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Zeer geslaagde Raerder sportdag!



Pagina 2 PRAET FAN RAERD



PRAET FAN RAERD Pagina 3

Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 5 september 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Maandag 6 september 20.00 uur Vrijwilligersbijeenkomst Dorpshuis Dorpshuis
Vrijdag 17 september vanaf 7.30 uur Oud papier Hele dorp
Zondag 19 september 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Maandag 20 september 20.15 uur Jaarvergadering Stichting Doarpshûs Dorpshuis
Zondag 3 oktober 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Van 3 juli t/m 11 september is er van 13.30 uur tot 17.00 uur een Tsjerkepaad-expositie van 
Ulke Wiersma in de Laurentiuskerk.

Selfie 

Minsken lit my net sa switte, 
Wa ’t ik bin?? ‘k soe ’t sels net witte! 
Ik twirje mar wat troch de tiid 
en tokkelje oan snaren 
sjoch bûnte draken yn ‘e loft 
lês spegelskrift yn dobben 
raas roekeleas tsjin kobben 
dat ik har wjukslach line wol. 
Ik wynderje oer lyts reliëf 
sjoch ljocht yn bultsjes modder  
bewûnderje skoan grûnferset  
fan mannich bline bodder. 
Betink in rekwiëm yn mol! 
‘k raan iisblommen fan ruten  
mei tûzen gleone tuten.  
My bloeie bljirren op ’e lippen 
wylst dwile wurden leugens drippe 
oer wa ’t ik eins graach wêze woe. 
mar wa ’t ik bin? IK soe ’t net witte!!!!!!

Wat een sportweekend had moeten worden werd een 
sportdag, want helaas viel de zondag letterlijk in het 
water... maar wat was zaterdag mooi!
Iedereen ontzettend bedankt, volgens ons was 
zaterdag erg geslaagd! Tot snel! 

De Merkecommissie,
Jan Wiebe, Kim, Jolanda, Ruerd Yde, Jolien en Arjen

Uitslagen:

Jeugdkaatsen

Beginners:
1. Noa Silke v/d Vliet
    Else v/d Meer
2. Rosalinde v/d Wal
    Jelina Sterk

Welpenjongens:
1. Kyran Talsma
    Marijn Verhoef
2. Roan Tjalsma
    Kjeld Zantema

Welpenmeisjes:
1. Jessy Sterk
    Merle Stelwagen
2. Liv Los
    Isa v/d Woude

Pupillen Meisjes:
1. Anouk Stelwagen
2. Else Marie Boersma

Schooljeugd:
1. Daan Kooistra
    Brecht de Groot
2. Marrit de Groot
    Rosanna Groen

Walking Football
1. ‘t Blikje
2. Buorren/Kleaster/Skoaltsrjitte
3. Slingerbochten

Mooist verkleed
1. Buorren/Kleaster/Skoalstrjitte

Kinderspelletjes

Onderbouw:
1. Julian, Mats, Senne & Brecht
2. Evi, Livia, Jelle & Doutsen

Bovenbouw:
1. Merle, Jents, Jelina & Marijn
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 18, nummer 178
September 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 oktobernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 september (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van oktober wordt in de 
eerste week van oktober 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
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

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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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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‘We strûpe derûnder!’ fan Gjalt de Groot
Lêzersreüny op 25 en 26 septimber 2021 op en by de 
Greidbuorkerij en it Fiskersmuseum te Warten. 

Nei oanlieding fan it grutte sukses, mar foaral om de ferhalen en fragen dy’t We 
strûpe derûnder los makke by tal fan lêzers in grut barren yn de foarm fan in 
lêzersreüny. Ha jo it boek net lêzen? Jo binne like wolkom hear!

