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Nieuws van de ActiviteitenCommissie Raerd
Na een rustig jaar, hopen we dit seizoen meer activiteiten te kunnen organiseren. 
Onlangs zijn we als commissie bijeen gekomen, waarbij we afscheid hebben 
genomen van Louise Duhoux. Louise bedankt voor je inzet en je leuke ideeën. 

Ook hebben we twee nieuwe leden welkom geheten: Marije Peul en Herman van 
Vilsteren. We hopen samen met hen dit jaar leuke en gezellige activiteiten te kunnen 
organiseren. De volgende twee activiteiten staan al op de planning:

Pubquiz
Zaterdag 27 november
20:00 uur  (inloop 19:00 uur)  
Doarpshûs De TrijeSprong
Entree: €10,- p.p.

Een twee uur durende pubquiz gepresenteerd 
door een professionele Quizmaster! De pubquiz 
bestaat uit verschillende rondes met onderwerpen 
die variëren van sport, wetenschap, muziek, 
entertainment tot geschiedenis. Er is minimaal 1 
video, 1 audio en 1 afbeeldingen ronde. Kortom een 
gezellige pubquiz waar de beste mogen winnen.

Geef je individueel of in groepsverband voor 12 
november op bij Peter 06-36330757. Afhankelijk 
van het aantal deelnemers wordt de groepsgrootte 
bepaald. 

Pré-Kerstborrel 
Vrijdag 10 december 
Vanaf 17:00 
Doarpshûs De TrijeSprong
Entree: Gratis

Na het grote succes van eerdere Pré-Kerstborrels, 
organiseren we ook dit jaar weer een gezellige 
borrel, met een kleine activiteit voor de kids. 

Uiteraard houden we bij alle evenementen de op dat 
moment geldende coronaregels in acht.

Voor meer info, bekijk de posters! Of houd onze 
Facebookpagina in de gaten! Graag tot bij één van 
onze evenementen.

AC Raerd
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
zondag 7 november 9.30 uur Kerkdienst (herdenking overledenen) Laurentiuskerk
donderdag 11 novem-
ber

vanaf 18 uur Sint Maarten-viering Hele dorp

woensdag 17 november 19.30 uur Focus: film van betekenis Lokaal 
Reduzum

zaterdag 20 november 13.30 uur Sinterklaasintocht Dorpsplein
zondag 21 november 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
zaterdag 27 november inloop 19 uur

start 20 uur
Pubquiz Dorpshuis

zondag 28 november 10.30 uur Sneinsbarren met Sieger van der 
Zwaag

Laurentiuskerk

zondag 5 december 9.30 Kerkdienst Laurentiuskerk
vrijdag 10 december vanaf 7 uur Oud papier Hele dorp
vrijdag 10 december 17.00 uur Pré-Kerstborrel Dorpshuis
donderdag 13 januari 
t/m zondag 16 januari

hele 
weekend

(Open) Raerder Biljartkampioenschap Dorpshuis

maandag 17 januari 20.00 uur Herhalingscursus AED en Reanimatie Dorpshuis

Welkom!
Waar we in de vorige dorpskrant nog afscheid namen 
van Anneke Lycklama à Nijeholt, kunnen we jullie 
nu verheugd mededelen dat ons redactieteam is 
uitgebreid met maar liefst 3 nieuwe leden. Karen 
Kroeze sloot al in augustus voor het eerst aan en 
neemt één keer in de twee maanden de eindredactie 
voor haar rekening. Wytske Wassenaar-Venema en 
Jan Douwe Meindertsma komen ons team versterken 
als interviewers/tekstschrijvers. Hun eerste bijdragen 
vindt u al in deze krant.

We zijn heel blij met deze uitbreiding van het team, 
welkom allen!

Redactie 
Praet fan Raerd

Herhalingscursus AED en 
Reanimatie op 17 januari 2022
Wilt u uw certificaat geldig houden met een 
opfriscursus reanimatie en AED? Op maandag 17 
januari 2022 bent u van harte welkom.

         • Tijd: 20.00 uur
         • Plaats: Dorpshuis De Trijesprong Raerd
         • Max 12 deelnemers
         • Training gegeven door: VMTA
         • Kosteloos
         • Opgave tot 10-01-2022 via: 
         plaatselijkbelangraerd@hotmail.com
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 18, nummer 180
November 2021
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)
Harmen de Vries (opmaak) 
Heidi Andringa (interviews)
Jan Douwe Meindertsma (interviews)
Johan Keuning (penningmeester)
Karen Kroeze (redactie)
Wytske Wassenaar Venema 
(interviews)

Distributie
Johanna Kooistra

Kopij
Anneke Veenstra
It Fintsje 21
9012 CP  Raerd
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

Inleveren kopij
Voor het decembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 november (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van december wordt 
in de eerste week van december 
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

Praet maar raak
Deze keer zal Marigje Los 
vertellen wie zij is en wat haar 
zoal bezighoudt. 

Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben in 1981 geboren in 
Haarlem, toen ik een jaar of 2 was 
zijn we met de familie naar Rijs 
verhuisd.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben getrouwd met Jelle, samen 
hebben we 3 dames, Ilva, Liv en 
Lola. Boet is m’n bonus zoon.

Wat doe je overdag?
Ik werk in de scheepvaart, wij 
regelen ladingen van A naar B 
over de hele wereld.

Hoe lang woon je al in Raerd?
We wonen sinds eind 2017 in 
Raerd, daarvoor woonden we in 
Leeuwarden.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
De meiden zijn beide lid 
van WezWis maar ik ben 
voornamelijk actief als taxi voor 
de dames.

Wat is je favoriete muziek?
Ik hou echt van allerlei muziek, 
van jaren 60 muziek tot house of 
hiphop, zou zo 1,2,3 niet eentje op 
kunnen noemen.

Waar mogen we je midden in de 
nacht voor wakker maken?
Hahaha nou eigenlijk van alles 
wel maar ik zou heel graag weer 
eens naar Dubai willen, mocht je 
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een ticket naar Dubai hebben mag 
je me wakker maken. Bijzondere 
wereld!

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Mijn grootste liefhebberij is zeilen 
maar wat ik ook heel erg leuk 
vind is dat de meiden nu een pony 
hebben en wedstrijdjes rijden, ik 
heb vroeger ook gereden en vind 
het machtig om nu de meiden te 
zien groeien met hun Starlight.

Wat vind je het lekkerste eten?
Mijn lievelingseten is denk ik eten 
bij ’t Vaticaan, heeeeeerlijk, neem 
altijd hetzelfde, de tournedos, echt 
lekker!

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik rijd in een Audi, daarnaast heb 
ik een fiets die alleen nog in de 
eerste versnelling wil.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Bij voetbal tot grote ergernis van 
Jelle en Liv, daar kan ik echt niet 
naar kijken.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Ik lees graag Saskia Noort maar 
het lukt me alleen in de vakantie.

Waar praat je graag over?
Nou over van alles en nog wat, 
prietpraat.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
In de zomer gaan we altijd varen, 
met ons eigen boot of zeilen met 
de Grutte Pier.

