.
De allerbelangrijkste Camellia van
de wereld is Camellia Sinensis.
Niet gekweekt vanwege zijn fraaie
uiterlijk maar om zijn jonge
blaadjes. Deze blaadjes, gedroogd
en overgoten met heet water,
vormen de drank die gekend en
gekoesterd wordt als thee. Onze
voorvaderen, de handelslui, waren
de eersten die deze populaire
drank begin 17de eeuw naar
Europa brachten. Ons klimaat is
niet geschikt om de “theeplant” te
kweken.
Wat let ons echter om aan het
eind van de winter, onder het
genot van een geurig kopje thee,
van de andere Camellia soorten
te genieten. Ik zelf ga, aan het
einde van dit verhaal, een stapje
verder… schenk een glas rode
wijn in en breng een toost uit op
deze prachtige heester.
Hans Stouthart
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Safari boven de poolcirkel
In januari strandde er een potvis op de Vliehors. Het toeval wil dat ik op dat moment net bezig was een
fotoverslag te maken met bovenstaande titel. Safari is een leenwoord uit het Swahili en betekent letterlijk ‘reis’.
Wij maakten vijf jaar geleden een avontuurlijke vakantietocht waarbij ik rendieren, zeearenden, orka’s en
potvissen voor de lens kreeg. Tijdens een excursie aan de Noorse kust om walvissen te spotten had ik destijds het
genoegen om deze majestueuze oceaanreuzen van dichtbij mee te maken. Het viel niet mee om dat fotografisch
vast te leggen, maar het was intrigerend wat ik over deze giganten leerde!
Even ten noorden van de Lofoten ligt Andenes aan de Noorse kust. Vanuit deze plaats worden dagelijks
walvissafari’s georganiseerd. Er is bijna 100% kans om een walvis te scoren op minder dan een uur varen uit de
haven. Waarom juist daar? Er ligt daar een diepe trog in de Atlantische Oceaan zo vlakbij de kust die bijzonder
visrijk is. Een ideaal jachtgebied van vooral potvissen, die voornamelijk leven van inktvis. Daar moeten ze
bijna een ton van verorberen op een dag! Potvissen zijn in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden
heteroseksuele zoogdieren. Ze kunnen desondanks tot wel twee uur lang duiken; daarna moeten we weer naar
de oppervlakte om op adem te komen. Met speciale apparatuur kun je geluiden traceren van walvissen en
wanneer je eentje gelokaliseerd hebt, weet je ook zeker dat die binnen afzienbare tijd zich een keer moet laten
zien. Als ze boven komen zwemmen ze een tijdje rond om weer volop zuurstof op te nemen. Vlak voordat ze
opnieuw gaan duiken spuiten ze een fontein uit hun spuitgat en daarna zie je ze nog een enorme zwieper met de
staart maken.
Tijdens de excursie die ik daar met Lia in 2015 maakte hadden we het voorrecht een paar keer een potvis van
heel nabij te kunnen bewonderen. Bijzonder indrukwekkend! Tijdens deze ‘walvisjacht’ staat er voortdurend een
man op het bovendek met een koptelefoon op om geluiden van deze reuzen te traceren, terwijl een collega in het
kraaiennest continue de horizon spot. Als er dan een exemplaar opduikt wordt dat aan boord omgeroepen en
varen ze ernaar toe.
Wat we verder leerden is dat daar uitsluitend mannelijke dieren, stieren, rondzwemmen. De vrouwelijke
potvissen vertoeven groepsgewijs in warmer water, meest rond de evenaar. Samen met hun kroost dat ze tot wel
twee jaar zogen. Ook daarna blijven de jongen nog langere tijd in de groep. De wetenschappelijke naam van de
potvis is Physeter macrocephalus, letterlijk ‘spuiter met een grote kop’. De hoekige vorm van die grote kop is de
reden van de Nederlandse benaming. Specifiek voor deze tandwalvis is de smalle onderkaak met tanden. Deze
zeezoogdieren worden bijzonder groot, vrouwelijke exemplaren zo’n 10-12 meter, stieren daarentegen kunnen
wel 18 meter lang worden en tot 50 ton wegen!
Als de jonge stieren uit de groep worden verstoten, trekken ze naar visrijke, arctische wateren. Eigenlijk gaan
ook zij op safari boven de poolcirkel! Veelal verblijven ze daar in groepen, of ze trekken in de winter weer
zuidwaarts. Pas rond hun 18de jaar zoeken ze een partner, waarvoor ze in ieder geval weer naar het zuiden
moeten. Tijdens die trektochten kunnen ze in de Noordzee terecht komen. Daar is het veel te ondiep voor ze en
lopen ze het risico te stranden. Eenmaal gestrand liggen ze op hun zij en zijn ze reddeloos verloren door hun
enorme gewicht… Het is onduidelijk waardoor ze de ‘verkeerde afslag’ nemen. Volgens onderzoekers zijn er
diverse oorzaken mogelijk, variërend van het niet werken van hun sonar in ondiep water tot desoriëntatie door
zonnevlekken. Of wellicht gewoon door domme pech. Vast staat dat strandingen al eeuwenlang gebeuren.
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Sinds 2018 ligt er in de haven van Harlingen een
levensgrote potvis van kunststof, gestrand op
zijn buik, elke zeven minuten te spuiten als een
fontein. Gezien het bovenstaande verhaal volkomen
onlogisch. En als deze moet herinneren aan de
roemruchte walvisvaart ook nog eens uiterst
misplaatst…
Menno@bistedokter.nl

