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Zakjesactie
Help ons dorpskrantje!
Iedere maand maakt de redactie met veel plezier de Raerder dorpskrant. De Praet fan Raerd wordt gratis
bezorgd bij ieder huis in Raerd en tegen kostprijs bij abonnees buiten Raerd. We vullen de krant met lokaal
nieuws en verenigingen uit ons dorp zonder commercieel doel.
Lange tijd konden we het financiële plaatje rondkrijgen met inkomsten uit advertenties. Helaas lukt dat niet
meer en hebben we jullie hulp nodig. Daarvoor hebben we het zakje aan deze dorpskrant geniet. De envelop
met jouw bijdrage komen we in de week van 18 oktober bij je ophalen. Lever je hem liever zelf in? Dan kan dat
op 1 van onderstaande adressen. Vergeet dan niet je adres op de envelop te zetten, zodat we niet ook nog bij je
langskomen.
Johan Keuning, Buorren 5
Heidi Andringa, Sylsterhoeke 9
Harmen de Vries, Slotsdyk 18
Anneke Veenstra, It Fintsje 21
Anneke Lycklama à Nijeholt, It Fintsje 4
Karen Kroeze, Buorren 24
Tevens is er de mogelijkheid een bedrag te storten op onze bankrekening NL25RABO0351455825, dit doe je
door de QR-code op pagina 3 te scannen. Gebruik daarvoor de camera of een QR-code app op je telefoon.
Met deze actie hopen we jullie nog lange tijd te kunnen voorzien van het Raerder dorpsnieuws!
Redactie Praet fan Raerd

Uitzwaaier Anneke
Voor Anneke Lycklama was het de laatste keer dat zij de
redactievergadering van onze dorpskrant bijwoonde, want
zij mag zich binnenkort inwoonster van Harlingen noemen.
Ruim zes jaar geleden (tijdens de Raerder Merke ) werd
Anneke gevraagd of zij misschien iets zou willen betekenen
voor de Praat fan Raerd. Deze vraag viel in goede aarde, want
Anneke, die als secretaresse tijdens haar loopbaan tevens het
brede scala van de reclamesector beheerste, (organiseren van
internationale beurzen en zorgen voor het daarbij behorende
drukwerk enz.) zou er geknipt voor blijken. Redactie en
opmaak was bij haar in goede handen. Ze was al bekend met
het opmaakprogramma InDesign en wist dus van wanten.
Naar haar eigen zeggen hebben met name onze geestdriftige
redactiebijeenkomsten en alles wat er dan zo ter tafel komt
haar ook weten te inspireren en heeft zij zich altijd met
“nocht” van haar specifieke en creatieve taak gekweten.
Aan ons nu om Anneke van harte te bedanken voor haar
vakkundige, accurate inzet en wij wensen haar, samen met
haar gezin, alle goeds toe op haar nieuwe stekkie bij de Ouwe
Seunen aan de waddenkust!
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

zondag 17 oktober

11.00 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Vrijdag 29 oktober

vanaf 7.30 uur

Oud papier

Hele dorp

zondag 7 november

9.30 uur

Kerkdienst (herdenking overledenen) Laurentiuskerk

Scan de QR-code om te betalen voor zakje
actie praet fan raerd.
Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code kan door 1 persoon worden
betaald.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UccDdA
v8R8ecc1pFZos6Qw
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Colofon
Praet fan Raerd
Jaargang 18, nummer 179
Oktober 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)
Karen Kroeze (redactie)
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 novembernummer:
inleveren kopij uiterlijk
15 oktober (Word bestand,
tabellen + foto’s apart).
Bezorgdatum
De krant van november wordt
in de eerste week van november
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

