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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 6 juni 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Vrijdag 25 juni vanaf 7.30 uur Oud papier Hele dorp

Een Koude en Natte Meimaand
Wat gaat het in de natuur dit voorjaar toch anders- dan- anders! 
De bloei en groei van alle planten vindt veel later plaats dan 
andere jaren, maar als de bloei van bloem, struik en boom 
eenmaal begonnen is, dan is die ook zo weelderig, zo vol en 
veel, dat je nu ogen en oren tekort komt. Oren ook??? Ja, ga eens 
naar het binnenbos en luister naar alle geluiden. Het is er nu 
extra stil door de afsluiting van de Snitserdyk, hoewel de roeken 
en reigers zich natuurlijk vaak luidruchtig laten horen. Er zijn 
zoveel vogelgeluiden en met een beetje zonneschijn stikt het 
er van de bijen en andere insecten, want die zijn dol op al dat 
fluitenkruid, op al die paarde- en boterbloemen en wat meer 
staat te bloeien. Ook de ransuil laat nu ’s avonds en ’s nachts van 
zich horen. De tijd van de stinzenplanten is nu bijna voorbij; het 
was een rijk jaar. De wilde-of bostulp, die ook wel de koningin 
van de stinzenplanten wordt genoemd, is nog nooit (zolang ik 
werk en schrijf over het Raerder Bosk en dat is best lang) zoveel 
aanwezig geweest. Het waren er meer dan 100! Het binnenbosk 
staat nu vol fluitenkruid en ander opschietend groen, ideaal voor 
de vele eenden die graag tussen het groen hun eieren uitbroeden. 
Houd uw hond aangelijnd, vooral nu! Door de Coronapandemie 
hebben we kleur en fleur nodig in ons leven. Ga maar lekker 
aan de wandel in ons mooie dorp, in het Raerder Bosk of op de 
buitenwegen. Hier en daar staan de weilanden vol boterbloemen 
en zuring en dichtbij , op de Hegedyk en de learewei staan de 
bermen vol fluitenkruid en koolzaad.

Ineke Schulting

Fluitekruid

Dotters

Tulp Witte dovenetel
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 18, nummer 176
Juni 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 julinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 juni (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van juli wordt in de 
eerste week van juli 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

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

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!

Bel:
0515-521216 of
06-20914571

Bernard Abma
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Brood en Spelen…
Hansken was, halverwege de 
17de eeuw, de enige levende 
olifant in Europa. Ze werd 
langs jaarmarkten en kermissen 
gevoerd, ter vermaak van de 
mens. Hansken werd voor het 
eerst, op verzoek van stadhouder 
Frederik Hendrik, in 1633 naar 
Amsterdam verscheept vanuit 
Ceylon - nu Srilanka. In de herfst 
van 1637 was ze weer in de stad 
en toen tekende Rembrandt haar. 
Ze doorstond veel in haar leven. 
Ze werd gedwongen lange tochten 
te maken, moest voortdurend 
optreden en kreeg slecht voedsel. 
Bijna twintig jaar is Hansken door 
heel Europa gereisd. Haar leven 
was kort door slechte verzorging. 
Ze overleed op 25 jarige leeftijd in 
Florence.

Maar het kan nog veel triester en 
wreder. In het jaar 80 werd het 
gebouw, bij ons bekend als het 
Colosseum, plechtig ingewijd 
met een show die door meer dan 
vijftigduizend Romeinen werd  
bijgewoond. Uit dit circus, van 
het echte bloed, moet een geloei 
zijn opgestegen zo ongeveer als 
een modern voetbalstadion. Het 
gebouw is nu een toeristische 
attractie. Voor de gruwelijkheden 
die er plaats hebben gevonden 
heeft men nog steeds geen 
woorden voor gevonden. 
Slaven en misdadigers moesten 
elkaar te lijf  met zwaarden en 
netten. Het publiek vond al deze 
gruwelijkheden prachtig, vooral 
wanneer het zelf mocht zeggen of 
de overwonnene mocht blijven 
leven of moest sterven. Maar alles 
verveelt op den duur. De “spelen” 
werden grof en gewelddadiger. 
Voor hun circus importeerden 
de Romeinen kudden dieren 
zoals  beren, tijgers, leeuwen en 

olifanten. Je laten bejubelen in een 
triomftocht met 142 olifanten is 
niet zo moeilijk, de grote vraag 
is waar je die dieren na afloop 
laat en wat je ze te eten geeft. 
De senaat hakte de knoop door, 
de olifanten moesten worden 
afgemaakt. Niet diervriendelijk.. 
maar langzaam met pijlen en 
speren, zodat het publiek er ook 
wat aan had. Mensvriendelijk 
dus…?? Het populairst bij 
het publiek waren toch... de 
christenen voor de leeuwen. 
Vonden de leeuwen ook. En zo 
was bijna iedereen tevreden.