Wat is der dy dagen te belibjen?
Te besjen de âlde Fryske Greidpleats en it Fiskersmuseum (€ 4). Prachtige Pream-
rûnfearten troch de Alde Feanen. We farre del by de buorkerijen Luctor et Emergo, 
Labân, Cuba, Sytze & Maaike’s hússtee, de 18 Mêd- en de Koaipleats. We jouwe 
omtinken oan it oarlochsmonumint De Swellewâl yn de Neare Saiter en farre by de 
Saiterpleats del wer nei Warten. Tiid: sa’n twa-en-in-heal oere. De kosten binne € 10. 
Der binne 8 fartochten elke dei mei 12 gasten yn elke pream, mar tink derom: fol is 
fol. Reservearje kin by Anne Heegstra: anneheegstra@gmail.com of 06 -46976428

En fierder ........
•	 Gjalt de Groot stiet der op it hiem te ielrikjen. Se binne op syn lekkerst, sa waarm 

út de tonne en te keap foar € 16 it pûn.
•	 Sipke en Ids steane der op in pear âlde kachels wytfisk te bakken yn gleone oalje. 

Echt âlderwetsk lekker!!
•	 Ald fiskerman Jehannes Postmus is der oan it fûken-en-netten-tanen yn de âlde 

taantsjettel.
•	 Der sitte twa man te einekoerflechtsjen.
•	 Der stiet in kream mei de troch Gjalt de Groot skreaune boeken.
•	 De fisk-aak út 1910 fan de famylje Visser út Poppenwier leit by it fiskersmuseum 

foar de wâl.
•	 Foar de toarst is der foar elk wol in mûltsje drinken te krijen.
•	 En ... foar de mage is der: potstro mei sjerp en bretspek of grauwe earten (€ 5).

Koartsein: al mei al in hiel spektakel, organisearre troch Stifting Museum Warten
yn grutte gearwurking mei skriuwer Gjalt de Groot út Holwert dy’t as jonge 
wenne op Luctor et Emergo.

Elk is wolkom! Op 25 en 26 septimber op it Hellingpaad 3-9, 9003 LW Warten
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Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar

TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht
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Kerknieuws 
Tsjerkepaad 

De kerkopenstelling overtreft 
tot nog toe onze verwachtingen. 
Op het moment dat we dit 
schrijven (15 augustus) hebben 
zo’n 175 Tsjerkepaadgongers de 
Laurentiuskerk met de expositie 
van Ulke Wiersma bezocht. Nu 
vrijwel iedereen gevaccineerd 
is, wil men er wel weer op uit 
en het lijkt erop dat we het 
gemiddelde van ruim twintig 
bezoekers per zaterdagmiddag 
ruim gaan halen.

We hebben nog vier zaterdagen 
te gaan en verwachten dus de 
tweehonderd ruim te passeren. 
In elk geval zijn we blij dat we 
de stap gezet hebben. En dat 
we de openstelling konden 
organiseren dankzij de nog 
steeds uitdijende groep 
vrijwilligers. 

Het is ook steeds weer 
prachtig om de reacties in het 
gastenboek te lezen. Unaniem 
is men lovend over de kerk en 
ook de schilderijen van Ulke 
blijken indruk te maken. 
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Overigens is dat gastenboek 
nu bijna vol. Als je bedenkt 
dat lang niet iedereen er iets 
in zet, zijn er inmiddels echt al 
duizenden mensen, die de kerk 
bezocht en bekeken hebben. 
Alleen bij Tsjerkepaad moeten 
het er al zo’n drieduizend zijn 
en dan zijn er ook nog de 
concerten, de bijeenkomsten 
(o.a. van Doarpswurk) en 
natuurlijk de kerkdiensten. 

Dat ook het orgel in de 
belangstelling staat, blijkt uit 
de interesse die er is om erop 
te spelen. Buiten Tsjerkepaad 
meldden zich afgelopen zomer 
vier organisten die zich graag 
een middag op het instrument 
wilden uitleven. Eén van 
hen, een vakantieganger uit 
Poppenwier, is zelfs nog twee 
keer terug geweest. 