Waar ga je het liefst heen in 
vakantietijd?
In de vakantie gaan we eigenlijk 
ook altijd met de boot weg, naar 

de Waddeneilanden is altijd leuk, 
beetje droogvallen en krabben 
vangen met de meiden.

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste?
Mijn beste eigenschap… haha 
dat weet ik niet, ik ben wel een 
doorzetter, wil het niet rechtsom 
dan linksom. Mijn slechtste... heb 
je even? Ik ben altijd te laat, ik 
moet altijd racen tegen de klok.

Wat vind jij het mooist plekje 
van Raerd? Wat het minst 
mooie?
Het mooiste plekje is het 
Raerderbos, prachtig vind ik het 
daar. Helemaal in het voorjaar als 
er sneeuwklokjes zijn. De minst 

mooie plek weet ik eigenlijk niet.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Een supermarkt zou perfect zijn 
maar dat is wishful thinking.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Naast Rutte, vragen wanneer hij 
nu eindelijk af zal treden.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Het huis helemaal afmaken zodat 
alles af is.

Bedankt voor jouw 
openhartigheid!
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Minibieb Raerd
Sinds 1 september staat er aan de 
Buorren 58, voor de insiders onder 
ons beter bekend als de voormalige 
brandweerkazerne, een heuse 
minibiebkast. Initiatiefnemer is 
Afke IJsselstein, onderwijzeres aan 
obs De Twa Fisken in Grou. ‘Ik 
heb vijftien jaar mijn eigen groep 
gehad en nu vervang ik twee dagen 
waar nodig de vaste leerkracht.’ De 
twee andere dagen geeft ze gymles 
aan diverse groepen. Een heerlijke 
combinatie, aldus Afke.

Vanaf het moment dat ze kon 
lezen is ze verkocht, liever gezegd 
verknocht aan lezen. Met name 
wanneer ze eenmaal de talloze 
kinderboeken van Roald Dahl 
onder ogen krijgt is de honger 
van het boekjesmonster niet meer 
te stillen. ‘Ik heb de hele bieb 
gelezen!’ zegt ze met stralende ogen. 
Tegenwoordig staan de werken van 
Simone van der Vlugt en Esther 
Verhoef op haar favoriete lijstje, 
naast het genre historische romans.

Ze vindt het een zorgelijke 
ontwikkeling dat steeds minder 
kinderen een boek pakken. ‘Lezen 
is belangrijk. Het is noodzakelijk, 
denk alleen al aan het volgen van 
een opleiding, daar is lezen zo’n 
essentieel onderdeel van,’ klinkt het 
luid en duidelijk. De afstand naar 
de iPad, joystick of tv is aanzienlijk 
kleiner. Het visuele vermaak werkt 
als fastfood; het is licht verteerbaar 
maar weinig voedzaam. ‘Je krijgt 
een heel ander kind als het 
regelmatig een beroep doet op zijn 
of haar eigen verbeeldingskracht,’ 
zo is ze van mening. De tekst staat 
gedrukt maar met je persoonlijke 
voorstellingsvermogen kun je de 
setting verder geheel naar eigen 
hand zetten. ‘Zo kun je jezelf 
helemaal verliezen in een boek. 
Even lekker ontsnappen aan de 
werkelijkheid,’ Afke noemt het een 
vakantiegevoel. En wat te denken 

van het geluid van de stilte, je 
even rustig terugtrekken met een 
boek, hoe subtiel, deze vorm van 
minimeditatie.

In 2015 heeft ze op de 
Facebookpagina van Raerd een 
oproepje geplaatst of er in het 
dorp behoefte is aan een minibieb. 
Door het grote aantal positieve 
reacties heeft Afke de stoute 
schoenen aangetrokken. Bij de 
kringloopwinkel heeft ze een Ikea-
kastje op de kop getikt. Gewapend 
met allerhande gereedschap 
heeft ze het meubel omgetoverd 
tot een prachtige minibiebkast, 
voorzien van een dakje en een 
stevig onderstel. De witte verf 
maakt het verhaal compleet tot 
blikvanger. Volwassenen kunnen 
zich vergapen aan allerhande 
boeken op de bovenste plank, w.o. 
op het moment van schrijven, een 
complete Paardenboekverzameling 
en thrillers. De onderste plank 
is bestemd voor de kinderen van 
Raerd, met onder meer een paar 
voorleesboeken en jaja, een tweetal 
Sinterklazenboeken, mooi op tijd.

‘Er moet beweging blijven in het 
boekenaanbod. Het is de bedoeling 
dat mensen boeken eruit halen, en/
of eigen boeken erin zetten’ legt ze 
uit. Boeken die je allang uit hebt 
en een ander gunt, of boeken die je 
uitpuilende boekenkast zullen doen 
afslanken, verdienen een plekje in 
deze minibiebkast. Denk hierbij 
aan romans, informatieve boeken 
maar ook aan voorleesboekjes of 
jeugdboeken, die je kinderen allang 
ontgroeid zijn.

De bibliothecaris checkt een paar 
keer per week of er gewisseld is. 
Exemplaren die te lang blijven 
liggen haalt ze eruit. Afke doet er 
alles aan om het stoffige imago 
buiten de deur te houden, ‘Het 
aanbod moet steeds weer verrassend 
zijn.’ Daarnaast vindt ze het 
belangrijk dat de kast 24/7 open 
is, zelfs aan de nachtbrakers en 
slapelozen onder ons is gedacht.

Dus lieve mensen, grijp je kans en 
laat je verleiden door deze frisse 
wind vol nieuwe verhalen!

Wytske Wassenaar Venema
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

No moat it net 
Raerder

Der is neat sa earlik ferdeeld as 
ferstân, elts tinkt dat der genôch 

fan hat.

Wa it lêst laket, tinkt it traagst.

Ik kin ite wat ik wol, 
ik fal net ôf. 

Do bist pas ryk, ast wat hast dat 
net te keap is.

De see fan tiid hat it moaiste strân.

---------------------------

It wie feest yn it Doarpshûs.
Der wie muzyk.
Krekt as de sneintemiddei, sa 
gesellich wie it.
Goed dien Merkekommisje.

De bern fan it Raerderhiem 
mochten fertelle wat se letter 
graach wurde wolle.
Dat wie in grut sukses.

Ald en jong de corona slacht ek 
Raerd net oer.

---------------------------

Der komme wêr feesten oan.
Sint Maarten is 11 novimber.
Dan komt Sinterklaas ek al gau.
De Krystdagen.
Ald en Nij.

Dan is it jier al wêr om.
Wat giet de tiid dochs hurd.
We moatte der allegearre mar 
goed fan genietsje.
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Krasse Knarren is supercool
Waren er bij de start vier deelnemers, de tweede 
keer stonden er al zes senioren op de mat. Onder de 
deskundige leiding van Henny, worden spieren gerekt 
en gestrekt, het evenwichtsorgaan gekieteld en het 
kraken in de nek en schouders geduid. Oefeningen 
worden rustig opgebouwd en afgewisseld met korte 
rustpauzes, waarbij de ademhaling wordt verdiept 
en ontspanning van lijf en ledematen wordt ervaren. 
Allen zijn erg enthousiast over deze nieuwe service 
voor mannen. Vooral de uitleg waar de oefeningen 
voor dienen vallen in de smaak, alsmede de nadruk 
op ‘iedereen doet naar eigen kunnen’. Er is geen enkele 
competitie. Wel word je steeds leniger en minder stijf. 
Alles gekenmerkt door laagdrempeligheid.

