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Pandorabos

Foto gemaakt door Hannah de Vries op 21-12-21 ‘s ochtends
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Kerstfeest 2021
Wat fijn dat het kerstfeest toch door kon gaan. En wat
was het gezellig! Eerst lekker in de eigen klas genieten
van een echte high tea. Een kopje thee, (warme)
chocolademelk en natuurlijk allemaal heerlijke
lekkernijen. Koekjes, cakejes met slagroom en andere
lekkere dingen.
Daarna met mooi versierde, verlichte potjes richting
de kerk, waar we warm werden onthaald. Wat is
dat toch altijd speciaal. In een mooi verlichte kerk,
orgelmuziek en een prachtige boom. Je komt direct in
de kerststemming.
Nadat Jeannette Plokkaar een prachtig verhaal had
voorgelezen, was het de beurt aan de kinderen.
Ondanks de korte voorbereidingstijd hebben alle
groepen er weer iets leuks van weten te maken. Van
prachtige kerstliedjes van groep 1/2 en 3/4, een mooi
verhaal met gitaarbegeleiding van groep 5/6, tot aan
twee prachtige nummers op het keyboard en als eind
een echt kerstspel van groep 7/8.
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

Zondag 9 januari

9.30 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Maandag 17 januari

20.00 uur

Herhalingscursus AED en Reanimatie Dorpshuis

Vrijdag 21 januari

Vanaf 7.00 uur

Oud papier

Gehele dorp

Zondag 23 januari

11.00 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Zondag 6 februari

9.30 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Opgave herhalingscursus AED en Reanimatie tot 10-01-2022 via: plaatselijkbelangraerd@hotmail.com

Met een opkomst van zo’n 40
deelnemers begonnen we eind
van de middag met een gezellige
Pubquiz.
Er kwamen verschillende vragen
voorbij van nieuws tot topografie,
Films en muziek, maar er kon
maar één team de beste zijn!

Pubquiz 2021

Het team van Jan Wiebe, Arjen,
Remco en Bert gingen met de
beker en medailles naar huis.

27 november was het dan
eindelijk zover: Pubquiz Raerd.

Na afloop hadden we nog een zeer
gezellige nazit.

Een geslaagde middag/avond
en zeker voor herhaling vatbaar,
maar dan in een beter Jasje.
Wurd Neat: 26 punten
Team Tjeerd: 27 punten
De flierefluiters: 27 punten
De borrelende buurtjes: 30 punten
Activiteiten commissie: 31 punten
Jetje: 33 punten
Jo Franny wirusy: 33 punten
Marieke’s Angels: 34 punten
Activiteiten Commissie Raerd
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Colofon
Praet fan Raerd
Jaargang 19, nummer 182
Januari 2022
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

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

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

Huisarts

Inleveren kopij
Voor het februarinummer:
inleveren kopij uiterlijk
15 januari (Word bestand,
tabellen + foto’s apart).

Dierenarts

Bezorgdatum
De krant van februari wordt
in de eerste week van februari
bezorgd.
Oplage
320 stuks
Abonnementen buiten Raerd
€ 38,50 per jaar (per nummer
€ 0,89 + € 2,61 porto = € 3,50)
Druk
BladNL

Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
0566-621310
Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum
0566-651146
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