Focus 

Heel langzaam willen we de 
activiteiten van Focus ook weer 
gaan opstarten. We wachten 
nog even met lezingen en 
beperken ons voorlopig tot 
enkele films in het Lokaal 
achter de kerk van Reduzum. 
Zodra de films en de data 
bekend zijn, zullen we dat 
via de gebruikelijke media 
communiceren en natuurlijk 
krijgen degenen die zich er 
ooit voor aangemeld hebben, 
een mail met de betreffende 
informatie. 

De eerste kerkdienst na de 
vakantie houden we op zondag 
5 september.

Kleurplaat voor de jeugd
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SPORTMASSAGE

Voor sporters en niet-sporters 
die lekker in hun vel willen 
blijven zitten.

Maak online een afspraak:

www.origo-sportmassage.nl

Op donderdagen in dorpshuis De Trijesprong, 
Buorren 30, 9012 DH in Raerd.

Amsterdam
(door de lens van de bistedokter) 

Ik mag graag mensen kijken en raak 
altoos opnieuw gebiologeerd door 
wat voor merkwaardige snuiters 
en mafkezen er zoal rondlopen. 
Daarbij besef ik terdege dat mijn 
referentiekader beperkt is en er 
wellicht wederzijdse verwondering 
is als ik zo met mijn camera 
rondslenter. Doch op een gegeven 
moment verloochent het oog van de 
bistedokter zich niet en verlegt mijn 
lens zich ontegenzeggelijk naar het 
dierenrijk. Onlangs zwierf ik door 
onze fraaie hoofdstad. Je hoeft dan 
absoluut niet naar Artis om beesten 
te zien. Naast ontelbare ‘huisdieren’ 
tref je er echter ook vele exoten aan. 
Vooral op plekken waar je ze totaal 
niet verwacht!  

Als ik mijn eega al in de eerste de 
beste kledingzaak in de ‘negen 
straatjes’ ben kwijtgeraakt, stuit ik 
allereerst op een kleurrijke Bordeaux 
Dog op de stoep in de Reestraat. Zou 
ie genderneutraal zijn? In diverse 
etalages staan allerlei beesten: katten 
met gloeiende ogen, een koe en een 
geit in kaaswinkels, prachtige roze 
flamingo’s in een chocolaterie en er 
is zelfs een winkel waar uitsluitend 
badeendjes te koop zijn: de Rubber 
Duck Shop in de Oude Leliestraat. 
Op de Keizersgracht tref ik een 
manshoge struisvogel op de muur 
van het gelijknamige restaurant. 
Even verderop een smal scheefgezakt 
grachtenpandje waar regencapes 
worden verkocht dat ’t Haasje 
wordt genoemd. Getooid met een 
heuse haas op de gevelsteen. Op de 
Torensluis zit een duif op sculptuur 
van Multatuli ongegeneerd diens 
hoofd onder te schijten. Verderop 
op de Dam zitten er nog ontelbaar 
meer! Ik vind dat je ze geen plaag 
mag noemen; ze horen er gewoon 
bij. Net als het monument op de dam 
dat wordt geflankeerd door twee 
leeuwen, op één ervan zit een brutale 
meeuw.  
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In de Amstel zwemt een zwaan 
en onder de Blauwbrug zit een 
gans vlakbij zijn nest. Een Beagle 
ligt geduldig op de stoep voor de 
Kaaskamer te wachten. Ook op het 
Rembrandtplein worden honden 
uitgelaten. Verder zitten daar 
vooral kraaien en kauwtjes. Langs 
de Reguliersgracht zoemen bezige 
bijen in weelderige bloembakken. In 
de gracht probeert een meeuw een 
veel te grote hap te verorberen. Al 
die stadsdieren hebben natuurlijk 
juist allesbehalve natuurlijke 
eetgewoonten ontwikkeld. Lijkt mij 
vast niet altijd even gezond. Langs 
de Singelgracht bij het Rijksmuseum 
zit een groepje Nijlganzen. Exoten 
die blijkbaar niet alleen in onze eigen 
contreien goed kunnen settelen. Op 
het Museumplein is de kiosk waar 
‘Hot Dogs’ worden verkocht nog 
gesloten. Verderop in een etalage 
van de P.C.Hooftstraat staat een iets 
minder hete hond op een koffer in 
een herenmodezaak de uitverkoop 
aan te prijzen. Ben bang dat het er 
nog steeds duur is…  