Kortom een grote aanrader voor andere senioren 
om snel aan te sluiten, want nu is er nog plaats! Elke 
woensdag om 10.30 – 12.00 uur in de Raerder gymzaal. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

JDM 

Fysiotherapeut-trainer Henny Eeman overhandigt een fles 
Beerenburg aan Johannes Frankena: hij had zich als eerste 
aangemeld voor de Krasse Knarren. 

Blommen en oar praet
Femme fatale

Sterke mannen spraken of spreken overal tot 
verbeelding. Er is vrijwel geen dorp of familie die 
iemand kon of kende die “Onnoemelijk” sterk was. Al 
zullen deze sterke verhalen over locale Herculessen 
toch wel behoorlijk overdreven zijn.
 
De sterkste van alle Friezen was toch wel sterke 
Hearke (Jerke). Hearke Tjerk Witteveen van 
Drogeham. Hij leefde van 1801- 1889 en verdiende 
de kost als boerenarbeider en hulpagent van politie. 
Hij was een rustige man, niet groot maar wel breed 
gebouwd, hij trad niet graag op de voorgrond. Hij 
toonde alleen zijn krachten als het niet anders kon.
Tientallen verhalen gingen en gaan er in de 
Noordelijke Friese wouden over hem. Enkele van 
deze sterke “staaltjes” …

Hearke was boerenarbeider bij Bindert Japiks 
Kloosterman op Bouwe klooster. Hearke had een keer 
een mestwagen zo vol geladen dat het paard het niet 
meer kon trekken. Hij zette zich toen zelf voor de 
mestwagen .. en trok deze helemaal aan spanen.

Een grote, sterke man die zijn krachten wel eens met 
Hearke wilde meten, vroeg aan de ploegende Hearke 
waar hij woonde. Hearke tilde de ploeg op en wees 
naar zijn huis. De man droop af.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd Hearkes 
naam wijd en zijd bekend doordat avontuurlijke 
strijders voor een beter milieu een drietal vlotten naar 
hem vernoemden. De sterke Jerke 1,2 en 3. Ook is er 
van dit avontuur een film gemaakt.

Hearke zijn dochter Rikst was ook vreselijk sterk. 
En ook over haar deden de sterkste verhalen de 
ronde. Ze is nooit getrouwd geweest maar was gek op 
mannen. Te Jirnsum kreeg ze verkering met een man 
uit Raerd. Ze verwachtte een kind van hem, maar hij 
liet haar zitten.

Een paar jaar later, op de “Raerdermerke”, kwamen 
ze elkaar weer tegen. Hij vroeg haar ten dans en zij 
stemde toe. Tijdens de vijfde dans sloeg ze plotsklaps 
de armen stijf  om hem heen en zei: “Wat hâld ik toch 
fan dy”. Toen ze eindelijk losliet waren al zijn ribben 
gebroken. Hij heeft nog twee dagen geleefd…

Hans Stouthart
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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

 

 

 

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân 
Voor spoedgevallen 24 uur / 7 dagen bereikbaar 

Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou, Tel: 0566-601464, Email: info@dierenartsgrou.nl 

Website: www.dierenartsgrou.nl 

 

Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag 08:00 - 09:30  

Balie geopend: maandag t/m vrijdag  08:00 - 18:00 en zaterdag 08:00 - 09:30  

Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 

Gaat u bouwen of een andere 
woning kopen?

t: 06 198 347 42 
e: info@klasseinzicht.nl www.klasseinzicht.nl

   Inkomensoplossingen

   Hypotheken

   Vermogen

Wij geven u graag 
onafhankelijk 
advies op het gebied van:

Voor meer informatie:

Laat ons uw droom waar maken!
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Lieve dorpelingen, 

Nog eventjes…dan ben ik er weer, 
Ik kom ook weer in Raerd, dit keer. 

Met de pieten spelletjes spelen 
jullie zullen je vast niet vervelen. 

Kom op 20 november naar het dorpsplein 
Dan zal ik er ook zijn. 
Kom je niet uit Raerd, 

maar ergens anders van de kaart? 
Kom gerust mee 

Dan zijn wij allemaal  
tevree  

 

Zaterdag 20 november 
Dorpsplein Raerd 
13.30 uur 

Sjoend yn Raerd...
Bert de Vries fangt op 16 oktober in snoek yn’e haven 
fan Raerd.

Blêdblazersblues
Ien grut feest fan gouden kleuren

HJERST!
wylde wolkenloften en stjolprein

boartsje mei ’t fergonklik blêd en
wynderje by risseljende paden del

Ferbjusterjend te sjen hoe’t it fatsoen
al tiden blazend dwaande is yn
har ompealle miniwrâld mei ’t
stjonkend, razend apparaat!

“Geen bladgelazer door zo’n bladblazer”?

Wol himmel, steryl beton blinkt jin temjitte
fergonklikens yn al syn pracht brutaal út sicht
treastryk; it wachtsjen op in flinke pûster, dy’t

alles weromblaast nei wêr’t it einliks hinne heart.

Heidi
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Jacob C. Nijdam – meer dan 
50 jaar rentenier
deel 1

Jaren geleden stond in de Praet fan Raerd een verhaal 
over ‘Buorren 60’ en de doktersfamilie Schotanus à 
Steringa Idzerda die daar woonde. Hun erfgenamen 
verkochten het grote huis in 1884 aan Jacob Cornelis 
Nijdam. Dit artikel gaat over wie deze Nijdam was en 
hoe hij in Raerd terecht kwam.

Jacob werd in 1849 te Haskerdijken geboren, als 
jongste in een gezin van 10 kinderen. Zijn vader 
Cornelis Hilles Nijdam was een boer die talrijke 
functies vervulde (o.a. voor het armbestuur, het 
waterschap en de gemeenteraad Haskerland). Tevens 
was hij de grote gangmaker geweest bij de aanleg van 
de Haskerveenpolder.

Tsienzerbuorren: Halverwege het hek (links) en de 
boerderij (op de achtergrond) stond Tjerksma State, dat 
werd afgebroken in 1878.

Op 8-4-1873 trouwde Jacob Nijdam in Haskerland 
met de twintigjarige Rigtje, dochter van Pieter Hessels 
Postma (veerschipper te Rauwerd) en Eelkjen Gjalts 
Kuperus. Ten tijde van haar trouwen was zij wees en 
woonde al sinds 1865 in het gezin van haar voogd, 
de koopman Sjoerd Everts Hoekstra te Irnsum. De 
schaarse bronnen (dienstbodenregister) meldden 
dat Rigtje op 12 mei naar Roordahuizum vertrok. 