Praet mar Raak
Deze keer zal Jolien Wijnja
vertellen wie zij is en wat haar
zoal bezig houdt. Barst maar los!
Waar en in welk jaar ben je
geboren?
Ik ben geboren in 1982 in Sneek.
Ben je verliefd, verloofd,
getrouwd of vrijgezel en heb je
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben bijna 10 jaar samen met
Wobbe. In januari 2014 ben ik
met Wobbe en zijn kinderen, Jens
en Esmee gaan samenwonen.
In december 2015 kwam onze
dochter Evi erbij.
Wat doe je overdag?
Ik werk in de zorg, voor Talant
op KDC het Bijehûs. Ik werk
op een school-voorbereidende
groep op de Bredeschool
‘de Wiken’ in Drachten. Ik
begeleid hier kinderen met een
ontwikkelingsachterstand.
Hoe lang woon je al in Raerd?
Sinds januari 2014 dus nu z’n 8
jaar
Op welke wijze ben je bij het
dorp betrokken (verenigingen,
bestuur, vrijwillig, school)?
Eigenlijk woonde ik nog niet
officieel in Raerd toen ik gestrikt
werd voor de Merke Commissie.
Ik had nog nooit van het begrip
Merke gehoord. Dit doe ik nu
8 jaar, met heel veel plezier. Ik
ben vrijwilliger in het dorpshuis/
kantine.
Daarnaast ben ik als ouder
betrokken bij de Ouder
Commissie van KC Inky Pinky en
zit ik in de Ouder Vereniging van
It Raerderhiem. Ook zit ik nog
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in de Slachtecommissie, hopelijk
wordt deze in de toekomst weer
gelopen!
Wat is je favoriete muziek?
Ik vind eigenlijk heel veel muziek
leuk. De jaren 70 en 80. Ik hou
heel erg van de muziek van
Coldplay of van John Mayer. En
van eigen bodem vind ik muziek
van Suzan en Freek en Miss
Montreal erg leuk.
Waar mogen ze jou midden in
de nacht voor wakker maken?
S U S H I !!!!
Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Al sinds kind volleybal ik heel
graag. Dat doe ik nu nog steeds
heel fanatiek. Helaas ligt het
sporten er nu weer uit door de
maatregelen. Daarnaast vind
ik het heerlijk om met mijn
vriendinnen leuke dingen te doen.
Eigenlijk ben ik altijd wel in voor
een gezellig avondje, ik ben graag
onder de mensen. Al vind ik thuis
samen met Wobbe op de bank,
een serie kijken, ook heel fijn.
Wat vind je het lekkerste eten?
Ik ben echt gek op sushi. Daar
hoef ik alleen thuis niet mee aan
te komen
Welk type auto heb je of heb je
ander vervoer?
Een afgeragde Peugot 307
Bij welk programma gaat bij jou
de televisie uit?
Van die reality tv shows. Daar hou
ik echt niet van!
Welk boek lees je op dit
moment?
Marion Pauw, Vogeleiland. Echt
een aanrader als je van thrillers
houdt.
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Waar praat je graag over?
Ik heb niet echt een specifiek
onderwerp waar ik graag over
praat. Ik praat sowieso wel.
Wat doe je het liefste/meeste in
het weekend?
Het liefst slaap ik toch wel een
beetje uit, dit lukt niet vaak.
We hebben een vroege vogel in
huis. Vaak vult het weekend zich
met uitjes samen met vrienden,
verjaardagen, sporten (van onszelf
of van de kinderen), klusjes in
en om het huis. Het weekend is
eigenlijk altijd te kort.
Waar ga je het liefste heen in de
vakantietijd?
Het liefste naar de zon! Met het
gezin blijven we toch vaak wel
in Nederland/België. Ik hoop in
mei naar Ibiza te gaan, samen met
vriendinnen. Helaas is dit nu al 2x
verplaatst door de beperkingen.
Wat is jouw beste eigenschap?
Blijft lastig omdat van jezelf
te zeggen, de slechtste weet ik
meteen Maar ik heb vaak wel oog
voor een ander, ik sta graag voor
een ander klaar.
Wat is de slechtste?
Ik heb echt een gat in m’n hand!
Tot grote ergernis van Wobbe,
haha.
Wat vind jij het mooiste plekje
van Raerd? Wat is het minst
mooie?
De ondergaande zon op de
Slotsdyk in deze tijd van het jaar
is echt prachtig! Het dorpsplein.
Ik vind eigenlijk alles in of aan
Raerd mooi. Ik woon hier echt
met heel veel plezier.

Wat mis je op dit moment in
Raerd?
Het Dorpshuis! Of de reuring op
het sportveld.
Naast wie zou je in het vliegtuig
willen zitten en wat zou je hem
vragen?
Naast Wobbe! Waar gaan we
naar toe? Wobbe houdt niet van
vliegen, vandaar.
Je ontvangt een grote zak met
geld. Wat zou je daar mee doen?
Eerst flink shoppen, een nieuwe
auto kopen, wat voor de kinderen
opzij zetten en investeren in ons
huis.
Bedankt voor je openhartigheid
en medewerking!
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Utfanhûzjen
(Spoar-Spesjaal)
It moat yn 1946 west ha, flak nei
de oarloch. It libben kaam sa
súntsjes oan wer wat op gong.
Doe rûn it skoaljier noch fan
april oant april mar de grutte
fakânsje wie lykas no yn july en
augustus en keninginnedei wie op
31 augustus. Omdat der noch in
soad krapte wie doe, reizge men
noch net sa fier yn de fakânsje en
bleaune de measten yn eigen lân.
En Janke, myn jonger suske en ik
mochten útfanhûzje by pake en
beppe yn Molkwar. Pake wie dêr
stasjonsjef, in daaldersk plakje
foar ús fansels. Mem brocht ús
mei de bus nei Wolvegea, kocht
foar ús elk in treinkaartsje en foar
harsels in perronkaartsje. Doe’t
de trein der oankaam die ús mem
de kondukteur oan en frege him
oft er ús yn Ljouwert wol efkes
op de trein nei Starum sette woe.
(Soks koe doe noch.) En tegearre
brochten sy ús yn‘e trein.
Wy sieten yn in wein fan 12
ôfsletten kûpees mei oan
wjerskanten 12 doarren en mei
houten latsjebanken, wat by
treddeklasse reizgjen hearde. In
hiele ûndernimming foar ús (6 en
8 jier en al allinne op reis!). Sa’t
ôfpraat wie, helle de kondukteur
ús yn Ljouwert út de trein, om
ús mei tasseboel en al sa mear
op it boemeltsje nei Starum te
setten. Wy kamen yn de foarste
wein, deun efter de lokomotyf
en dat wie te rûken. Nei it teken
fan de stasjonsjef kaam it spul
yn beweging, mar wy koene der
amper wat fan sjen want it wie
allegearre damp en reek. De stêd
goed en wol út waard it sicht
lokkich gâns better. Thús hiene
heit en mem ús al út de doeken