In het Vondelpark is het 
poepiedruk. Er zijn losloopgebieden 
voor honden en daar wordt volop 
gebruik van gemaakt. Vrijwel 
alle rassen kun je tegenkomen: 
van Dalmatiër tot het Yorkje van 
Gerard Spong. In de vijvers zitten 
meerkoeten, waterhoentjes en 
uiteraard heul veul ‘drijfsijsjes’. 
Op Vondels bronzen hoofd zit 
een zilvermeeuw. En opnieuw 
scoor ik exoten: overal kwetteren 
parkieten. Ook die gedijen hier 
blijkbaar enorm! Ach, Amsterdam 
is door de eeuwen heen altijd al 
een smeltkroes van verschillende 
culturen geweest, waarom dan voor 
dieren niet? 

Op de weg terug naar het centrum 
staan aan weerszijden van de 
brug over de Singelgracht twee 
nijlpaarden uit steen gehouwen. 
Op het Leidseplein stuit ik op een 
etalage vol met gebreide dieren: 
Artis in het klein! Daarnaast ‘The 
Bulldog’, het imperium van de eerste 
coffeeshop in Mokum, genoemd 

naar de geliefde viervoeter van de 
oprichter. Zelfs het onderwaterleven 
ontbreekt niet: in de passage naar 
het Damrak gaapt een enorme vis 
mij aan en op een gevel zwemt ‘den 
gulden salm’. En op een steiger in 
het Damrak zit een olifant in een 
matrozenpakje reclame te maken 
voor een rondvaart. Wellicht het 
aller fraaiste dier tref ik aan op 
een woonboot in de Oude Schans. 
Daar tuurt een goudkleurige 
Gorilla over het water voor de 
Montelbaanstoren. 

Als ik na anderhalf uur weer 
voor de winkel sta waar ik mijn 
eigenste ‘rupsje nooitgenoeg’ 
had achtergelaten, stapt ze net 
weer naar buiten met haar tassen 
boordevol. Voor de winkel zit een 
lotgenoot op een daarvoor bestemd 
bankje geduldig te wachten op zijn 
vrouw. Wel, dan heb ik mijn tijd 
aangenamer besteed! 

Nieuwsgierig naar de foto’s? Ze 
staan allemaal op Facebook!
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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 

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

No moat it net 
Raerder 
Ik meitsje gjin dingen stikken, ik 
jou se in make-over. 

Wa net om himsels laitsje kin, is 
echt net leuk. 

Ik bin net links- as rjochts-handich, 
ik bin ûnhandich. 

It is in feit spyt komt altyd te let 
noait op tiid. 

Freegje net hoe as it kin, genietsje 
der fan. 

•	 It Raerder Sport Wykein wie op 
21 en 22 augustus. Organisearje 
troch de Merkecommisie. 
Hiel goed plan. Dochs wat in 
Merkegefoel.

•	Spitich koe it keatsen en de jeu 
de boules troch de rein net troch 
gean. Sneu foar ús allegearre. 

•	Der komt lokkich net mear in 
protte ferkear troch Raerd. 

•	Ferskate strjitten ha al wer 
gesellich bij elkoar sitten. Mei in 
hapke en in drankje. Moai dochs.