Wa binne dat?
Dat er sinds kort nieuwe
bewoners op de Pôlle nr. 2 zijn
komen wonen wist ik al en
omdat wij er bijna dagelijks langs
wandelen en de vrouw des huizes
haar imposante Franse waterhond
geregeld uitlaat, hadden wij het
genoegen al enigszins kennis
te mogen maken met de, naar
aandacht hunkerende, viervoeter
en zijn charmante vriendelijke
vrouwtje. Op de onvermijdelijke
vraag, voorafgaand aan het
“petearke” (praatrondje) in onze
kleine kleurrijke dorpsglossy
werd spontaan gereageerd, maar
om tot een afspraak te komen
moest ik natuurlijk nog wel even
bij hen langs om de agenda te
raadplegen. En zo geschiedde
… altijd spannend; hoe zou hun
hond reageren? (Die ik heimelijk
al Barber had genoemd, omdat
het een Barbet is, wat hond met
baard betekent. Nou ja, toen ik
aan de bel trok was het “hier
woon ik”-geluid niet mis te
verstaan, maar kennelijk was ik
voor hem geen wildvreemde meer
en mochten mijn handen zelfs
even een reisje door zijn wollige
waterafstotende vacht maken.
Heerlijk, ik voelde me al een
stuk behaaglijker! Zijn baasjes
bleken niet van het slag te zijn om
iemand op de stoep te laten staan
en voordat de heer des huizes er
ook nog maar enige notie had van
wat mijn boodschap eigenlijk was,
zat ik al met deze mensen aan hun
werktafel, omringd door lectuur
en schrijfattributen. Een bezig stel
dacht ik meteen. Goed en wel aan
de koffie was er meteen verhaal;
Henny had het over Marlene
Dietrich, de vermaarde diva van
weleer, een fenomeen waar hij een
grote nostalgische verering voor
scheen te koesteren.
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Met de deur in huis bij Jacqueline
Wouters en Henny Eeman, was er
dus al geen ontkomen meer aan:
De film rolde reeds!
Even in vogelvlucht: Jacqueline
(geb. 1963) is opgegroeid
in Weesp. Tijdens haar
middelbareschooltijd moest
er, bij goed weer, dikwijls naar
Amsterdam worden gefietst. Zij
studeerde er later scheikunde, is
gepromoveerd en mag zich dus dr.
in de scheikunde noemen. Haar
werkgever werd Shell Amsterdam
Noord, (energietransitie ligt in
haar interessegebied). In een
cadans van drie jaar kreeg ze bij
Shell de kans om haar carrière
uit te bouwen en er werden
haar verantwoordelijke functies
toegewezen op diverse locaties.
De woonplek in Amsterdam
was een mooie basis, dichtbij
Schiphol. Jacqueline kreeg in
die periode een relatie en werd
moeder van een dochter en een
zoon. Toen het werk haar later
om gezondheidsredenen te zwaar
werd heeft zij het los moeten
laten, waar ze het erg moeilijk
mee heeft gehad.
Henny (geb. 1948) afkomstig van
de Zeedijk in Amsterdam, vroeg
me of ik wist waar dat was maar
vulde meteen aan: toen de penoze
nog enigszins sociaal was en
feestjes vierde met de buurt was
het daar eigenlijk best wel goed
toeven. In 1971 is H. afgestudeerd
als fysiotherapeut. Hij was pas
23 jaar en vanuit zijn jeugdige
idealisme meende hij heus de hele
wereld beter te kunnen maken.
Fysiotherapie was een tak van
sport in opkomst in die tijd,
waarin vrijheid van doen nog niet
zo aan banden was gelegd…en je
kon er een goede boterham mee
verdienen aldus de spreker, (wat
tegenwoordig niet meer om over
naar huis te schrijven is.)
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Na verloop van tijd de stap van
Fysiotherapie naar het managen
in de revalidatiezorg gezet, met als
specialisatie arbeidsrevalidatie.
Tot zijn 68ste is Henny blijven
werken, o.a. in het Revalidatie
Centrum Rijndam te Rotterdam.
Hij is vader van 4 zonen en de
(trotse) opa van 6 kleinkinderen.
Over “en zo is het gekomen”
met Henny en Jacqueline werd
verder niet in detail getreden,
omdat er omstandigheden aan ten
grondslag lagen, die te ver voeren
om er een luchtig verhaaltje van
te maken. Zij kenden elkaar al
langer voordat Henny, die zijn
vrouw verloren had, bij Jacqueline
introk. Zij woonden op een
bruisende plek in Amsterdam,
vlak naast een kroeg en daar
voelde Henny zich eigenlijk als
een vis in het water. Jacqueline
speelde echter al langer met de
gedachte om, als de kinderen het
huis uit zouden zijn, een plekje te
zoeken met meer rust en ruimte.
Haar behoefte daaraan wist
Henny tenslotte te overtuigen
en geheel passend bij hoe de
man in elkaar zit heeft hij toen
vaart gemaakt. Binnen luttele