No moat it net raerder
Tankberens kinst dijsels oanlearre.
Opromje jout in fijn gefoel.
Lytse dingen in grut effect.
De geur yn it bosk jout direkt rêst.
Wij minsken ferjitte faak hoe it is om in minsk te wêzen.

Snieflok happe, Heit ynsjipje.
Op redens ride, de mûtse op.
Poeiermolke, spekulaaskes.
En in waarm kopke Beppesop.
Lekker bij de kachel sitte.
Smûk de kearskes oan.
In sniepop yn de tùn.
O Winter, do bist sa gesellich.
Gie dit mar nea foarbij.
Want Winter, do bist.
FANTASTYSK.
Wij genietsje sa fan dij.

Reedriden is as frijen en ûngetiid, doch it as it kin.
•
•
•
•
•

Troch de corona ha in protte minsken útfûn hoe fijn it is om bûten te wêzen.
Wat wie it in moai gesicht al die snie en it iis. Foar âld en jong, rinne, reedryde , sniepoppen en sniehutte
meitsje. Yn it bosk bij de heuvel del fleane, machtich man.
Oan de Hêgedyk siet in hiele moaie grutte sniepop bij Fam van der Ploeg foar hûs. En ja hear bij Fam
Flapper siet syn sniebroer op it hiem.
It iis wie net oeral sterk genôch. Yn de wakken sieten einen, swanen, roaffûgels en lytse fûgels, ja echt
allegearre moai bijelkoar.
Der wie in hurdriderij op de iisbaan foar de bern fan it Raerderhiem en de jeugd t/m 17 jier. It bestjoer hie it
goed foar elkoar.