•	Asto Raerd yn komst fanôf Snits 
as Ljouwert, dan sjochst oan 
de linkerkant bij it sportfjild in 
sinneblom yn de wâl stean, tusken 
de stikels en it gers. It is grif net 
de heechste, mar stiet wol op in 
hiel bysûnder plakje. 

Fakânsje 
Die is wêr foarbij. De bern fan it 
Raerder Hiem binne al wêr nei 
skoalle. De bern die nei Snits 
as nei in oar doarp as stêd gean 
begjinne ek hast wêr. Heiten en 
Memmen ek wêr oan it wurk. 
It waar wie soms moai en soms 
min, mar ik hoopje, dat jimme 
fakânsje wie nei it sin. No de 
corona noch op syn retoer. Dat 
soe dochs fijn wêze.
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Beste Raerders, 
Wij zijn Henny Eeman en Jacqueline Wouters, de 

nieuwe bewoners van de Pôlle 
2. We genieten enorm van het 
leven hier net buiten Raerd, 
de rust en ruimte zijn heerlijk. Jacqueline speelt enkele jaren 

bridge en zoekt een nieuwe 
bridgepartner om lid te worden van de bridgeclub in 

Grou. Als iemand zin heeft 
bel 06-14704752. 

Tot ziens in ons mooie dorp! 
Jacqueline en Henny 

De redactie van de dorpskrant 

is op zoek naar versterking

Iedere maand maken we met 

veel plezier de Praet fan Raerd 

voor onze lezers. Met name voor 

de opmaak van de krant en het 

maken van interviews zouden we 

graag wat “nieuw bloed” hebben.

Lijkt het je leuk om mee te 

werken in ons enthousiaste team, 

neem dan contact op met één 

van de redactieleden of stuur een 

mailtje naar doarpskranteraerd@

hotmail.com
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Boereheadei 
Snein 18 july 

We nimme jim dizze middei mei werom yn de tiid. Sa 
om 1960 hinne waard it measte wurk op ’t lân noch 
mei hynders dien. Mar hjir en dêr ferskynden de eerste 
trekkers. Sa as mei meer nije dingen seagen in soad 
boeren eerst wat skruten nei dy eerste trekkers. Soe dat 
echt better wêze as har eigen fertroude hynder? En sa 
arbeide de iene boer gewoan troch mei it hynder sa’t 
er dat altiten dien hie en stiene oaren, faaks de jonges 
dy’t doe plannen makken om sels boer te wurden, wol 
iepen foar de nije ûntwikkeling en seagen al gau dat 
dit de takomst hie. De jonges fan dy tiid binnen noch 
altiten ferslingere oan it lûd en de techniek fan dy 
eerste trekkers. 

En krekt dêrom steane we no hjir op it lân om noch ris 
dat lûd te hearen en te sjen hoe it doe yn de begjintiid 
fan de mechanisatie gong. Want de komst fan de 
trekker frege ek om oare machines. Der binne tige 
nijsgirriche foarbylden fan te sjen. De meanmachine 
mei fingerbalke, de swylmachines en skodders, net 
meer tiemje mei in tiembâlke mei in lang tou achter 
it hynder, mar in opskower foar de trekker. Fansels 
ek de heapers der’t je lytse pakjes mei makken dy’t 
je sa oplade koene op de wein. It wie it begjin fan in 
ûntwikkeling dy’t noch steeds troch giet, mar werom 
sjen op dy begjintiid is mooi en ek wol wat nostalgisch. 

Titus sammelt al in pear jier âlde McCormick trekkers, 
dat wie it merk fan de eerste trekker en dat merk bliuw 

je trou, dat hat gewoan wat bysûnders. Hy hat no in 
stik as tweintich en ek al aardich wat oare machines 
sa as swylmachines en skodders. Titus hat al in skoft 
in idee, in plan mei al dat ark. Wat soe it mooi wêze 
as dat allegear noch ris brûkt wurde koe. Krekt as 
eartiids noch ris hea meitsje sa as dat doe om en ta 
gong. 