maanden wist (vooral Henny)
dat De Pôlle 2 in Raerd de plek
van hun dromen zou worden.
Hij is er meerder malen langs
geweest om de situatie in stilte
te ondergaan, voordat hij zijn
partner er deelgenoot van heeft
gemaakt. Terwijl de grote ruimte
van de Deel hem het meeste
aansprak, voelde Jacqueline
zich meer aangetrokken
tot het oorspronkelijke
rustieke woongedeelte van de
monumentale boerderij. Over
de imposante afmetingen van
deze locatie rezen eerst natuurlijk
wel twijfels, maar beide partners
staan het behoud van Ned.
Monumenten voor en in die
zin dachten ze daar als eigenaar
een verantwoordelijke rol in te
kunnen spelen. Een plek om in de
ruimste zin van het woord MEE
en IN te LEVEN, misschien wel
juist omdat het vanzelfsprekende
daarvan eigenlijk zo
vanzelfsprekend niet altijd is.
Over hun plannen in Raerd, had
Henny een aantal bijzondere
ideeën. Hij wil in de toekomst
graag wilde bijen (zwarte bijen)
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gaan houden. Hun boomgaard
zou er een prima biotoop voor
zijn. Verder leek het hem leuk
om een kookclub voor mannen te
starten, b.v. met de medewerking
van de groenteman. En in het
verlengde van zijn professie leek
het hem zinvol om hier in onze
regio een Gymclub voor “ krasse
knarren “ op te richten. Hem
hoef je natuurlijk niet te vertellen
welke meerwaarde dat voor deze
doelgroep zou kunnen opleveren.
Toen kwam ter sprake waar
Jacqueline zich in heeft weten
te bekwamen en waarmee zij
wellicht iets zou willen betekenen
voor de mensen om haar heen:
Aura Soma Therapie, een zachte
spirituele vorm van zelfgenezing
door kleuren. Ik had er nog
nooit van gehoord, maar was
best wel onder de indruk van wat
ik zag en te horen kreeg in haar
praktijkruimte.
(Zou iemand hier meer van willen
weten, is hij/zij bij Jacqueline aan
het goede adres om er
deskundige uitleg over te krijgen)
Daarmee was het weer aan mij
om me te bedanken voor het
unieke verhaal van Jacqueline
en Henny en hen te verzekeren
dat hun droom op een stevig
fundament staat.
Heidi
P.S.
De “krasse knarren” gymnastiek
voor de seniore man start op
13 oktober in de gymzaal van
10.30 u tot 12.00 u. Ook mannen
met beperkingen of klachten
zijn welkom. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Informatie en
aanmelding: Henny Eeman
0654780587 of eeman.henny@
gmail.com.
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“ SE HIENE SA’N
HONGER. ”
(Fan knine-iten
kaam bargebiten)
Dit ferhaal waard my ferteld
troch in kunde, ien fan ‘e
haadpersoanen en ik fûn it te
nijsgjirrich om it foar mysels te
hâlden, sadwaande krûp ik no
efkes yn de hûd fan de ferteller.
Wy wennen op in doarp,
ús heit wie komelker en
feekeapman. Neist ús wennen
Jehannes en Aaltsje. Jehannes
wie boerearbeider en hy hie
nocht oan kninen, wêr’t er in
stikmannich fan hie. Simmerdeis
by sinneskynwaar gongen wy
gauris yn ‘e wykeinen mei de
hiele húshâlding nei in sângat by
ús yn de omkriten. Mem soarge
der dan foar dat der kofje en
broadsjes meikamen. Wy hiene
dêr altyd in protte wille. Op in
sekere moandei nei sa’n wykein
waard heit oansprutsen troch ien
út de buurt. “ ik wit net as jo it
witte en miskien hawwe jo dêr
ek wol wat oer ôfpraat, mar doe’t
jimme snein fuort wiene seach ik
jim buorman mei in pakje hea op
it skouder de skuorre út kommen
en dat wie net de earste kear. Net
dat it mei oangiet, mar ik woe der
dochs efkes wat fan sizze.” “ Kin it
my eins net Yntinke” wie it beskie
fan ús heit en dêrmei wie de saak
ôfdien. (Yn earsten)
In wike as wat letter wiene wy
wer mei it hiele spul nei it sângat
ta ôfsetten, doe’t ús mem yn ’t
sin kaam, dat se de kofje en de
broadsjes op it oanrjocht stean
litten hie. ” Neat te rêden, ik ryd
wol efkes werom. ” sei ús heit.
Mar thús by de skuordoar rûn

er Jehannes tsjin it liif… mei in
pakje hea op it skouder! Us heit
wie ferbjustere, “Wat sil dit?”
wie wat er frege. “Myn knyntsjes
hiene sa’n honger” wie alles wat
Jehannes útbringe koe. Us heit
wie pûr! “ Lis del de brot en as
ik dy hjir wer sjoch brek ik dy de
bonken, en no opsoademiterje! ”
Buorman wist net hoe gau as er
fuortkomme moast en doe’t ús
heit werom kaam die er ús syn
ferhaal. “ Mar jimme hâlde de
snút deroer, it is klear sa.” sei er
tsjin ús want hy koe syn neiteam
wol sa’n bytsje.
Mar hoe giet soks, wy holden ús
net stil fansels en koene it net
litte om buorman wat te narjen.
Kamen wy him op ‘e buorren tsjin
wiene wy fuort ré om him te op te
naaien.
“ Hawwe de knyntsjes ek honger?
”, “ Noch ferlet fan in pakje hea? ”
of rûnút “ DIEF!” en leafst lûdop
sa’t oaren it ek hearre koene. It
kaam net by ús op dat soks in
kear speak rinne moast en de
bom barste soe. Mar op in dei,
wy wiene wat op ús hiem oan it
skaaien en Jehannes wie ek op
syn hiem dwaande. Wy koene it
wer ris net litte en rôpen “ DIEF!
” en jitris, doe barde der wêr’t wy
net op rekkene hiene: Jehannes
skopte syn klompen út stoarme
op ús ôf. Wy soene útnaaie, mar
wiene te let. By de doar hie er ús
te pakken, de man wie troch alles
hinne! Wy krigen in pear dústen
tsjin de holle en as neigesetsje in
wâd ûnder de kont. ” En as jimme
it nochris weagje, kinne jimme
der mear fan krije! “ wiene syn
wurden en hy sette ôf. Wy wisten
net hoe rap wy thús komme
moasten… en dêr diene wy ús
beklach by mem; “ Buorman hat
ús samar in pak op ‘e hûd jûn,
wylst wy neat dien hawwe! ”
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Mem leaude der it measte net fan
en sei: “ jimme sille it der wol nei
makke hawwe.” “ Nee wier net
mem, wy witte net werom er ús
samar sloech.” Us oatmoedigens
brocht har oan it twifeljen. De
skelk kaam foarwei en mem sette
nei buorman ta om ferhaal te
heljen.
By de doar rôp sy “ Folk! ” en
dêr kaam Jehannes oanstowen.
Foardat se der erch yn hie krige
sy in klap tsjin de holle… en dat
kaam bot oan. Jehannis ferdwûn
troch it gat fan de doar en mem
toffele alhiel ferbjustere nei hûs
ta. Wy seagen har each geandewei
tsjokker en blauwer wurden. Dy
klap wie bêst oankaam seagen wy
wol en wiene der súver wat mei
oan, want Jelke en iksels wisten
donderske goed dat ús hâlden en
dragen te krijen hie mei dit trelit.
Wy wiene it der dan ek gau oer
iens, dat wy as earsten mei ús
ferzje fan it ferhaal by ús heit wêze
moasten, foardat mem har ferhaal
dwaan soe.
Op tiisdei wie heit trochgeans
nei de feemerk, dat wy it doarp
by del om him op te fangen en
it duorre in ivichheit foardat wy
syn blauwe Austin oankommen
seagen. Hy stoppe en mei syn
trijen riden wy op hûs oan. “ Wat
wie der jonges?” frege er, want hy
fansels wol troch dat it spul lúzen
hie. En wy diene út de doeken
dat buorman Jehannes ús sûnder
oanlieding in pak op ‘e donder
jûn hie… en dat er ús mem doe ek
noch in blau each slein hie, wylst
wy WIER neat dien hiene!! Doe’t
er seach hoe’t ús mem der útseach
wachte er net op har ferhaal mar
wie al ûnderweis nei buorman, hy
wie hûnsdûm, skuorde de doar
iepen en stoarme deryn. Foardat
Jehannes oerein komme koe hie