Over Jacob’s activiteiten in de periode daarna heb ik 
slechts één berichtje in de online archieven kunnen 
vinden. De Leeuwarder Courant schreef namelijk 
dat hij een eerste prijs (van fl. 15,-) had gewonnen 
met een roodbont hokkeling (jonge koe). Nijdam 
had meegedaan aan de ‘Tentoonstelling van Vee’, 
ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan 
van de plaatselijke afdeling van de Maatschappij van 
Landbouw en Veeteelt. Hieruit bleek dat hij boer was. 
De volgende vraag diende zich aan: “Waar stond zijn 
boerderij?”

Het winnen van die prijs leek het hoogtepunt in zijn 
agrarisch bestaan. Nog datzelfde jaar, op 12 december 
1877, meldde de krant namelijk: 

‘Boelgoed ten huize van Jacob Nijdam, op 
Sienserburen aan den Sneekerstraatweg onder 
Roordahuizum’.
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Ruim vóórdat de huurtermijn zou verstrijken 
verkocht Nijdam zijn vee: 26 koeien, 4 kalveren, 
43 schapen en lammeren, een zwart merriepaard 
en enige kippen. Ook het boerenreeuw ‘voor 5 jaar 
nieuw aangekocht’ (werktuigen, gereedschappen en 
alle benodigdheden voor het maken van boter en 
kaas) gingen bij opbod weg. Met de opbrengst, maar 
liefst fl. 8.251, kon je in die tijd wel drie of vier huizen 
kopen.

Op Tsienzerbuorren had Nijdam van 1873-1878 een 
boerderij met 27 hectare land gehuurd van jonkheer 
Casper van Breugel Douglas te ’s-Gravenhage. Het 
weiland was vruchtbaar, maar de percelen lagen 
ongunstig en verspreid. Na hun vertrek, in de 
zomer van 1878, liet de eigenaar de oude boerderij 
slopen. Het land werd in percelen verkocht en bij de 
omliggende boerderijen gevoegd. Op dat moment 
was de boerenstand op de top van haar welvaart, land 
was duur en de huren navenant hoog. Binnen enkele 
jaren zouden de boterprijzen instorten als gevolg van 
de grote landbouwcrisis.

Na enig speurwerk bleek het te gaan om de boerderij 

Tjerksma State, waarbij in de middeleeuwen een stins 
heeft gestaan. Van beide bouwwerken is op deze plek 
(zie foto) helemaal niets meer terug te vinden, alleen 
nog op oude kaarten. Vermoedelijk heeft hier een 
terpafgraving plaatsgevonden, maar daarover heb ik 
geen informatie kunnen vinden.

Jacob’s zwager Doeke Thomas Pasma vervulde wel 
allerlei bestuursfuncties en werd later wethouder van 
Rauwerderhem. Pasma was eveneens boer, op slechts 
één kilometer afstand van Jacob, en getrouwd met 
diens zuster Trijntje Nijdam. En een paar kilometer 
verderop woonde Klaas Cornelis Nijdam, een broer 
van Jacob en Trijntje, die boer was te Friens.

Na nog geen 5 jaar boer te zijn geweest hield Jacob 
Nijdam het voor gezien. Hij was 27 jaar oud en werd 
rentenier. Na het boelgoed bleven Jacob en Rigtje nog 
een half jaar op de oude boerderij wonen, alvorens te 
vertrekken naar Raerd.

Symen A. Schoustra 
historie@irnsum.nl

Tussen Tsijnzerburen en Hornsterburen lag ooit een zeearm van de Middelzee, waarvan het riviertje de Moezel 
een restant is. Kaartfragment uit de Eekhoff atlas van 1849, met bovenin de locatie van Tjerksma Sate (boerderij 
Nijdam) en de boerderij van Pasma.
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(Open) Raerder 
Biljardkampioen-
schap 2022
Geachte Biljartliefhebber,

Wij als organisatie willen graag 
het jaarlijkse Open Raerder 
Biljartkampioenschap 2022 in 
het weekend van donderdag 13 
januari t/m zondag 16 januari 
2022 organiseren. Helaas hebben 
we een jaartje moeten overslaan 
i.v.m. Corona/Covid-19.

Zoals het nu lijkt binnen de 
wettelijke en huidige corona-
maatregelen voorzien wij geen 
problemen om het toernooi 
te laten doorgaan. Wel is het 
zo wanneer de maatregelen 
veranderen in het weekend dat wij 
het toernooi organiseren zijn wij 
verplicht om ons wettelijk aan de 
geldende regels van dat moment 
te houden.

Met vriendelijke groet,
Tjeerd en Ids
ORB Raerd
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Hallo Dorpsgenoten, Biljartvrienden en Biljartliefhebbers, 

In het 2e weekend van 13 januari t/m 16 januari 2022, 
Organiseren wij alweer het 12e 

(Open) Raerder Biljartkampioenschap 
 
Er worden op donderdagavond 13 januari, vrijdagavond 14 januari en zaterdag 

15 januari voorrondes gespeeld en op zondag 16 januari de finales. 
Iedereen mag meespelen wanneer u uit Raerd komt, of wanneer u lid bent van 

een biljartclub rondom Raerd. Deelname vanaf 18 jaar. 
 
Er wordt gespeeld in de volgende klassen: 
 
Klasse:  Moyenne:   Caramboles over 30 beurten: 
E   0,17 -  0,6   05  -  18 
D   0,6   -  0,83   18  -  25 
C   0,83 -  1,17   25  -  35 
B   1,17 -  1,8   35  -  54  Iedereen speelt eigen tal. 
A   1,8   -  ….   54  -  …. Iedereen speelt eigen tal. 
 

De inleg bedraagt €15 per persoon graag dit gepast meenemen i.v.m. geen 
wisselgeld meer in het dorpshuis. Houdt u er rekening mee dat er 

uitsluitend met munten betaald kan worden.  
Er hangt een automaat waar u draadloos of contant munten uit kunt halen! 

ER KAN GEPIND WORDEN! GRAAG ZELFS! 
Opgave kan op de volgende manieren: 

   Telefonisch: Tjeerd 06-33567272 b.g.g. Ids 06-29006048. 
Bij vragen kunt u een van de bovenstaande nummers bellen. 

 
Via de email: ORBRaerd@outlook.com 

Opgave t/m 24 december 2021. 
LET OP VOL = VOL !!!! 
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De KWF collecte 
heeft dit jaar €665,09 
opgebracht. Een heel 
mooi bedrag voor de 
dorpen Poppenwier 
en Raerd!

Collectanten en gulle 
gevers hartelijk dank!

Klaske de Schiffart

Hebben we elkaar 
gemist? 

Eind oktober hebben 
we een ronde door 
het dorp gemaakt om 
te horen wie ons een 
handje wil helpen in het 
dorpshuis. Hebben we 
elkaar gemist en u wilt 
wel af en toe helpen? 
Geef het door via 
stichtingdoarpshusraerd
@gmai.com

Bestuur Stichting 
Doarpshûs Raerd

De collecte van 

de Nierstichting 

heeft een bedrag 

van € 353,64 

opgebracht.
Allemaal hartelijk 

bedankt!