Mei help fan in soad frijwilligers is it slagge om 
Titus syn plan troch te setten. It is drok op it lân 
mei “ûngetiders” en taskôgers. En it is bysûnder dat 
we hjoed net alline trekkers sjen litte mar dat ek no 
it hynder net ûntbrekt. Oan elk de kar wat it meast 
oansprekt. Foar elts is der thee en koeke, krekt as 
eartiids. It wie in mooie boereheadei. 
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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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Kollumer klandyzje  
(oer Minent en Dinent) 

It moat him yn 1949 ôfspile ha 
oan de Foarstrjitte (ús strjitte) 
yn Kollum. De Foarstrjitte hie in 
rom ferskaat oan middenstân; der 
wiene bakkers, slachters, kappers, 
skuonmakkers, in grienteman, in 
smid, in garage en in stikmannich 
kleansaken mar ek in boekhannel 
en sels in goudsmid. Boppedat 
noch in rûfeltsje notabelen lykas 
de dokters, de toskedokter en in 
notaris! Sis no sels, wêr fine jo dat 
hjoed dedei noch yn sa’n doarp, 
mar tiden hawwe tiden. 

De bakkers wiene inoars 
konkurinten, hokker tsjerke men 
oanhong spile dêr ek gâns in rol 
yn. Lykwols der wie romte foar 
oerlis. Sa hiene se ûnder inoar 
regele, dat elk fan harren ien wike 
yn it jier mei fakânsje koe. De iene 
wike de iene helte, de oare helte de 
wike dêrnei. Yn sa’n wike moast 
der fansels twa kear sa folle bakt 
wurde. Leystra hearde by de earste 
ploech. (Men gong doe noch net 
sa fier fan hûs, faken nei famylje 
yn de omkriten.) Bakker Tamsma 
soe him mei de klandyzje fan ús 
heit rêde, mar hy kaam der fuort 
en daliks al efter dat er te min 
bôletrompen (bakblikken) hie. Hoe 
no.. wêr hellen jo dy sa gau wei?

Dy selde deis moasten sy mar 
roeie mei de riemen dy’t sy hiene 
al wiene sy der gâns mear tiid mei 
teset. De trompen moasten by 
Leystra wei komme hie er ûnder 
it súteljen betocht! Dus Tamsma 
mei syn lytsfeint nei de bakkerij 
fan Leystra, efterom, mar de boel 
siet op slot!! Lokkich wie Tamsma 
net foar ien gat te fangen en seach 
hy wol mooglikheden; Efter de 
bakkerij wie in skuorre dêr’t 

beskúten makke waarden mei in 
húske der oan fêst boud, dat oan de 
efterkant in lûk hie om de tonne te 
ferwikseljen. Gau út de rie, it lúk 
waard iepen dien en de húsketonne 
der der hoeden útskood… mar hoe 
no fierder want Tamsma sels wie te 
mânsk om troch it rûne húskegat 
te krûpen. Mar syn lytsfeint wie 
gâns behindiger en soe it prebearje 
kinne. Hy treau it lid derôf en ja 
hear, mei wat gewrot slagge it him 
om troch it skythúsgat te kommen. 
Om de trompen sykje en lokkich 
gau fine, in rútsje iepen meitsje om 
de trompen der troch te skowen en 
dêrmei wie de saak beslikke. 

Mar… doe’t Leystra de moandeis 
dernei bôlebakke soe miste hy 
wol 10 trompen. Lokkich wiene 
doe net alle bakkers útfanhûs en 
koe er fan kollega Hiemstra (twa 
doarren fierderop) wat trompen 
liene. De fraach dy’t him net losliet 
liet, wa fan myn kollegas hat dy 
trompen by my wei helle? (want wa 
oars as in kollega soe dêr belang 
by hân hawwe?) Hy krige it der 
ek mei kunde fan him oer en Ybe 
Poortinga liet it kwartsje falle.  