Pagina 12

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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Uit het archief
Tot u schrijft Roel Ruichhouder
Rzn, redacteur van het weekblad
“De Rop fan de Raerder Roek”.
Van de week ontvingen wij een
brief van de heer Ybele Flapper,
die zich hier in Raerd toehoudt en
ons vroeg deze brief, welke in het
Fries was geschreven, aan u door
te zenden. Nu is het ziezo gelegen,
als wij het helder voor de geest
hebben, dat u het Fries nog niet
machtig bent en daarom hebben
wij de brief even in het Hollands
overgezet voor u en ook allerlei
fouten verbeterd. Gaat u trouwens
ook maar niet over het Fries gaar,
want u komt er niet veel verder
mee. Maar dan volgt nu het
schrijven van de gepensioneerde
hoofdonderwijzer.
Geachte heer Huis in ’t Veld
Het moed schoot mij vol toen
ik las dat u 25 jaar bij de school
was. Mijn kleindochter Coby
Hoevenberg heeft nog bij u in
de klas gezeten en dat voldeed
haar schoon. Zij vertelde altijd
dat u schijt aan de hoge heren
had en dat de gewone man u het
naast was. Maar ik weet niet of
ik dat wel geloven moet, want nu
hoor ik laatst dat u nogal groot
bent met Ritzen en geregeld met
hem onderweg bent, dat staat
tenminste in de krant van de
Hoofdplaats, dat ik weet niet of
het waar is. Als dat zo is zeg ik u
“u moet wel goed uitzien, want
velen willen u geweken nemen”.
Zo was ik laatst even bij familie
van de vrouwskant in Raerd en
daar trof ik Wobbe Leegstra,
Grouwe Wobbe die laatst
meedeed aan de sterkste man
van Friesland. Nou werkt die
Wobbe zelf niet, maar twee van
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zijn broers waren schoolmeester
en zijn door die fusies van Ritzen
aan de kant gezet. Wobbe zei
“ik kan die Ritzen en Huis in ’t
Veld, die hem in de kont krjuipt,
wel dooddoen”. Toen sprak ik
en zei “zo zullen wij niet, goede
Wobbe, want ziehier, en ik knipte
even met mijn F. Herder, hij is
scherp”. Dat van Wobbe zult u
geen last hebben, die wil nu wel
omlijk, maar ik kan vanzelf niet
elke onverstand mijn Herder
voorhouden, dus u moet goed
uitzien en wees maar niet zo uit
en thuis met die Ritzen, want
dat met die bezuinigings was er
natuurlijk ver bij door. Als ik er
weer aan denk wordt het bloed
mij suipe en u moet goed voor het
verstand houden dat u dan de rest
wel kunt shaken (dit woord heb
ik van mijn pakezegger, die het
nog ver brengen zal), dus u bent
gewaarschuwd.
Mijnheer Huis in ’t Veld, de
afgelopen 25 jaar hebben in
vele opzichten veel voor u
opgesmeten. U bent nu al
hereboer in Nijeveen, dat het
wordt nog wel eens wat met u,
want ik kan mij herinneren dat
u zich behalve met fietsen en
hardlopen, ook nogal bezig hield
met dat rode gedoe. Er werd
gezegd dat u zo rood als een kraal
was, maar met al dat bezit zal dat
nu wel over zijn. Verder werd er
gefluisterd dat u van Paapse huize
bent, wat er bij mij niet in wil,
want u hebt maar drie kinderen.
Bij mij is dat anders: toen ik dat
punt bereikte, heb ik er bij Sijke
nog één aangezet, zeggende vier is
er één meer dan drie.
Ja, meester Huis in ’t Veld,
daarvoor hoefde Sijke niet met
30.000 gulden naar Italië, want
in de winkel onder haar skelk