Karin Thijssen
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  Fibrose Actie
De Fibrose Actie is er op gericht om kinderen die aan fibrose lijden een langer leven te geven. Daar is veel hulp bij nodig. Dhr. Hans van der Meulen uit Sneek zet zich al ruim 40 jaar in voor deze goede actie. Ook oud-Raerder Bennie Berkepas, Leppedyk 36, appartement 21A in Akkrum, zet zich al meer dan 25 jaar in voor deze mooie actie, door middel van het sparen van postzegels en D.E. punten. Van de D.E. punten zijn in de loop der jaren 94 koffiezetapparaten gehaald, die vervolgens verkocht zijn en waarvan de opbrengst uiteraard geheel ten goede kwam aan de Fibrose Actie. De totale opbrengst is in die 40 jaar opgelopen tot een bedrag van € 265.000,-. Maar we zijn er nog niet en gaan dus door met sparen. Ook u kunt meehelpen! Mocht u postzegels of D.E. punten hebben liggen, dan kunt u contact opnemen met dhr. B. Berkepas (nieuw telefoonnummer): 0566-654866 of dhr. H v.d. Meulen: 0515-415251. 

Hieronder de geweldige opbrengst van het afgelopen jaar. Heeft u hieraan meegeholpen? Heel hartelijk dank!

 Totaal 1-9-2020           Afgelopen jaar             Totaal op 31-8-2021Postzegels      € 387.743  € 257.890  € 645.633D.E. punten      € 123.988                 € 27.671                        € 151.659

Oproep
Sinds een paar maanden woon ik met mijn baasjes in 
Raerd. Níet alle dagen kunnen zij – of mijn vaste oppas- 
op mij passen en daarom vraag ik bij wie ik één dag in de 
week (liefst vrijdag, evt donderdag) mag komen logeren. 
Soms een extra dag of een avond komt ook wel eens voor 
en gaat dan in overleg met mijn baasjes. Ik slaap heel veel 
en hoef maar een paar keer per dag een kleine wandeling.

Wil je één dag in de week een leuk gezelschap, laat mij dan bij jou logeren.
Je kunt contact opnemen met mijn baasjes, Peter of Henk (06-23371414) of 
kom gerust een keer langs aan de Poppenwiersterdyk 22.

We wachten af, Tyson.
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Kerknieuws
Herdenking overledenen

Op zondag 7 november herdenken 
we in de dienst van 9.30 uur te Raerd 
de (oud-)inwoners van onze dorpen, 
die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Hun familieleden zijn, als het goed 
is, inmiddels voor deze bijeenkomst 
uitgenodigd, maar ook andere 
belangstellenden zijn uiteraard van 
harte welkom.
Tijdens de dienst is er gelegenheid 
om een lichtje te ontsteken om ook 
iemand uit de eigen omgeving te 
gedenken.

Film van Betekenis
Op woensdagavond 17 november 
om 19.30 uur vertonen we weer een 
film van betekenis in het Lokaal te 
Reduzum (de oprit rechts van de kerk, 
aan de rechterhand). De toegang is 
gratis.
Wie interesse heeft en nog niet via de 
mail t.z.t. de gedetailleerde informatie 
ontvangt, kan een mail sturen naar 
laurentiuskerk@planet.nl.

Sneinsbarren
Na een onderbreking van anderhalf 
jaar hopen we op zondag 28 
november weer een Sneinsbarren te 
organiseren. In de Laurentiuskerk van 
Raerd laten Sieger van der Zwaag en 
anderen ons
– luisteren naar muziek
– kijken naar korte filmfragmenten
– genieten van foto’s en schilderijen
– wegdromen bij verhalen

– even onze gedachten verzetten en 
genieten
– samen koffiedrinken en met elkaar 
in gesprek gaan
Wie mee wil doen en denken en 
uitvoeren, zij/hij is welkom. We 
hopen u te zien op zondag 28 
november rond de klok van half elf. 
In de Laurentius van Raerd.

Kerstnachtdienst
Het doet ons veel genoegen te 
kunnen melden dat we dit jaar weer 
een kerstnacht-/zangdienst hopen 
te organiseren. Vrijdag 24 december 
bent u ’s avonds om tien uur van 
harte welkom in de Laurentiuskerk. 
Voorganger is onze eigen predikant 
ds. Liesbet Geijlvoet. Martijn van 
Dongen speelt blokfluit en Jelle 
Rollema orgel en virginaal. We 
hadden Martijn vorig jaar ook al 
uitgenodigd, omdat we toen hoopten 
toch een versoberde dienst te 
kunnen houden. Dat is er niet van 
gekomen en daarom hebben we haar 
dit jaar opnieuw gevraagd om haar 
medewerking te verlenen. Uiteraard 
doet het kerstkoor ook weer mee 
(zie onder) onder leiding van Foppe 
Reitsma. De liturgie staat inmiddels al 
in de steigers.
Over het collectedoel wordt nog 
nagedacht. Een van de opties is de op 
te zetten asielopvang in Leeuwarden.

Kerstkoor
Eindelijk kunnen we dan toch weer het 
initiatief nemen voor het opstarten van 
een krystkoar. Onder de leiding van Foppe 
Reitsma repeteren we zeven keer in de 
kerk, telkens op vrijdagavond van 19.30 tot 
21.00 uur. Na afloop drinken we nog even 
samen koffie en thee. De data zijn 12, 19 
en 26 november, 3, 10, 17 en woensdag 22 
december (generale).

Wie er belangstelling voor heeft om 
mee te zingen of nog iets meer wil 
weten, kan bellen met Jantsje Veenstra 
(0566-601164) of Willem Hansma 
(0515-521261, laurentiuskerk@kpnmail.
nl). We weten dan meteen op hoeveel 
zangers/zangeressen we ongeveer kunnen 
rekenen. Koorleden die al eerder hebben 
meegewerkt, krijgen rond 1 november een 
uitnodigingsmail.

Kerstboom
Al heel wat keren hebben we de kerstboom 
voor in de kerk niet in hoeven kopen, 
maar was er een dorpsgenoot (tot in 
Poppenwier en Jirnsum toe) die toevallig 
van een boom af wilde en deze met plezier 
overdroeg. Daarom: mocht u een den in 
de tuin hebben, die plaats moet maken 
voor wat anders, aarzel dan niet en bel een 
van de kerkenraadsleden. We zagen hem 
half december met plezier om en plaatsen 
hem vervolgens in de kerk, zodat velen er 
tijdens de Kerst van kunnen genieten!
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

 

Tryntsje Schaap 
Rijksweg 3

9011 XA Irnsum 
 
 
 

Telefoon: 06-43832299 
E-mail: tryntsjeschaap@hotmail.com  

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 

Kinderbingo 
Op 23 oktober jl. organiseerden 
we de Kinderbingo. Vorig jaar nog 
via het computerscherm en nu 
weer zoals altijd in het dorpshuis. 

Zo’n 25 kinderen waren aanwezig 
en speelden drie rondes en de 
SUPERronde. Zelfs de kinderen 
die geen enkele BINGO hadden 
gingen met een kleine troostprijs 
naar huis. Bedankt voor jullie 
deelname!