“Bist al by Tamsma west? Want 
dy is de kleptomane kant wolris 
wat it neist, dêr kin ik dy noch 
wol in moai staaltsje fan fertelle.” 
En Ybe die syn ferhaal: “ Us heit, 
widner en allinne, wie útfierder by 
it oanlizzen fan ‘e wetterlieding. 
Moarns ier fan hûs en jûns let 
wer thús. Lei altyd in briefke yn ‘e 
skuorre foar de bakker, de slachter 
en de grienteman. Dy leinen 
de boadskippen dêr dan del en 
oan’e ein fan de wike waard dan 
ôfrekkene.

No hie ús heit ek noch in teamke 
hinne njonken de skuorre. Bistkes 
dy’t er de lêste hjerst oanskaft hie 
en se leine trochgeans as slobben, 

mar doe yn ien kear wie it ho! 
Heechút yn it wykein ris ien of 
twa, mar it mocht gjin besjen mear 
lije. Hy wie ek al mei ien fan syn 
hintsjes nei de bistedokter west, 
mar dêr waard er ek net wizer fan 
en it hok wie yn oarder, dus dat wie 
it ek net. En doe ynienen kaam syn 
bakker him yn ’t sin, want hy hie 
weet fan syn wat syklike oanstriid 
om it net sa nau te nimmen wat 
Minent en Dinent oanbelanget. 
Dan mar ris in dei thús bliuwe, 
tocht him. Hy frege frij, de doarren 
op slot en hy stelde him ferdekt op.

De middeis hearde hy floitsjen… 
de bakker… en doe kaam de 
moard út, want Tamsma gong 
de skuorre yn en kaam der na 
in hoartsje wer út…en doe it 
hinnehok yn en wer út. It wie 
dúdlik!! Poortinga bleau kalm en 
betocht hoe’t er dit oanpakke soe. 
Sneons dêrnei kaam Tamsma oan 
‘e doar, Poortinga neamde wat 
er him skuldich wie en Tamsma 
makke de rekken op en joech 
him oan ús heit. Dy beseach it 
efkes mar joech it doe werom 
en sei: “ De aaien steane der net 
op tinkt my”. “ Och hea ja, glêd 
fergetten, sille wy it dan sa mar 
litte? “ Hy draaide him om en sette 
floitsjendewei ôf, as wie der neat 
bard…en de hinnen leine wer as 
slobben.  

Moai om te witten tocht Leystra 
by himsels en hy gong nei Tamsma 
ta en frege at it net tiid waard om 
de trompen ris werom te bringen. 
Tamsma’s antwurd: “ Ja fansels 
buorman, dat hie al eins al earder 
moatten mar hoe giet soks, it is 
der efkes by bleaun!” (Dat Tamsma 
omtrint letterlik net foar ien gat te 
fangen wie is hjirmei út de doeken 
dien.) 

Geart Leystra
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Simmerwille bij de “Costa del Raerd”
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Raerders

Aeltsje Siesling is op 15 augustus
40 jier wurden.

Dit lytse famke is no 70 jier.

17 augustus zijn wij trotse ouders 
geworden van Riemer Jouke 
Wijnstra.
Louise Duhoux en Fokke Wijnstra

In het dorpskrantje van juli nog met z’n 
drieën, nu met z’n vieren! Op 9 juli is 
onze dochter en zusje Feerle geboren.
Jan Geert, Liset en Felijn

Jildert Venema heeft deze zomer goudvissen gespot in 
het watertje aan de Slotsdyk........

..... en Ernst Boersma zag een ree in het Raerder Bosk. 
Wat wonen we toch in een mooi dorp!

Onze zoon Djurre is geboren op 3 juli. 
Brecht is trotse zus! We willen hierbij 
iedereen bedanken voor de felicitaties.
Klaas-Gerrit, Annigje, Brecht en Djurre