Pagina 9

er de earste reis al te pakken en lei
mei stoel en al langút oer de flier.
It naaide der út as âld smoar!
Aaltsje âle it út: “ Sa moatte jimme
net, Oh, oh myn earme Hanke
en doe’t se seach dat er de slach
ferlieze soe tsjin ús heit wie sy
gau bered. Se stode nei efteren
en kaam werom mei in mânske
spanseage en dêrmei soe sy ús
heit te liif, mar dat gong Jehannes
dochs te mâl en hy raasde: ” Gjin
moard hjirre!!! ” en Aaltsje droop
ôf.Wy wiene stikem efter ús heit
oan slûpt en koene de mepperij
fanút it waskhok meibelibje. Us
heit siet boppe op Jehannes, hie
him omtrint by de strôte beet
en skodde him hin en wer, wylst
er him tabiet; “ Ik sil dy leare
om mei de klauwen fan myn
wiif ôf te bliuwen. ” Aaltsje wie
ûnderwilens weromkaam mei in
waskboerd en gong ús heit dermei
te liif, wat hurd oankaam want
it bloed rûn him by de holle del.
Wer wat by sûpe en stút, kaam er
oerein en boldere: “ Silst it wol
litte en slaan myn frou nochris!
” Hy draaide him om en rûn it
hûs út, Jehannes en Aaltsje yn
de ravaazje efterlittend. Mem
fersoarge syn skeinde holle,
wiete gaaskes derop en sa moast
it mar wat bekomme. Sa soe it
wol út iten wêze tocht Heit, mar
Jehannes tocht dêr oars oer.
De oare deis stie plysje Slachter by
ús op ‘e stûpe; “ Wy moatte efkes
prate, want jo buorman Jehannes
hat oanjefte tsjin jo dien om
húsfredebreuk en mishanneling
en no wol ik graach jo ferhaal
hearre. ” No wie ús heit oan bar
en hy sei; “ As Jehannes by syn
oanjefte bliuwt doch ik oanjefte
fan dieverij en mishanneling fan
myn frou. Slachter sei: “ Ik sil it
oerbringe mar it liket my foar jim

allebeide it gaadlikste om it hjir
mar by te litten want dat skeelt
jim gâns duiten. En sa waard it
dien.
Net dat der noch praten waard,
mar doe’t Jehannes mei âlde
maaie nei in oar doarp ferfear
omdat hy him by in nije boer
besteld hie, wiene wy dêr net
rouwich om!
Moraal: Wêr leit de skuld yn dit
ferhaal?