Activiteitencommissie



De bijwerking 
We hebben het tijdperk van kwakzalverij, medicijnmannen of druïdes en ‘Klazienen uut Zalk’ al lang definitief 
achter ons gelaten. Zowel medicijnen voor humaan gebruik als diergeneesmiddelen mogen uitsluitend op de 
markt komen na een lange procedure van bewezen effect. Maar medicamenten doen niet altijd alleen waarvoor ze 
bedoeld zijn; geregeld zijn er bijwerkingen. Dat wordt getolereerd, mits het middel maar niet erger wordt dan de 
kwaal uiteraard. 

De farmaceutische industrie heeft zich ontwikkeld tot een buitengewoon apart vakgebied. Elk nieuw medicijn dat 
uit de koker van ‘het gilde der pillendraaiers’ komt heeft vaak een jarenlang traject van onderzoeken en testen nodig 
voordat het wordt aangeboden aan de Registratie autoriteiten. Deze beslissen uiteindelijk of het nieuwbakken middel 
op de markt kan worden toegelaten. Net zoals dat recentelijk met de coronavaccins is gebeurd. Natuurlijk begrijp ik dat 
sommigen huiverig zijn om zich te laten prikken. De kritiek is immers dat die vaccins in een bijzonder kort tijdsbestek 
zijn ontwikkeld. Toch ben ik ervan overtuigd dat alle nodige procedures volledig zijn doorlopen. Laat niet onverlet 
dat er soms vervelende bijwerkingen gemeld worden. Of die aan het vaccin kunnen worden toegeschreven? Dat is een 
lastige kwestie met vreselijk moeilijke dilemma’s. Ik ken een vergelijkbaar voorbeeld uit mijn loopbaan.

In 2013 kwam er voor honden een nieuw vaccin tegen de ziekte van Weil op de markt. Dat zou een betere bescherming 
tegen vier verschillende varianten van de ziekte geven, het zogenaamde L4 vaccin. Nadat we een jaar lang de kat uit 
de boom hadden gekeken besloot onze praktijk ook over te stappen op deze nieuwe entstof. Bij introductie hiervan 
moesten honden na een maand een boosterinjectie toegediend krijgen. Dat is een tweede prik om de enting beter aan te 
laten slaan. Al gauw merkten we dat sommige honden één of twee dagen na de prik niet fit waren. Vergelijkbaar met het 
fenomeen dat zich wel eens voordoet bij mensen na de griepprik. Bovendien was er geregeld een knobbeltje voelbaar op 
de injectieplek. Dat verdween overigens wel weer na verloop van tijd. 

Bram werd ook een beetje ziek na de eerste prik met dit nieuwe vaccin, maar herstelde gelukkig vlot. Toen het 
Boomerreutje zijn tweede injectie had gekregen werd hij echter doodziek. We ontfermden ons over het arme dier en 
legden het aan het infuus. Al onze inspanningen mochten helaas niet baten en Bram liet het leven. Veel te vroeg voor 
een hondje van zes. In overleg met de diep bedroefde eigenaren én met de producent van het vaccin hebben we besloten 
sectie te laten uitvoeren door een onafhankelijke patholoog. Wie schetst onze verbazing? Bram had alle symptomen van 
Leptospirosis, de Latijnse benaming voor de ziekte van Weil. Maar de bacterie zelf werd niet aangetroffen. Natuurlijk is 
het heel suggestief dat het vaccin hier debet was aan de dood van Bram. Of het bewijs hiermee was geleverd? 

We hebben volgens het protocol het Bureau Bijwerkingen op de hoogte gebracht en Bram’s baasjes uitentreuren 
getroost. Omdat door een ieder volledig open kaart werd gespeeld, namen zij niemand ook maar iets kwalijk. Maar 
bij mij en mijn collegae knaagde er iets. Wij besloten acuut te stoppen met dit vaccin. Alles wat we nog op voorraad 
hadden staan werd zonder pardon door de firma teruggenomen. En stante pede zijn we overgestapt op het eveneens 
nieuwe L4-vaccin van de concurrent. En daarna hebben we vervolgens nooit weer noemenswaardige ellende beleefd. 
Gelukkig maar! Maar wij besloten wel op basis van dit bovenstaande incident. Eén vervelende toevalstreffer? Want het 
vaccin dat wij in de ban hadden gedaan is nooit uit de handel genomen en wordt tot op heden door heel veel praktijken 
nog als standaard gebruikt. En het komt nota bene uit dezelfde farmaceutische koker als het huidige meest gebezigde 
coronavaccin…

In de farmacie luidt het adagium: ‘zonder bijeffect, geen hoofdeffect’. Zo las ik bijvoorbeeld dat er jaarlijks in Engeland 
meer dan 150 mensen overlijden na gebruik van paracetamol. Of die mensen waren blijven leven als ze die pillen niet 
hadden geslikt? Dat is bijzonder lastig vast te stellen.
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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



Koken met...
Marco Gietema

Normaal gesproken ben ik thuis degene die een goed stukje vlees en aardappeltjes kan bakken, en doet de vrouw des 
huizes juist meer de van oorsprong buitenlandse gerechten. Om nu met tips te komen voor een pan krieltjes zoals je 
die in een restaurant krijgt lijkt me bij deze ook niet heel uitdagend. Nee voor dit recept ga ik toch even naar de andere 
kant van de wereld, namelijk Japan.

Ik heb twee keer een reis door Japan gemaakt en dit is een indrukwekkende ervaring geweest. Een prachtig land met een 
hele andere cultuur, maar vooral ook omdat ze zo van eten houden. Overal waar je bent vind je wel een eetgelegenheid 
waar je iets van de diverse Japanse keuken kan krijgen zoals Misosoep, Sashimi, Sushi of Ramen. Japanners zien eten 
niet alleen als het con-sumeren van voedsel, maar ook als het uiten van waardering voor diegene die het bereid heeft. 
Ondertussen zijn er in Nederland ook genoeg sushirestaurants te vinden waar je dit alles kunt eten, al is het niet te 
vergelijken met de kwaliteit in Japan. Goed Japans eten bereiden blijkt dus nog een hele kunst te zijn en daar ga ik me 
zeker ook niet aan wagen. Ik ga daarom voor een een-voudig gerecht dat oorspronkelijk niet eens echt Japans is maar 
met ingrediënten die wel veel in de Japanse keuken worden gebruikt: de Poké Bowl. Snel gemaakt, gezond, gemakkelijk 
te vari-eren en vooral heel erg lekker. En vergeet het natuurlijk niet met chopsticks te eten!