Zo is er een oud verhaal van een 
Romeinse jongeling wie het op 
de tribune opeens teveel werd. 
“Kijk, nu toch” riep hij vertwijfeld. 
“Die arme leeuw heeft nog 
helemaal geen christen gehad”. De 
Romeinen hadden nu eenmaal 
geen televisie.

Zij hadden brood en spelen!

Hans Stouthart
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

Dodenherdenking 
Raerd 2021
Op 4 mei vond weer de 
jaarlijkse dodenherdenking 
in Raerd plaats. Evenals vorig 
jaar was deze aangepast aan de 
coronamaatregelen. Toch was 
het een mooie plechtigheid, 
die door het dorp gedragen 
werd. Aan onze oproep, om 
de hele dag de vlag halfstok 
te hangen, was grootscheeps 
gehoor gegeven. Ondanks het 
slechte weer en de harde wind 
hing ook de vlag op de kerk 
halfstok. Helaas moest deze 
door de weersomstandigheden 
voortijdig ingehaald worden. Om 
18.00 uur werd door twee leden 
van Plaatselijk Belang de krans 
namens de gemeente Súdwest-
Fryslân gelegd.

De leerlingen van de basisschool 
hadden ook een bijdrage geleverd. 
De school heeft in het verleden 
het monument geadopteerd. De 
leerlingen hebben het monument 
van te voren schoongemaakt 
en de rozen zijn deels namens 
de leerlingen, deels namens 
Plaatselijk Belang aangeboden 
aan alle inwoners. Het was fijn om 
te zien, dat velen gebruik hebben 
gemaakt van de mogelijkheid 
om een roos neer te leggen. In 
de vorige Praet fan Raerd heeft u 
de gedichten kunnen lezen, die 
door Anouk en Hannah, Roan en 
Hendrik en Jessy en Elsemaaike 
waren gemaakt. Ook de toespraak 
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Het strandje is 
klaar voor de 
zomer! 
Op 1 mei was het zover: het zand 
was geleverd en moest naar het 
strandje gekruid worden. Dankzij 
de vele handen is het goed gelukt. 
Een aantal Raerders mistten 
ineens hun kruiwagen, maar 
ook dat raadsel was ’s middags 
opgelost. En nu maar wachten op 
een mooie zomer!

Alle vrijwilligers die zo 
enthousiast geholpen hebben: heel 
erg bedankt!

Plaatselijk Belang Raerd

van Sieger van der Zwaag, die 
anders bij het monument zou zijn 
uitgesproken, was deze keer in de 
Praet fan Raerd geplaatst.

Heel indrukwekkend was ook het 
luiden van de kerkklokken door 
Willem Hansma. Zo konden we 
toch met alle Raerders de doden 
herdenken. We kunnen terugzien 
op een weliswaar sobere, maar 
ook plechtige en respectvolle 
dodenherdenking. Laten we 
hopen, dat we volgend jaar weer 
met elkaar bij het monument 
mogen zijn!

Namens Plaatselijk Belang Raerd,

Tjitske Kamstra  
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Kleurplaat
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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
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Kwetsbare kuikens hebben het moeilijk

Weidevogels en hun kwetsbare kuikens hebben het moeilijk. Dit heeft 
verschillende oorzaken. Een daarvan is dat ze ten prooi vallen aan katten. 
‘s Nachts zijn de kuikens op de grond extra kwetsbaar omdat hun ouders 
het gevaar niet zien aankomen en zo de aanvaller niet kunnen wegjagen. 

Help de weidevogelkuikens! Houd je (boerderij)kat in het voorjaar binnen 
als het donker is.