Jongerein Raerd!
In oktober gaan we weer van start
met een nieuw seizoen
vol leuke activiteiten. Het bestuur
is alweer druk aan het
vergaderen. De jeugd kan
binnenkort dan ook weer een
uitnodiging verwachten.
Vanaf 4 oktober kun je de lokale
verenigingen weer steunen met
Rabo Club Support. Dit jaar doet
de Jongerein ook weer mee. Je kan
stemmen via de Rabobank app op
de Jongerein onder de naam: Ver.
Voor plaatselijk belang Raerd.
Namens de Jongerein alvast
hartelijk bedankt!
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Praet maar raak
Deze keer zal René Herder
vertellen wie hij is en wat hem
zoal bezighoudt. Barst maar los!
Waar en in werk jaar ben je
geboren?
In 1983 in het Friese stadje
Workum.
Ben je verliefd, verloofd,
getrouwd of vrijgezel en heb je
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben getrouwd met Wendy en
we hebben samen drie kinderen.
Een tweeling, twee jongens Brend
en Jarn en een dochter Brecht.
Wat doe je overdag?
Sinds vorig jaar werk ik voor
provinsje Fryslân als fondswerver/
projectontwikkelaar voor
natuurprojecten. Hiervoor
probeer ik Europese en landelijke
subsidies naar Fryslân te krijgen
om de provincie weer een stukje
mooier te kunnen maken.
Hoe lang woon je al in Raerd?
Al weer 5,5 jaar en geen moment
spijt gehad om hiernaartoe te
komen. Wat hebben we een leuk
dorp!
Op welke wijze ben je bij het
dorp betrokken (verenigingen,
bestuur, vrijwillig, school)?
Voor school zit ik in MR en GMR.
Daarnaast heb ik een aantal
keren achter de bar gestaan in
het dorpshuis. Ook ben ik nog
leider bij voetbal in Jirnsum. Niet
Raerd, maar daar kom ik wel veel
dorpsgenoten tegen!
Wat is je favoriete muziek?
Erg verschillend, maar blues rock
luister ik het meeste. Kaleo en
Black Keys zijn op dit moment
mijn favorieten. Verder heb ik
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in Zweden gestudeerd (bier
gedronken en feestgevierd) en
dat maakt het voor mij wel een
speciale plek.
Wat is jouw beste eigenschap?
Wat is de slechtste?
Mijn beste eigenschap is denk ik
doorzettingsvermogen.
Mijn slechtste vind ik dat ik
doorsla in plannen, hierdoor is de
spontaniteit en de verrassing er
soms uit.

de laatste 15 jaar geen concert
van Bruce Springsteen gemist in
Nederland. Ga ik altijd met mijn
heit naar toe en is live het beste
wat ik tot nu toe gezien heb.
Waar mogen we je midden in de
nacht voor wakker maken?
Eigenlijk niets, maar laatst hebben
we met de kinderen om 3.00 uur
‘s nachts naar vallende sterren
gekeken. Was wel erg leuk!
Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Hardlopen! En dan het liefst
in de natuur met stuifzand,
bos en veel hoogteverschil. Bij
trailevenementen van 20km of
meer word ik echt enthousiast.
Verder nog survivaltraining
waarbij je moet klimmen en
klauteren over allerlei obstakels.
Wat vind je het lekkerste eten?
Ik vind heel veel eten lekker, maar
met een groepje vrienden eten en
drinken maakt het vaak een stuk
lekkerder.
Welk type auto heb je of heb je
ander vervoer?
We hebben niet zoveel met auto’s
en hebben een wat oude Opel
Astra station. Voor mijn werk

gebruik ik de fiets.
Bij welk programma gaat bij jou
de televisie uit?
Reality programma’s, dat concept
snap ik niet echt. Wat een onzin
wordt daar aan ons voorgelegd.
Welk boek lees je op dit
moment?
Ik luister veel podcast en lees
niets op dit moment. Wanneer ik
lees zijn het vaak Scandinavische
thrillers.
Waar praat je graag over?
Mij wordt nog wel eens verweten
dat ik vooral graag veel praat.
Onderwerpen maken mij dan
vaak niet zoveel uit. Wanneer er
ook nog een discussie loskomt
doe ik graag mee.
Wat doe je het liefste/meeste in
het weekend?
Sinds een paar weken het team
van Brend en Jarn coachen
bij voetbal. Daarnaast eten en
drinken met vrienden/familie en
hardlopen.
Waar ga je het liefst heen in
vakantietijd?
Scandinavië, rust, ruimte en
natuur! Ik heb ook een half jaar

Wat vind jij het mooist plekje
van Raerd? Wat het minst
mooie?
Het Raerderbos vind ik wel erg
mooi en ook fantastisch om
tijdens het thuiswerken de laatste
1,5 jaar om zo nu en dan even
een frisse neus te halen. Ook het
rondje om de kerk vind ik erg
mooi.
Het minst mooie vind ik alle
geparkeerde auto’s op het
dorpsplein voor het oude
gemeentehuis. Een plein met
groen en bankjes zou het veel
mooier maken en leuk om mekaar
te ontmoeten.
Wat mis je op dit moment in
Raerd?
Eigenlijk niets.
Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je
hem/haar vragen?
Naast Bruce Springsteen om mijn
heit de gek aan te steken en een
gesprekje te voeren.
Je ontvangt een grote zak met
geld. Wat zou je daar mee doen?
Tweede huis kopen in Zweden
aan een mooi meer. Verder het
geld beleggen voor later.
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Kerknieuws
Een Friese pastorie in
oorlogstijd
Negen jaar geleden verscheen
in november het boekje Een
Friese pastorie in oorlogstijd
met het verhaal dat ds. Gerrit
Boerlage, die gedurende de
Tweede Wereldoorlog predikant
in Raerd was, na de oorlog
had opgeschreven. Op zeer
leesbare wijze berichtte hij over
de gebeurtenissen die zich in
de periode 40-45 in Raerd en
omgeving hadden afgespeeld. Het
tweede deel van het boekje bestaat
uit brieven. Ze werden geschreven
door mevrouw Boerlage aan haar
moeder in het westen van het
land en gingen uiteraard ook over
wat zich hier afspeelde.
Na het faillissement van de
uitgever een paar jaar geleden is
de resterende voorraad uit het
zicht verdwenen. Bij Steven Sterk
in Gorredijk bleek echter nog
een stapeltje van zeven nieuwe
boeken te liggen. Die hebben we
aangeschaft en ze zijn voor het
bedrag van 15 euro nog te koop.
Inmiddels zijn er alweer twee
verkocht; er resteren er dus nog
vijf.
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Wie belangstelling heeft, kan
zich wenden tot Jantsje Veenstra
(0566-601164) of Willem Hansma
(0515-521261).