Benodigdheden:
Sushirijst
Azijn
Gerookte zalm
Sojaboontjes
Zeewier of wel Wakame
Mango
Wortel
Komkommer
Sojasaus
Wasabi
Mayonaise
Zwart sesamzaad

En zo doe je het
Als eerste is het lastig om de sushirijst mooi te koken omdat dit ontzettend plakt. Doe dit met exact genoeg water en giet 
het af met een zeef. Zorg er altijd voor dat het lekker plakkerig blijft maar niet te nat. Snijd de komkommer en wortel 
in partjes, snijd de mango in blokjes en de gerookte zalm in reepjes. Maak een aantal diepe bowls klaar en verdeel de 
rijst in mooie bolletjes over de borden/kommen, strooi er een beetje zwart sesamzaad over heen. Vul het bord aan met 
de komkommer, wortel, mango en de zalm en doe er een paar plukjes zeewier boven op en het kleurrijke geheel is klaar 
om op te dienen. Mix een beetje mayonaise met wasabi in een kommetje en maak er een heerlijke wasabimayo van, 
doe niet te gek met de wasabi het kan al snel te pittig zijn. Serveer de wasibimayonaise ernaast en smullen maar en o ja 
vergeet je eigen gemaakte bowl niet te waarderen,. 

Lekker ite!
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Raerd viert Sint-Maarten op 11 november 

 


Het mag weer, kom gezellig langs! 
 

 

Sinterklaas in Raerd 

Sinterklaas hopen wij dit jaar ook weer te verwelkomen in ons dorp. 
Wil jij ons helpen om dit weer tot een succes te maken? Geef dan op 
11 november het bruine envelopje met je bijdrage aan de begeleider 
die met de kinderen bij je langskomt. Je mag het envelopje ook in de 
bus doen bij Vivianne Miedema, De Blink 3 in Raerd. Wij stellen je 
bijdrage zeer op prijs!  

 

Wil je kind graag meelopen, maar hij/zij zit niet in Raerd op de 
basisschool? Geef je dan vóór 7 november op bij Hanny Wiarda via 
ah.wiarda@planet.nl of 06 38 46 63 64. Hanny zal ervoor zorgen dat je 
kind wordt ingedeeld bij een groepje.  

 

Wat gaan we 11 november doen? 
 De kinderen van de basisschool zijn in groepjes ingedeeld met 

één of twee begeleiders. Iedere groep krijgt een straat 
toegewezen. 

 Elke groep loopt van deur tot deur en zingt Sint Maarten 
liedjes in ruil voor iets lekkers. 

 Dit lekkers wordt ingeleverd bij de commissie aan de 
Poppenwiersterdyk bij de familie Dijkstra. 

 Na inlevering van het lekkers gaat iedereen terug naar het 
schoolplein voor een heerlijke warme kop chocolademelk 

 Daarna gaan de kinderen naar de familie Dijkstra. Het lekkers 
wordt eerlijk verdeeld.  

Programma 
 
17.45 UUR VERZAMELEN OP 

HET SCHOOLPLEIN 

 

18.00 UUR START DEUR TOT 
DEUR + GROEP 8 
FAKKELTOCHT 

 

18.30 UUR LEKKERS INLEVEREN 
BIJ DE FAMILIE PIER 
DIJKSTRA 

 

19.00 UUR WARME 
CHOCOLADEMELK 
EN MUZIEK OP HET 
SCHOOLPLEIN 

 

19.15 UUR LEKKERS VERDELEN 
ONDER ALLE 
KINDEREN IN DE 
WERKPLAATS VAN 
FAMILIE DIJKSTRA 

 

19.30 UUR EINDE 
SINT MAARTEN 

 

Commissie Sint-Maarten & Intocht Sinterklaas 

 

Wat te doen voor groep 8? 
Groep 8 zal onder begeleiding een fakkeltocht lopen door het 
Raerderbos. Nadien zullen zij zich ook verzamelen bij de familie 
Dijkstra aan de Poppenwiersterdyk.  
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Bernard gie mei pensjoen: it 
hat hiel moai west
Er zullen erg weinig tot geen Raerders zijn, die 
Bernard Abma, de “suteljende grienteman” niet 
kennen. Hij kwam wekelijks op vrijdag langs in het 
doarp en op de andere dagen van de week in acht 
naburige doarpen en buurtschappen. De nadruk in 
de vorige zin valt op ‘kwam’ want op 2 oktober j.l. is 
Bernard, na 47 jaar “suteljen” met pensioen gegaan. 

Bernard sierde veelvuldig streek en regionale bladen. 
Vorig jaar nog stond een uitgebreide reportage over 
hem in het landelijke blad Landleven ‘Grienteman 
Abma kent al zijn klanten, (Februari, 2020).

Het begon voor Bernard met zijn vader Albert, 
die door de weduwe Durk Dijkstra in Tersoal 
werd gevraagd de grientesaak over te nemen. De 
aanleiding was triest, want Durk werd vlak voor 
het einde van de oorlog, door de Duitsers, met vier 
andere verzetsstrijders gefusilleerd. Het suteljen 
ging eerst met paard en wagen, vervolgens met een 
motorbakfiets, daarna een autootje en tenslotte een 
kleine vrachtwagen.

Bernard, de jongste telg, geboren na vijf dochters op 
25 juli 1957, ging als 12-13 jarige al op zaterdagen 
mee met zijn vader om, samen met zijn zuster Roelie, 
te suteljen in Raerd. Roelie draaide zo’n acht jaar mee 
en stopte toen ze trouwde. In 1978 nam Bernard, 
samen met zijn zwager Jimte Dijkstra (getrouwd met 
zijn zus Janny) de zaak over. Vader Albert bleef, tot 
op hoge leeftijd, dagelijks zeer betrokken en hielp met 
de inkoop en het klaarzetten van de groente.

Jaarlijks nam het aantal klanten af, door sterfte en 
verhuizing, al kwamen er ook weer enkele nieuwe 
klanten bij. Van twee keer per week, werd het één 
keer per week naar Raerd. Na 32 jaar met Bernard 
gewerkt te hebben, ging Jimte een eigen route rijden 
in De Tynje. Jimte is al enkele jaren met pensioen, 
maar nog dagelijks ruimt hij ’s avonds de loods op 
en maakt de vrachtauto voor Bernard klaar voor de 
volgende dag. Elkaar helpen is de normaalste zaak 
van de wereld, maar wordt daarom niet minder 
gewaardeerd. Bernard benadrukt dat zijn vrouw 
Lenie, zijn steun en toeverlaat is. Zij maakte de 
fruitmanden en verzorgde de financiën. De tijden 
veranderen: terwijl de grientekarre uit het straatbeeld 
verdwijnt, worden de glasvezels gelegd.
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Twee weken voor zijn pensioen vroeg ik Bernard 
of ik een paar uurtjes met hem mee mocht rijden, 
wat hij meteen goed vond. Bernard haalt gelijk de 
twee bananendozen van de bijrijdersstoel om plaats 
te maken. Sinds de beginjaren beschermt Bernard 
op deze manier zijn bananen tegen koude en hitte. 
Gelukkig is het goed weer, dus dat kan mooi.

De klanten staan al stil bij het nu snel naderende 
pensioen van Bernard. Een klant, die onlangs met 
pensioen is gegaan, praat hem moed in, zegt dat de 
tijd vanzelf met allerlei zaken wordt opgevuld. De 
oudste klanten herinneren zich nog goed zijn vader 
Albert. Die werd eerst ‘Albert Fluitsje’ genoemd 
(hij kondigde zijn komst aan door te fluiten) en 
later ‘Albert Appel’ . Dat werd al gauw ‘Albert Appel 
en Bernard’. Tijdgenoten van zijn vader hadden 
ook bijnamen, zo was er Jouke Banaan (Sumar) en 
Gerben Sprútsjes (Jorwerd).