waren de schappen nog mooi vol,
maar daar gaat het nu niet om.
Ik ben net even buiten achter
het hok geweest, want daar gaat
het me het best, want met zo’n
nieuwmoderige doortrek-wc met
dat lopend water heb ik direct
weer drang. Toen ik daar zo op
het huisje zat en een stukje krant
van het pakje had genomen,
kwamen er weer een sood mooie
gedachten en herinneringen bij
mij boven.
Het passiespel in Slagharen
blijft mij altijd bij. U wilde dat
realistisch uitbeelden, maar één
van uw leerlingen nam dat wel
heel letterlijk en riep toen ze Jezus
aan het volk zien lieten “Maak
‘um kold”. Nu weet ik wel dat
het bij dat paapse volk wat meer
kan lijden dan door elkaar, maar
zo kunnen we natuurlijk niet
meester Huis in ’t Veld. Zulke
godslasteringen van zo’n christen
jongmens zijn er vanzelf ver bij
door. Maar genoeg hierover.
Het valt mij trouwens erg van u af,
dat er bij dit jubileum geen feestje
van af kon, terwijl ik gehoord heb
dat het ook nog flink wat geld
opsmijt. Nu u trouwens zo groot
bent met die hoge heren, zal onze
vorstin ook wel weer zo’n rare
opstijging krijgen en deelt weer
een stukje blik uit met linten.
U hebt in al die jaren op het
platteland al veel boerenslimheid
opgedaan, dat het zou ons niet
verbazen. Wij herkennen dat
trouwens, want ook hier in Raerd
hebben wij veel ondervinding
met het veroveren van blinkende
metalen. Zo heeft mijn oud-oom
Wopke als jachtgenoot van Prins
Hendrik ook al eens een blikje
gekregen, waar hij zeer wijs op
was, maar op de achterkant stond
“3de prijs” en die had de Prins
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gewonnen met klootschieten,
maar dat kon Wopke als
onalfabeet toch niet lezen, dat dat
gaf niks.
Oud-koloniaal Bote Bijster is
meermalen gedecoreerd vanwege
grote wandaden in Atjeh, waar
hij met zijn Herder niet alleen
mooie figuren in het hout sneed.
Maar misschien weet u ook nog
wel dat Doeke Damstra een
lintje van de oude koningin heeft
gekregen, maar dat spul had
luizen dat zat ziezo. Doeke had
de oude vorstin opgetelefoneerd
en haar gezegd dat ik een lintje
moest hebben, omdat ik met de
landarbeid baanbrekend werd
verrichtte. Nou, dat wist de oude
majesteit vanzelf ook wel, dat ze
zei tegen hem “goed Doeke, het
zal heven”, dat dat was klaar. Maar
wat gebeurde er: het bleek dat
de vorstin dat jaar wat ruim in
de metalen zat, dat toen heeft ze
gezegd “wie één aangeeft, krijgt
er zelf ook één”. Dat toen kreeg
Doeke ook een blikje en dat had
vanzelf niet moeten wezen. Het
is raar meester, maar die van mij
is meteen gaan roesten, hoe de
vrouw er ook op ompoetste.
Het is niet dat wij u dat blikje niet
gunnen, maar als het zou komen
zou het te vroeg zijn. U hebt bij
de school nog geen gedaan werk
gemaakt, dus komt zo’n gebaar te
vroeg. En dat komt vanzelf weer
van die verrekte Hollanders die
dat hebben geregeld, want denk
erom meester, Drenthe was zover
lang niet en geef u op voor zo’n
blikje.
Dit schrijft u Ybele Flapper,
rustend landarbeider.
Meneer Huis in ’t Veld: dit was de
brief van de heer Flapper waar ik

het helendal niet mee eens ben.
Mocht het ondanks alles, en wij
weten dat u zo uw best ervoor
hebt gedaan, toch niet doorgaan
met die medalje, dan laten wij u
weten, meneer Huis in ’t Veld,
dat wij nog wel een vetlederen
medalje voor u hebben, die wij
vroeger bij het dorpsfeest wonnen
bij het eiergooien en er staat een
kip op, dat zodoende zou hij u wel
staan.

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

a
m
b
A
d
r
a
Bern

bij

uit Tersoal

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

Van harte proficiat en nog een
prettige dat gewenst. Weest
gegroet van Roel Ruichhouder
Rzn, ridder, maar dan van
verdienste.

Ytkafee de Trilker
Poppenwier

Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nl

zorgvuldig
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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Koken met …
Anne de Jong
Winterse salade
Begin december vraagt Anneke
Lycklama me of ik het recept
voor de dorpskrant van maart wil
verzorgen. Ja, lijkt me wel leuk,
komt goed! En maart is nog heel
ver weg. Weliswaar moet ik het
recept uiterlijk 15 februari mailen,
maar ook dat is nog heel ver weg.
Maar ja, hoe gaat dat. Andere
dingen die ook moeten, en druk
met werk. En ach, dat recept komt
nog wel. Totdat het ineens 13
februari is… Help! ik moet nog
een recept aanleveren! Maar wat
dan? “Wat vind je het lekkerst?”,
vraagt Jan. Maar zo simpel is dat
niet. Wat ik het lekkerst vind,
hangt af van zoveel dingen: het
seizoen, het weer, mijn humeur,

met wie ik aan tafel zit en nog een
aantal niet zo grijpbare zaken.
De ene keer vind ik stamppot
boerenkool het lekkerst, de andere
keer een Arabische maaltijd met
allerlei verschillende gerechtjes.
Op het moment dat ik dit typ, is
het stevig winterweer en is een
lekkere ovenschotel heerlijk.
Maar als jullie dit lezen, is het
misschien lenteachtig en heb je
daar helemaal geen zin meer in.