Winterzwemmen in
buitenwater!

de week mee buiten
Wie gaat er twee keer in
met
ember ben ik begonnen
zwemmen? Begin sept
r.
ate
nw
zwemmen in buite
twee keer in de week te
n
of bij het zwemplekje aa
Ik doe dat bij de Potten
t
he
n
picknickbank aa
de Kromme Grou, bij de
water
Jirnsum en Friens. Het
schelpenpaadje tussen
diep en
haventje, vind ik wat on
van de Âldfeart bij het
ook niet zo fris.

uder
, straks als het water ko
Nu is het nog zwemmen
doen:
en’. Het is heerlijk om te
pp
‘di
r
ee
m
t
he
is
t,
rd
wo
hijnt
boost van. Bovendien sc
je krijgt er een enorme
je immuunsysteem.
het erg goed te zijn voor

weten,
ee te gaan? Laat het gauw
Wie heeft er zin om m
helpt om
g redelijk warm en dat
no
ter
wa
t
he
is
nu
nt
wa
er aan te wennen.
5048170
anerp@hetnet.nl of 06-2
Anne de Jong dejongv
tober
ik op vakantie, na 10 ok
Nb. begin oktober ben
weer bereikbaar.

De “krasse knarren”
gymnastiek voor de seniore
man start op 13 oktober in
de gymzaal van 10.30 u tot
12.00 u. Ook mannen met
beperkingen of klachten zijn
welkom. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Informatie en
aanmelding: Henny Eeman
0654780587 of eeman.henny@
gmail.com.
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Wrafke: Myn earste
tsjûchskriften!
Ik bin mei Frou al in pear jier
dwaande mei jachttraining.
Net dat ik ea mei op jacht gean,
hear. Ik haw ommers al ris op
‘e wraf west oer it feit dat ik net
iens achter in haske oan mei!
Meastentiids traine wy mei
dummy’s en hiel soms mei dea
wyld. Dat fyn ik dan wol hiel
spannend en krekt echt. Mar Baas
en Frou binne net sa fan de jacht
en dat is foar my dan wer spitich.
Dy training hat in hiel skoft
stillein yn dy tiid dat minsken mei
frutselkapkes foar harren snuffert
omspaanden, mar tsjintwurdich
meie wy lokkigernôch wer los!
Troch dyselde alteraasje bin ik
ek wat letter mei myn diploma’s,
hawar… Dat stekt nammers nau.
Do soest blaffe, at dy dummy
of it wyld mar binnen brocht
wurdt, dan is it altiten goed. Mar
sa is it dus krekt net! Ik moat
streekrjocht de ynstruksjes fan
Frou en har fluit opfolgje en net
fan dat paad ôfwike; en ik mei
mysels net iens útskodzje at ik
troch wetter west bin. Earst it
spul sittendewei ôfjaan! Wat dat
oanbelanget hawwe wy beide in
protte leare moatten…
Dizze simmer kaam dan de dei
fan it earste proefstik. It is noch
tsjuster at Baas my útlit, sadat
Frou yn alle rest harsels en ús
spul fan dy dei ree meitsje kin.
Ier en betiid sette wy mei de auto
ôf. Faaks moatte wy dan in hiel
skoft ride, sadat ik my noch efkes

deljaan kin. At wy teplak binne
wurd ik earst troch in bistedokter
neisjoen. Frou is dan wakker
ynnommen at sy komplimintsjes
kriget dat ik sa noflik bin. Fansels,
der is thús wat mei my ompield.
Baas kin mei my ek alles dwaan,
ik haw sels wol model stien foar
in selskip!
Ik wit net wat senuweftigens is,
mar ik merk oan Frou dat se
harsels net is. It leafst bin ik net
as earste oan bar, dan kinne Frou
en ik efkes de kat út de beam
sjen. Wurdt fral sy folle rêstiger
fan! Bin ik wol as alderearste:
dan smoart Frou my hast oan
it lyntsje fan de spanning! Dy
earste kear dat wy tegearre op it
aljemint kamen gongen hast alle
proefstikken geweldich, útsein it
‘markeren’. Dan wurdt de dummy
yn ‘e fierte opsmiten en moat
ik ‘m yn ien loop opfandelje en
werom bringe. Ik siet nei Frou
te sjen en hie net sjoen wêr’t dat