PRAET FAN RAERDPagina 12

 

 
 
 

Fascinerende 
vaccinatie
Ik zit de laatste tijd steeds vaker in 
de ‘medische mallemolen’ en de grap 
is dat je dan onwillekeurig aan het 
vergelijken slaat. Bovendien heeft 
de bistedokter begin mei zijn eerste 
corona-vaccinatie in Franeker(!) 
gekregen. Zeven dienstbare GGD-
medewerkers wezen mij de weg, 
controleerden mijn identiteit, 
zorgden ervoor dat ik driemaal mijn 
handen heb ontsmet en hielden 
mij naderhand in de gaten of ik 
geen merkwaardige entreacties 
vertoonde. Gelukkig was er ook 
nog een aardige verpleegkundige 
die mij een prik gaf die ik nagenoeg 
niet gevoeld heb. Beschouw dit 
als een observatie en niet als 
kritiek. Want die is er al volop! We 
hebben immers in ons land naast 
ruim 17 miljoen bondscoaches 
onderhand ook eenzelfde aantal 
‘virologen’. Heeft het dan zin om 
als bistedokter ook nog eens de 
betweter uit te hangen? Toch een 
paar kanttekeningen.

Er zijn een tweetal hoofdlijnen uit 
de dierziektebestrijding waar de 
humane sector zijn voordeel mee 
zou kunnen doen. Voor de rest gaat 
elke vergelijking mank. Denk alleen 
maar aan de verwerpelijke strategie 
van het ‘ruimen’ van bedrijven 
bij een uitbraak van bijvoorbeeld 
mond-en-klauwzeer, vogel- of 
varkenspest. Al benadert het gebrek 
aan regie in bepaalde landen wel 
bijna dat beeld…

Voor de noodmaatregelen tijdens 
een pandemie zijn klaarblijkelijk 
geen Nederlandse benamingen. 
Zo werden er achtereenvolgens 
verschillende gradaties van 
‘lockdown’ ingesteld. De evenknie 
daarvan in diergeneeskundeland 
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noemen we ‘standstill’. Bij een uitbraak van 
een ernstig besmettelijke veeziekte wordt 
in een hele regio of zelfs landelijk, per 
direct, een volledig vervoersverbod van vee 
en besmettelijke materialen afgekondigd. 
Ervaring heeft geleerd dat zo’n streng gebod 
zelfs vóór de aankondiging de neiging heeft 
uit te lekken en dat er dan bewegingen 
ontstaan die je juist níet wilt hebben. 
Verspreiding van een virus kan dus alleen 
de kop in worden gedrukt als maatregelen 
vertrouwelijk worden genomen en ten tijde 
van de afkondiging stante pede ingaan. Dat 
geeft vervelende en lastige situaties, maar is 
wél het meest effectief. Ook ik betrapte mezelf 
erop nog snel even wat uit de stad te halen, 
omdat twee dagen later de winkels dicht 
zouden gaan…

Het vaccineren op aflopende leeftijd heb ik 
nooit begrepen. Natuurlijk, er was gebrek aan 
vaccin. Maar een enting is immers het meest 
effectief als je dat groepsgewijs per (woon of 
leef) eenheid uitvoert. Dus allereerst in de 
grootste risicogebieden de verzorgings- en 
ziekenhuizen in zijn geheel vaccineren is veel 
logischer en qua logistiek veel makkelijker 
uitvoerbaar dan wat er nu gebeurt. Een 
veehouder had mij voor onwijs uitgemaakt als 
ik op zijn bedrijf eerst de ouwe koeien kwam 
enten, dan een paar weken later de grote 
middenmoot en na nog eens een maand tot 
slot de kalfjes. Duidelijk?

Toen ik vorig jaar maart voor een spoedgeval 
bij een melkveehouder kwam, schrok ik van 
diens reactie die hij mij toevertrouwde: “Ik 
vind het wel eens goed dat dit virus de wereld 
op zijn kop zet. Iedereen doet maar en alles 
kan en mag, terwijl wij als boeren al jaren 
met handen en voeten aan regels gebonden 
zijn en ook nog eens overal de schuld van 