Staartje winter, bijna lente:
dat wordt een winterse salade.
Met lekker warm afbakbrood
met boter en een pan stevige
linzensoep erbij, heb je een
maaltijd voor 4 personen.
Ingrediënten voor de salade:
250 gram paddenstoelen
350 - 400 gram broccoli
1 avocado
75 gram veldsla
75 gram gerookte amandelen
rasp van 1 citroen
2 eetlepels zonnebloemolie
2 takjes tijm
2 teentjes knoflook
5 eetlepels olijfolie
2 eetlepels rode wijnazijn
1 eetlepel sojasaus
Ingrediënten voor de dressing:
ruim 1 dl. mayonaise
1 teentje knoflook
2 theelepels mosterd
35 gram geraspte Parmezaanse
kaas
1 - 2 eetlepels heet water
zout en peper

PRAET FAN RAERD

Klop een dressing van de
mayonaise, het geperste
teentje knoflook, mosterd en
Parmezaanse kaas. Druppel er
zoveel heet water bij dat het een
dikke schenkbare dressing wordt.
Breng op smaak met zout en
peper.
Snij de paddenstoelen in stukken.
Verhit de zonnebloemolie en
bak de paddenstoelen met de
tijm en de fijngehakte knoflook
5 minuten op een hoog vuur.
Haal de pan van het vuur. Meng
de olijfolie, rode wijnazijn en
sojasaus en roer dit door het
paddenstoelenmengsel. Laat
minimaal een half uur intrekken,
schep zo nu en dan om. Eventueel
op smaak brengen met wat zout
en peper.
Verdeel de broccoli in kleine
roosjes en de stengel in kleine
stukjes. Breng een pan water aan
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de kook, voeg de broccoli toe en
kook in 2 - 3 minuten beetgaar.
Giet af in een vergiet en spoel
af met koud water. Laat goed
uitlekken en schep de citroenrasp
er door heen.
Hak de amandelen grof. Schil de
avocado en snijd in stukken. Was
en droog de veldsla.

Verdeel de veldsla over een
grote, platte saladeschaal en
leg de broccoli, gemarineerde
paddenstoelen en amandelen er
op. Serveer de dressing er naast.
Een schaal vol gezondheid, geniet
er van!
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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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Winter in het
Raerder Bosk
Wat een gebeurtenissen in het
Raerder Bosk de laatste tijd! Een
paar weken geleden is, volgens
plan, in een gedeelte van het
Bosk door het Fryske Gea flink
gekapt en gesnoeid, waardoor er
weer ruimte kwam voor nieuwe
aanplant. Dat planten is inmiddels
gebeurd en in de volgende Praet
zal ik daar uitgebreid verslag van
doen, dan zijn we ook weer wat
meer in de lentesferen.
Want nu hebben we eigenlijk
hele andere zaken aan ons hoofd,
namelijk sneeuw, ijs en niet te
vergeten zon! Even dachten we
niet meer aan Corona en aan al
die grijze en regenachtige dagen,
nu genoot jong en oud van een
heerlijke winterweek. Wat een
vrolijk en kleurrijk gezicht in
het Bosk. Al die kinderen met
hun sleetjes bij de bult. Het was
er zeker de eerste sneeuwrijke
dagen een komen en gaan van
kinderen met hun sleetjes, al dan
niet vergezeld door opeens ook
vrolijke en vitale (groot)ouders.
Warm ingepakt, rode wangen en
genieten maar!
Wanneer ijs en sneeuw weer
gesmolten zijn, dan zal in korte
tijd het Bosk weer wit kleuren,
maar nu van de sneeuwklokjes.
Ze zijn er al lang, maar maken
nu even “pas op de plaats” voor
Koning Winter. De sneeuwklokjes
luiden dan het begin van het
stinzenplanten seizoen in, dat
weer vele bezoekers zal trekken
naar het Raerder Bosk of ook wel
Park Jongemastate.
Ineke Schulting
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Raerders
Mylpeal
Op 30 januaris is Ymie Terwisscha van Scheltinga 50
jier wurden. Lokwinske!

Lytse ljochtpuntsjes yn in, foar ús allegearre, drege tiid!
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Raerders yn it nijs

Op 27 januaris stie der in artikeltsje oer Jaring Brunia
yn de Ljouwerter krante.