‘Bernard’ bleef ‘Bernard’, blijkbaar was zijn naam 
karakteristiek genoeg. Een senioren echtpaar staat 
op het punt om met hun camper te vertrekken, 
maar wachten nog op de grienteman. Ze geven hem 
een presentje, dat Bernard thuis met Lenie moet 
openmaken en nemen afscheid. Deze weken volgen 
nog vele presentjes; gebreide sokken ontbreken niet.

Bernard zegt “suteljen is myn libben”. Hij kan zich 
nog moeilijk voorstellen hoe het straks zal zijn, als 
het strakke ritme van vroeg op en tot laat bezig zijn 
er niet meer is. Het contact met zijn klanten vindt hij 
het meest waardevol. Er is altijd wel een praatje en 
een vraag, hoe het nu gaat met Bouke’s nieuwe heup, 
of met de ”bern op skoalle”. Veel klanten dollen met 

Bernard en hij doet vrolijk mee. Schuchtere kinderen 
stelt hij op hun gemak met een appel.

Rond elf uur belt Bernard Jimte of hij nog wat 
snijbonen wil klaarmaken, want hij is al los. Ook 
belt hij met één van zijn leveranciers, dat hij in 
het vervolg geen biologische pakketten meer af zal 
nemen. Na een hoogtepunt van een dozijn klanten 
voor dergelijke pakketten was er nog éentje over. 
Volgens Bernard is zijn werk door de jaren heen niet 
wezenlijk veranderd. Wel zijn er meer emmers en 
manden met briefjes, die hij vult, omdat de klanten 
meer buitenshuis werken en dus niet thuis zijn. Toen 
corona hoogtij vierde werkte dit systeem ook goed. 
Koffie drinken doet hij bij Dukke van der Meulen, dat 
deed zijn vader al bij haar Beppe. Bernard heeft zelfs 
een sleutel van haar huis. In de wintermaanden stond 
er een kop warme chocolade klaar bij Pier en Roelie 
Dijkstra.

Omslag herinneringsboek -  ontwerp Nelleke Wouters
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Een drietal vaste Raerder 
klanten maakt spontaan het 
plan hem feestlik ut te swaaien 
as grienteman by de streek en 
hem een Herinneringsboek aan 
te bieden op zijn laatste suteldei 
in Raerd Er komt een flyer in de 
brievenbussen. Vele bijdragen 
komen binnen. Bernard weet van 
niets en is overdonderd door het 
warme onthaal.

Zichtbaar ontroerd neemt hij 
het woord. Hij schiet vol. “Wat 
een jankerij… jou my in glês 
wetter”. “Ik sil al myn klanten 
slim misse”. Gelijk reageren de 
aanwezigen met: ‘wy ek’. Eén 
van de mooiste dingen vond 
Bernard het zien opgroeien van 
de kinderen. Er ontspint spontaan 
een gesprek tussen Bernard en 
zijn klanten, alsof Bernard niet in 
het dorpshuis, maar aan de kar 
staat. Zijn opschrijfboekje waar 
alles in staat, wordt geroemd en 
hij bekent dat dit waardevolle 
instrument in de laatste week 
een korte tijd zoek was. Ook zijn 
geldbuidel wordt genoemd, en 
hoe hij de kinderen appels gaf. 
Iedereen beseft, dat de praatjes en 
humor die Bernard meebracht er 

nu niet meer zullen zijn. Bernard 
zegt met weemoed in zijn stem 
dat Raerd altijd een prettig dorp 
was om te suteljen. Dat hij zijn 
werk niet had kunnen doen 
zonder Lenie, die hij zijn ‘rots in 
de branding’ noemt.

Plaatselijk Belang geeft een 
tweede bos bloemen en biedt een 
kopje koffie aan. Bernard bedankt 
zijn klanten voor de prettige 
klandizie en het vertrouwen dat 
hij genoot en nodigt iedereen uit 
om een pilsje of een glas wijn te 
drinken. 

Ook in andere dorpen 
wordt stilgestaan bij de 
grienteman, zoals in zijn 
woonplaats Tersoal, waar op 
de laatste zaterdagmorgen een 
afscheidsfeest wordt gevierd.

Bernard zei twee weken voor zijn 
pensioen, “as ik tink oer it fytsen 
troch it doarp op in wurkdei, 
fiel ik my skuldich”. Het strakke 
dagritme missen zal wennen 
zijn, maar hij is er de man niet 
naar om lang schuldgevoelens te 
houden, mochten die überhaupt 
de kop op steken. 

Bernard gaat meer tsjerkewurk 
doen; hij speelt al regelmatig op 
het kerkorgel, en is gevraagd om 
ouderling te worden. Hij heeft 
meer tijd voor de Pakesizzers en 
Lenie en zal zijn dagen anders in 
gaan vullen. Aan de laatste foto te 
zien, hat hy der sin oan. 

JDM

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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Zonnebloemenactie in Raerd
Om wat vrolijkheid te brengen in de donkere 
corona-tijd, heeft Plaatselijk Belang een wedstrijd 
georganiseerd: Wie kweekt de hoogste zonnebloem?

Alle inwoners van Raerd kregen een doosje met 
zonnebloemzaad en iedereen kon aan de slag. De 
deelname was boven verwachting! Er waren ook 
wat minpuntjes: niet alle zaadjes kwamen op, er was 
een slakkenplaag en sommige zonnebloemen waren 
al uitgebloeid voordat ze konden worden gemeten. 
Jammer!

Bij het opmeten hebben wij van verschillende 
deelnemers gehoord wat hun geheim was: er werd 
tegen de zonnebloemen gepraat, er kwam mest aan te 
pas en extra vruchtbare grond, er werd trouw water 
gegeven, de stokjes om de plant omhoog te houden 
werden steeds verlengd en natuurlijk was het plekje 
waar ze geplant werden, met zorg uitgezocht!

Elf deelnemers hebben zich opgegeven voor de 
meting, met als winnaar Piety Veldhuis met een 
hoogte van maar liefst 3.60 meter!

Hieronder volgt de einduitslag:

1. Piety Veldhuis: 3.60 meter
2. Ulke en Alie Sysling: 3.32 meter
3. Bea Punter: 2.93 meter
4. Ingrid de Groot: 2.90 meter
5. Jan Douwe Meindertsma: 2.88 meter
6. Dyke en Meent de Vries: 2.74 meter
7. Wiegertje van der Woude: 2.485 meter
8. Johanna Kooistra: 2.23 meter
9. Mariska Bruins: 2.18 meter
10. Bram Brouwer: 2.14 meter
11. Jelina Sterk: 1.39 meter.

Alle deelnemers hebben het fantastisch gedaan, 
gefeliciteerd! Piety hebben we inmiddels verrast met 
haar prijs.

Van verschillende kanten kregen we de vraag of we 
dit volgend jaar weer willen doen. We zullen dit zeker 
in gedachten houden!

Plaatselijk Belang Raerd