kring fallen wie… Dochs krige ik
myn earste C-diploma!
De folgjende kear gie wer alles
poerbêst, behalve dat ik by ien fan
de proefstikken mei de dummy
ûnderweis in karmasterstintje
tsjin kaam, en ik it net litte koe
efkes om ’e hoeke te sjen oft dêr
ek noch wat lei. Dat mocht net!
Sadwaande krige Nijsgjirrich Afke
dy deis hielendal gjin diploma …
De tredde kear wie hielendal ien
grutte klucht. Der gie fan alles
mis. Om barren makken ik en
Frou flaters neffens de karmasters.
De grutste oanfluiting wie in fier
apport dat ik geweldich by Frou
brocht. De karmaster wie sels
optein! Oant de help as klikspaan
út de boskjes kaam om te sizzen
dat ik healwei mei de dummy
ompankoeke hie. ‘Dan moat ik
jim nul punten jaan.’ Sels Baas
wie dêroer letter feraltenearre.
At hy eartiids in minne repetysje
wiskunde makke hie, krige hy
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altiten noch in ‘peal’ foar de
muoite: ‘Jo jouwe in hûn dochs
gjin nul!’ Eins kin it my hielendal
neat skele, ik haw lykwols in
prachtige dei hân. En ik en Frou
hawwe in protte leard!
De lêste kear yn Drinte foel
alles op syn plak. Frou wynt de
karmasters om har lytse finger
troch te dwaan dat ik en sy dit
foar’t earst dogge en dan lizze se
alles noch ris wiidweidich út. En
fansels apportearje ik dêrnei as
de bêste en sadwaande, al blaf ik
dat sels, haw ik myn B-diploma
dik fertsjinne! Frou is út de
skroeven, sa grutsk. Mar foar
my is it gewoan wat ik ommers
it alderleafste doch: troch it bosk
strune, oer it fjield strûze en troch
it wetter brûze. En dêrnei bring ik
elts apport by Frou yn ‘e hân.
Afke fan it Fryske Wetterlân
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Koken met...
Cornelia
De herfst staat voor de deur. Vergeet de koude smoothies en de frisse salades.Kijk terug op alle mooie
zomerdagen. En maak de overgang naar stevige warme maaltijden.Favoriet in ons gezin zijn de gerechten met
pompoen. Dit jaar heb ik ze voor het eerst zelf gezaaid. De planten worden wel heel erg groot. Onze tuin wordt
helemaal overgenomen door de pompoenplanten, maar dat mag de pret niet drukken. We kunnen niet wachten
om straks onze eigen gezaaide pompoenen te oogsten en te eten.
Pompoensoep met een Indisch tintje voor twee personen
bereidingstijd ongeveer 30 minuten
Dit heb je nodig:
400 gram pompoenblokjes (flespompoen Butternut)
1 cm verse gember
3 teentjes knoflook
1 groentebouillonblokje
200 ml kokosmelk
1 eetlepel garam masala (een mengsel van specerijen afkomstig uit India, in de supermarkt verkrijgbaar)
100 gram zachte geitenkaas
4 takjes verse koriander
1 handje pistachenoten
3 eetlepels granaatappelpitjes
Olijfolie
En zo doe je het
Verwarm een scheutje olie in een soeppan en voeg de pompoenblokjes toe.
Schil en rasp de gember en voeg het bij de pompoenblokjes.
Hak de knoflookteentjes fijn, voeg het bij de pompoenblokjes en bak alles zo’n vijf minuten op middelhoog vuur.
Voeg vervolgens een halve liter water toe aan de pan. Doe het groentebouillonblokje en de kokosmelk erbij en
roer goed door.
Laat de soep 15 minuten koken, voeg 50 gram van de geitenkaas toe en pureer het mengsel met een staafmixer.
Voeg de garam masale toe aan de soep en roer het goed door.
Bak ondertussen het naanbrood volgens de aanwijzing op de verpakking en haal de pistachenootjes uit de dop.
Hak de koriander en de pistachenootjes fijn
Schenk de soep in twee kommen en garneer met de granaatappelpitjes, de koriander, de pistachenootjes en de
rest van de zachte geitenkaas.
Serveer de soep met naanbrood
Succes: dit kan niet in de soep lopen...
Eet smakelijk!
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PILATES

Waar?
Gymzaal Raerd
Wanneer?
Vanaf woensdag 29
september
12.00 - 12.45 uur

Mogelijk gemaakt door: Stichting Sport & Bewegen Raerd.
Informatie: Stuur een appje naar Jeannette, tel. 06 465 304 15

Kosten?
Gratis
o.l.v. Ymkje Bouma

No moat it net Raerder
De kofje rint, sportiever sil it hjoed net wurde.
Chaos is ek in systeem.
Ik kaam juster mijsels tsjin, wie best gesellich.

Hast Hjêrst.
Al hoewol it noch best lekker waar is.
Noch efkes fytse as rinne.
Yn de tùn wurkje.
Mei in boek bûten sitte.
It kin allegearre noch.
Dus genietsje der fan.

Discipline is better om te bringen mei in doel foar eagen.
In skouderklopke jôwt gjin blessure.
Snein 19 septimber is der strjitte-keatsen, leuk. Hoplik is it moai waar.
De bern fan it Raerder Hiem ha dochs noch in skoalle-reiske. Moai sa, goed fan it Team.
Wa hat him al opjûn as frijwilliger foar it Doarpshûs?
Op Flansum wennet in famylje Swaan. Heit, Mem en seis bern. In prachtich gesicht.
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Gym -en dancefit docent gezocht

Voor de gymlessen en dancefit les in Raerd zijn wij naarstig opzoek naar een leuke, enthousiaste en fanatieke
docent m/v. Bij voorkeur beschikbaar op maandag van 17.15 - 19.45 uur (gymlessen t/m 12 jaar) en van 20.00
-21.00 uur dancefit(volwassenen). De lessen vinden plaats in de vernieuwde gymzaal in Raerd.
Het liefst ben je in bezit van;
- Afgeronde opleiding tot gymdocent en/of dancefitdocent
- Heb je passie voor het werken met kinderen en/of volwassenen
- VOG verklaring
We geven je veel vrijheid in een zeer zelfstandige functie. Herken je jezelf in dit profiel en ben je op korte termijn
beschikbaar? Dan komen we graag in contact om het e.e.a. te bespreken wat betreft het salaris en de reiskosten.
Voor vragen of meer informatie mail gerust naar oso@hotmail.nl

Jaarvergadering

Dinsdag 26 oktober a.s. is de jaarvergadering van de OSO om 20:00 uur in het dorpshuis.