krijgen!” Ik vond dat erg kort door de bocht en had er moeite 
mee. Maar wat me wel van het hart moet is dat wij deze crisis 
inderdaad door ons eigen gedrag veroorzaakt hebben. En 
laten we er dan in ieder geval wijze lering uit trekken! Het 
irriteert me bijvoorbeeld mateloos als er op de persco aan 
Hugo de Jonge wordt gevraagd hoe het met de vakanties naar 
het buitenland komt. Zelf heb ik ook best nog wel wensen op 
dat gebied, maar laten we even lekker in ons eigen land wat 
leuks doen. Genoeg aanbod! Was niet juist het ongebreidelde 
reizen de grootste boosdoener in de verspreiding? En voor 
de rest is het nu vooral maar hopen dat deze fascinerende 
vaccinatiecampagne aanslaat. Dixi.
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Linich lykwicht - 
leagentsje Kollum 
ein 40-er jierre
Wy wennen oan’e Foarstrjitte 
88, njonken ús oan de iene kant 
de boekehannel fan de dames 
Mebius en oan de oare kant de 
slachterij fan Oege Faber. Foar 
ús oer it kafee De Roskam fan 
Gjalt v.d.Veen. Neamd kafee 
soarge sneontejûns foar in soad 
ferdividaasje. Want dan wie 
der dûnsjen foar de jongerein 
út Kollum en omkriten, lykas 
de Westereen, Sânbulten, de 
Triemen en gean sa mar troch. 
Nei ôfrin altyd heibel. De Plysje 
kaam der gauris oan te pas om 
de boel wat yn de stringen te 
hâlden, wat mar komselden 
slagge. It duorre measttiids net 
mâle lang en der waard mei 
de plysjepetten fuotballe. Wie 
der wer ris wat te rêden, dan 
kropen wy stil út bêd wei en 
hongen ta de rúten út.

Njonken it kafee rûn de 
Kollumer Ryd mei in brêge 
deroer. It plak dêr’t oerdeis wat 
âlde manlju en guon dy’t net 
goed genôch wien om foar de 
D.U.W. yn it slyk te wurkjen 
nei ta gongen om in smout 
praatsje. (Kringkjespuiers) 
Gekke Klaas hearde dêr ek 
thús, in jongfeint, dy’t net al 
te al te wie en Jan Smid, dy’t 
ferhipte min te folgjen wie 
omdat er in Spljalten ferwulfd 
hie (in hazzelippe)

Yn Kollum hiene jo lykwols in 
flink ferskaat oan ferienigings 
omdat der fan eltse ferieniging 

trochstrings twa wiene, 
wat te krijen hie mei de 
tsjerklike kleur, benammen 
grau of fyn.  Foar ús telde de 
gimmestykferieniging U.D.I 
(Uitspanning door Inspanning) 
Foar de Jongerein oant’e mei 18 
jier. Foar de âlderen wie dat it 
V. en K. (Vlugheid en Kracht) 
Dêr wiene ús heit en mem lid 
fan.

Ien kear yn it jier wie der 
dan in útfiering fan V. en K. 
yn kafee De Roskam. In hiel 
geheister mei it ferslepen fan 
de gimtastellen dêrhinne! Doe’t 
op in kear de brêge it sintrale 
tastel wêze mocht, wie de reis 
fan it gimmestyklekaal nei de 
Roskam noch te dwaan, mar 
om him de boppeseal op te 
bealgjen wie fansels gâns in oar 
ferhaal. Mar lang om let slagge 
it al om him op it podium 
te krijen. De seal waard dan 
klearmakke, stuollen op har 
plak setten, net te min want der 
wie ornaris wol wat te rêden 
en dat jout aardich flecht op ‘e 
koai.

Ek dizze jûn, soe bliken dwaan. 
De seal rûn aardich fol. Op it 
teniel wie gjin romte genôch 
foar alle dielnimmers tagelyk. 
Sadwaande joech eltse ploech 
los fan inoar blyk fan harren 
kinne. Earst de jongerein en 
de finale wie foar de “grutte 
manlju”. Einliks wie dat wêr’t 
de minsken foar kamen, want 
it folwoeksen manfolk sloech, 
mei harren programma, fansels 
foar master op. De hiele ploech 
stie efter de brêge, de lytsen 
foaroan en de grutsten, (sa as 

bakker Leystra) der efter. It 
gong allegearre dat it slydjaget; 
swaaie , “handstand” en gean sa 
mar troch, sûnder brike setten 
lokkich.

As lêste wie de bakker oan bar. 
Swaaiendewei ûntduts er dat hy 
mei syn foet it plafond rekke. 
Dat ûntgie de minsken yn ‘e 
seal want sa as oer’t generaal 
wie de boppekant fan it teniel 
ôfwurke mei in ploaigerdyntsje 
en hiene sy sadwaande dus 
gjin sicht op it plafond. Dêr hie 
Leystra op dat stuit amper weet 
fan, mar hy wist wol dat hy sa 
op ien hân stean koe. (Dat hie 
er ús as bern faak sjen litten 
yn ‘e tún; “Handstand” en dan 
noch in eintsje op ‘e hannen 
rinne.) Hy hie yn’e rekken dat 
er efkes stunte koe. Wylst hy 
jitris op hannen stean gong 
sette er syn fuotten tsjin it 
plafond – ien hân los, sydlings 
útstutsen -, doe it selde mei 
de oare hân. It benaam de 
minsken yn de seal súver de 
siken. Doe de ôsprong… en hy 
krige in donderjend applaus, 
kinst wol begripe!

Syn maten hiene alles fansels 
wol sjoen mar spilen it 
spul moai mei… it reinde 
skouderklopkes efternei 
(en miskien hjir en dêr in 
knypeachje?)

Geart Leystra
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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 

U
w

 b
ed

ri
jf
 k

an
 h

ie
r 

oo
k 

st
aa

n!
 

M
ee

r 
w

et
en

 o
ve

r 
ad

ve
rt

er
en

 in
 d

e 
do

rp
sk

ra
nt

? 
G

a 
na

ar
 

w
w

w
.r

ae
rd

.c
om

/d
or

ps
kr

an
t 

vo
or

 d
e 

ad
ve

rt
en

tie
m

og
el

ijk
he

de
n 

en
 d

e 
hu

id
ig

e 
ta

ri
ev

en
.



PRAET FAN RAERD Pagina 17

Boereheadei siket frijwilligers
Yn myn Pake Titus BoereMuseuM steane no tweintich antieke Mc Cormick trekkerkes. En dêrneist 
steane no in âlde hynstemeanmachine, in foarkjeskodder, in âlde swylmachine, in pakjepers en in âlde 
ierdappelsetmachine. Alles ek fan Mc Cormick.

Aansen op in moaie dei nei 15 juni wurdt der yn myn lân oan de Flânsumerdyk wer hea makke.
It is de bedoeling om al dy âlde machines dan yn dat hea wurkje te litten. Dêrfoar sykje wy frijwilligers. 
Dus, minsken dy't in trekkerke ride wolle of in machine betsjinje wolle.

Mear ynformaasje by 
Titus de Wolff, tillefoan 0622378947 of
Johan Brouwer, tillefoan 0654745722

Taskôgers binne ek wolkom op dizze boereheadei en kinne sjen hoe in ûngetidersdei fan 50 jier lyn 
der út seach. Alde trekkerkes en oare machines fan tenminsten 50 jier âld binne ek wolkom foar 
demonstraasje. Alles is op eigen risico en oansprakelikheid.

No is heameitsjen best wol in regelbaar barren, mar it is wol wachtsjen op heawaar en in stekkend 
sintsje. Dus!!!, fjouwer dagen fan te foaren wurdt bekend makke op welke dei der krekt hea makke 
wurde sil.

Foarskriften en waar tsjinjend,

Titus de Wolff 

No moat it net raerder
Soms hear ik minsken dingen sizzen en dan tink ik die hiene noait praten learre moatten.
Asto in freon kwyt rekkest omdasto earlik wiest dan wie it net in goede freon.
Bist lilk, tel dan tot tsien en helje dan bij acht út, nimmen die dat ferwachtet.
Meitsje dij gjin soargen om wat in oar better kin, focus dij leaver op hoe dyn eigen prestaasjes better 
kinne.
Loslitte is sterker as fêsthâlde.

•	 It terras bij it Doarpshûs is ek iepen en sjocht der sa gesellich út. Mei op elk taffeltsje in faaske mei 
blommen.

•	 De bern fan it Raerderhiem harren fakânsje is wer foarbij, mar mei Pinkster hawwe se wer in lang 
wykein frij.

•	 Fanôf 17 maaie sil Tsienzerbuorren in wat doarpse ùtstraling krije en is der in omlieding foar it 
ferkear.

4 Maaie wie it in betinken foar de minsken die yn de oarloch omkommen binne.
5 Maaie wie it befrijdingsdei.
Foar de wat âldere minsken binne dat noch hiele dubbele gedachten.
Mar litte wij it dochs elts jier wol betinke. 
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Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
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zorgvuldig 
en met aandacht

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

 

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. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

Hematologika
In frou rint oer de nijstêd,

net jong mear; pakwei tachtich.