Rabobank Club Support

Van 4 t/m 25 oktober is de Rabo Club Support Actie. De Rabobank wil hiermee lokale (sport) verenigingen
financieel ondersteunen. Je kunt via de Rabo App op ons stemmen, je vindt ons onder de naam:
gymnastiekvereniging OSO.
Lees nu snel verder hoe je de club kunt helpen:
Rekeninghouders bij de Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete vereniging (wij dus) en iedere stem levert
geld in ons laatje op. Geld dat wij goed kunnenmgebruiken in dit Corona jaar. Iedere rekeninghouder/Rabo
lid mag 3 stemmen uitbrengen waarvan er maximaal twee op één en dezelfde vereniging (wij dus) uitgebracht
mogen worden.
Maar, om straks als Rabo rekeninghouder je stem uit te kunnen brengen “moet” je eerst lid worden van
de Rabobank. Dat is een eenvoudige handeling die geen geld kost. Een enkele vraag beantwoorden en je
rekeningnummer opgeven is al voldoende. Op de site van de Rabobank vind je informatie hierover. Naast het
gegeven dat lid worden géén kosten met zich meebrengt kun je wel van vele voordelen genieten als Rabo lid.
Voor al je vragen kun je mailen naar: oso@hotmail.nl Let op: .NL
Volg O.S.O Raerd nu ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd. Like onze pagina en blijf op de hoogte
van het laatste nieuws van de gymnastiekvereniging OSO.
Bestuur O.S.O te Raerd:
Nynke de Hoop, Jitske Klaversma, Grietsje Schaap, Teatske Punter, Petra Viëtor
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Regenachtige
dagen
saaaaaaai?
Nee joh!
Kom theatermaken
met de super leuke
theaterdocent
Ymkje Bouma.

Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8
dan ben je welkom om mee
te doen aan de lessen op
woensdagen van 13-15 uur in
de gymzaal.
We gaan werken aan een
toffe voorstelling die we in
februari gaan spelen.

Waar? Gymzaal Raerd
Wat kost het? Nop, nada, nakkes...
Mogelijk gemaakt door: Stichting Sport & Bewegen Raerd.
Informatie: Stuur een appje naar Jeannette, tel. 06 465 304 15

Raerders
Berne
17 augustus 2021

Gideon Liam
Jonkje fan Gretha en Ruben
Pake- en beppesizzer fan Johannes en
Alie Frankena

En ben je nou iets
ouder en wil je spelen
en/zingen? Daarvoor
maken we ook ruimte
in het plan.
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Nieuws uit het Raerder Bosk
Het is begin september en langzaam maar zeker dient de herfst zich aan. Er liggen hier en daar al wat eikeltjes
op de grond en de bladeren aan de bomen verliezen wat van hun zomerse groene tinten. Met het mooie
nazomerweer, dat we nu hebben, is het heerlijk om er wat te wandelen en te genieten van het uitzicht vanaf de
gloednieuwe bank, waar we door het Fryske Gea op getrakteerd zijn.
Al eerder, in het voorjaar, heb ik geschreven over de werkzaamheden in het binnenbosk. Er is begin dit jaar door
het Fryske Gea flink gekapt en gesnoeid, maar daar hebben we ook wel wat voor teruggekregen. Ik noem ze op,
zodat de wandelaar er naar uit kan kijken: drie lindebomen, twee vleugelnoten, een tulpenboom, een acacia en
drie beuken, nl. een rode-, een treur- en een varenbeuk. Allemaal prachtige bomen en omdat er nu verschillende
soorten geplant zijn, zijn de bomen ook minder gevoelig voor ziekte. De geplante beuken zien er nu helaas niet
goed uit, het lijkt net of ze dood zijn. Dat zou wel erg jammer zijn, maar de komende maanden herstellen de
bomen zich hopelijk.
Ook zijn er diverse struiken geplant zoals de rode ribes, hazelaars, pimpernoot en een paar kardinaalsmutsen.
Dat zal het bos een mooi groen aanzien geven en hopelijk door de bloemen en vruchten meer insecten en
vlinders trekken.
Eén helft (de Snitserdyk kant) is zover klaar, nu de andere helft nog, dat staat voor het komende jaar op het
programma. Beetje bij beetje gaat het werk door. De gracht is uitgediept en ziet er mooi helder uit en een fijne
groep vrijwilligers zorgt voor wekelijks onderhoud. GOED BEZIG!!
Ineke Schulting

De nieuwe bank

De vrucht van de italiaanse aronskelk

Nieuwe aanplant; vleugelnoot, kastanje en acacia

Petunia's