My tinkt hja is grif Hemaklant,
(rûkt nei goedkeap slach 

deoderant.)

Wat soe sy dêr weihelje?
En… hoe soe sy ‘t betelje?

Docht sy soks ek al mei de pin?
Dan is dy âlde net sa min!

‘t Mikpunt fan fantasearjen
soe my foar gek ferklearje
om sokke nonsensfragen:

oer frou har hâlden, dragen.

Lykwols…

Nijsgjirrich as ferskining
net jong mear, pakwei tachtich,
net elegant, dochs yn har dwaan

harsels en dêrom prachtich!

Dat nimt net wei… en
’t mist my net:

In echte Hema-klant!!

Heidi
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Koken met …
Wytske Wassenaar

Na een behoorlijk koud voorjaar 
kiert de zon steeds sterker tussen 
de wijkende wolkenslierten 
door en raakt ons aan, iedere 
dag een beetje meer. De natuur 
explodeert weer aan alle kanten. 
Bomen en struiken kleden 
zich weer aan, het fluitenkruid 
zingt op dit moment het 
hoogste lied en een tsunami aan 
paardenbloemen legt een vrolijk 
ogend speelkleed voor ons klaar 
dat zomer heet. Het is dan ook 
heerlijk na zo’n zinderende dag 
je te laven aan een verkwikkend 
oosters gerecht als onderstaande.

Pittige currysoep met garnalen 
en paksoi

Wat heb je nodig? (voor 4 
personen)
· 1 struik paksoi
· 250 gr. gemengde 
paddenstoelen
· 500 gr. tomaten
· 2 lente uitjes
· 4 cm gember
· 1 rode chilipeper
· groentebouillonblokje
· olijfolie voor het bakken
· 1 blikje tomatenpuree
· 400 ml kokosmelk
· 200 ml water
· zout
· 400 gr. grote garnalen ( rauw en 
gepeld)

Bereidingswijze?
Zoals me door de jaren heen 
duidelijk is geworden dat koken 
alles te maken heeft met timen 
is het handig dat je de paksoi, 
paddenstoelen en tomaten 
vooraf snijdt, in stukjes. De lente 
ui, gember en chilipeper vragen 
om een fijner formaat ‘gesneden.’

Doe een scheut olijfolie in een 
hoge pan en fruit hierin de 
lente ui. Daarna voeg je gember 
en chilipeper toe en bak dit 
enkele minuten. Dan doe je alle 
gesneden groenten erbij en bak 
dit 5 minuten.

Los het groentebouillonblokje 
op in 200 ml kokend water. Voeg 
de tomatenpuree, kokosmelk, 
water en zout naar smaak toe. 
Laat het geheel zo’n 10 minuten 

sudderen. Last but not least voeg 
je de grote garnalen toe en laat 
je deze ‘grote jongens’ enkele 
minuten meekoken tot ze gaar 
zijn.

Waar we in de winter onze 
tanden graag in een ‘stevich 
miel’ wensen te zetten, volstaat 
deze zomerse currysoep als een 
volwaardige maaltijd. Mocht je 
nog twijfelen vanwege het fluïde 
karakter van dit gerecht, met een 
blikje linzen er nog doorheen 
geroerd of naanbrood erbij 
geserveerd zal de verzadiging 
zeker triomferen. 

Eet smakelijk!
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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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Opbrengst jeugd sponsor actie Poiesz
De OSO heeft een mooie cheque mogen ontvangen van de jeugd 
sponsor actie van de Poiesz, nogmaals bedankt voor het sparen en 
inleveren van de sponsor munten voor de OSO.

Bloemetjes verkoop
Ook de bloemetjes verkoop i.s.m. Hans en Adrie Stouthart was 
weer een groot succes, alle bloemetjes zijn verkocht. De opbrengst 
was maar liefst €972,-.
       
Jantje Beton
De opbrengst van de Jantje Beton collecte is €144,37.

Afscheid gym juf Jettie
Er wordt nog een afscheid voor gym juf Jettie georganiseerd. 
Datum en tijd volgen nog.

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 uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl 
(let op: .NL). Volg O.S.O Raerd ook op Facebook via 
www.facebook.com/osoraerd. Like onze pagina en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws van de gymnastiekvereniging OSO. 

Bestuur O.S.O te Raerd

Nynke de Hoop, Jitske Klaversma, Grietsje Schaap, Teatske Punter, 
Petra Viëtor, Aafke Wijnstra en Tamara Struiving
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Jeugdledenpartij 2 
mei 2021
Ondanks dat heel veel 
activiteiten niet doorgang 
kunnen vinden vanwege 
coronabeperkende maatregelen 
mag de jeugd onder 
voorwaarden wel sporten. 
Aangezien onze vereniging in 
de bevoorrechte positie is dat 
wij veel jeugdleden hebben 
vinden wij dus als bestuur 
dat we er zoveel mogelijk aan 
moeten doen om de jeugd 
activiteiten aan te bieden, 
zo ook deze jeugdwedstrijd. 
Wedstrijdsponsor voor deze 
wedstrijd was Hein Willem 
Leerraar & Partners.

Ondanks de koude 
weersomstandigheden was 
hier bij de jeugd weinig 
van te merken, iets dikkere 
kleding aan maar ze waren 
allemaal enthousiast. Hier en 
daar moesten wij als bestuur 
nog wat onvolkomenheden 
wegwerken, hier en daar een 
bovenprop de grond in en dit 
was ook weer opgelost. Als 
bestuur moeten wij er, net zoals 
de jeugd, ook weer even in 
komen.

Om 10 uur zijn we begonnen 
met de jeugd tot en met de 
pupillen en om 11 uur begon 
de jeugd vanaf de pupillen. 
Totaal waren er 52 jeugdleden 
in 7 categorieën en dat is toch 
best veel als je bedenkt dat 
er toch vanwege de vakantie 
enkele afwezigen waren.

Rond de klok van half een 
konden we de eerste prijzen 
uitreiken, de prijzen waren als 
volgt verdeeld:

Beginners:
- 1e pr Kobus Nap.
- 2e pr Jarn Herder

Kabouters:
- 1e pr Else v/d Meer en Isa v/d 
Woude

Welpenmeisjes:
- 1e pr Jessy Sterk en Ilva Los
- 2e pr Mirre Nap en Marije 
Punter
- 1e pr verl.ronde Liv Los en 
Tjarda Tijsma

Welpenjongens:
- 1e pr Kyran Talsma en Bram 
Zandberg
- 2e pr Brent v/d Wal en Sverre 
Veenstra

Pupillenjongens:
- 1e pr Jelke Veldhuis
- 2e pr Jurre Duizendstra

Nadat de prijzen bij de jongste 
kanonnen waren uitgereikt en 
deze huiswaarts keerden waren 
de oudere categorieën nog aan 
het kaatsen. Bij deze oudere 
jeugd kaatsen de trainers in 
opleiding voor onze jongste 

jeugd en daar zijn wij als 
vereniging zeer blij mee want 
hier kunnen wij niet zonder. 
Trots en blij zijn we ook dat ze 
ook altijd bereid zijn om ons bij 
te staan op de donderdagavond 
tijdens het competitiekaatsen 
van de jongste categorieën 
waarbij begeleiding bij elk 
perk toch wel belangrijk is 
en waarbij ze ons als bestuur 
ontzorgen.

Hier konden rond we de klok 
van 15:00 uur de prijzen ook 
uitreiken. De uitslag was als 
volgt:

Schoolmeisjes:
- 1e pr Marrit de Groot en Rixt 
Punter
- 2e pr Ilse Kooistra en Alissa 
Verhoef

Jongens/Meisjes:
- 1e pr Jens Kooistra en Janna 
Veldhuis
- 2e pr Jelmer Foppe Drijfhout 
en Nina v/d Meer

Tot slot willen we alle 
vrijwilligers bedanken die 
meegeholpen hebben bij de 
organisatie van deze eerste 
wedstrijd van dit seizoen en 
waarbij de kransen er weer 
fantastisch uitzagen

Bestuur KV Wêz-Wis Raerd de 
Lege Geaën. 
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Kobus Nap Jarn Herder Else v/d Meer en Isa v/d 
Woude

Jessy Sterk en Ilva Los Mirre Nap en Marije Punter Liv Los en Tjarda Tijsma
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Kyran Talsma en Bram 
Zandberg

Brent v/d Wal en Sverre 
Veenstra

Jelke Veldhuis en Jurre 
Duizendstra

Marrit de Groot en Rixt Punter Ilse Kooistra en Alissa Verhoef Jens Kooistra en Janna Veldhuis

Jelmer Foppe Drijfhout en 
Nina v/d Meer