dien wêr’t wy oeral lâns komme
soene. Sadwaande koene wy alle
plakken al sa’n bytsje út de holle;
Snits, Drylst, Woarkum, Hylpen
en dan Koudum-Molkwar.
Hylpen krekt foarby klauteren
wy op ‘e banken, want dan koene
wy oer de seedyk krekt it wide
wetter sjen. Hiel yndrukwekkend
fansels. Efkes letter passearren wy
de wachtpost, dêr’t Pijlman (in
kollega fan pake) wenne en doe
wiene wy ek samar yn Molkwar.
Beppe stie al op ús te wachtsjen.
Yn ús eagen wie it stasjon tige
oan de mjitte; in wenhûs, in
wachtkeamer mei twa húskes,
in kantoar en in bagageopslach.
Dat wiene wy fan thús net wend
no? De oare moarns krigen wy
fan beppe elk in heale sint om
op de raljes te lizzen, dy’t as de
trein der dan oerhinne riden wie
gâns grutter en platter waard.
Mar om him dan wer te finen
wie ek noch in hiele poepetoer
hear. Wy mochten pake ek wolris
helpe op syn kantoar. Dêr hong
in grut boerd fol mei allegearre
hurdkartonnen treinkaartsjes foar
in protte plakken yn Nederlân.
As in reizger betelle hie, mochten
wy syn kaartsje op ‘e planke lizze
en ûnder it loket trochskowe.
Tige nijsgjirrich fansels. En as
der in trein oankaam moasten de
spoarbomen tichtdraaid wurde.
Us pake bearde dat wy him
dêrby helpe moasten en wy hiene
hielendal net yn‘e rekken dat wy
dat foar spek en bearne diene,
want soks wie foar ús ommers
net te rissen. In soad ferdividaasje
dus. Boppedat hie pake ek noch
skiep, hinnen, bijen en in grutte
grientetún. Beppe molk de skiep,
makke skiepetsiis en helle de
aaien út it hinnehok en pake
slingere de húning. Wy doarmen
soms ek wol by de spoardyk lâns

om eineaaien te sykjen, wêr’t
beppe dan wol rie mei wist.
Op it stasjonsterrein wie ek in
hichte, dêr’t jo by op ride koene
en dy’t like heech wie as de
laadflier fan de spoarweinen, de
saneamde laadheuvel. Dêr stiene
altyd wol in stikmannich weinen,
guon mei in remhokje der
boppenop. At ik dêr dan wolris
yn klom, fantasearre ik dat ik de
masjinist wie en fielde my in hiele
Pyt. Alle wiken waard der in wein
ophelle en in nijen ien delset. Wat
der ynsiet waard meinaam troch
Hains, de boade. Dy kaam mei
de bakfyts de laadheuvel opriden,
mar hie der eins klauwen oan.
Lokkich hie er help fan syn hûn,
dy’t yn in túchje oan in stange
fan it eftertsjil fêstbûn siet. In
leaf bist, dêr’t Hains wakker wiis
mei wie. Hy helle it guod út de
wein om syn klandyzje dermei te
skewyljen.
It aldermoaiste om mei te
meitsjen op sa’n stasjon wie
lykwols sa’n “ izeren lûkbealch”,
dy dêr om de safolle tiid stoppe.
Sa’n reuseftige steamlokomotyf,
dy’t dêr dan stie te hymjen en te
snúven lykas in grut swart bist
op grutte tsjillen en mei sterke
driuwstangen. Ik koe der net
genôch fan krije. De masjinist
en syn stoker efteryn mei harren
blauwe jakken oan wiene foar my
minsken fan in heger slach. Doe’t
ik op in kear mei pake ûnderweis
wie nei de laadheuvel, omdat hy
helpe moast by it ranzearjen fan
in goederentrein frege er, doe’t dat
oan kant wie, oan de masjinist; ”
Mei dizze jongfeint wol in kear
hinne en werom nei Starum?” “
No, dat moast fuort mar wêze.”
wie syn beskie. En ik waard yn ‘e
wurkromte fan de lokomotyf hyst
en krige in plakje dêr’t ik net yn
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’t paad siet. Ik seach my de eagen
út de holle kinst wol begripe.
Alles wie pûrswart, útsein in
stikmannich koperen klokjes,
kranen en wat hendeltsjes. Sa
no en dan gong it gleone doarke
iepen en waarden der in pear
skepfollen stienkoal op it fjoer
smiten en dan gong it doarke wer
ticht. Omtrint yn Starum moast ik
op ‘e grûn sitte want ik moast út
sicht bliuwe fansels. Dêr waarden
wat weinen delriden en doe waard
de kop keard. Dat barde op in
grutte draaiende skyf , dêr’t de
grutte swarte op kaam te stean om
180 graden keard te wurden. Op
dizze wize bleau it de lokomotyf
besparre om efterstefoaren
weromride te moatten nei
Ljouwert ta. De lege weinen
waarden der wer oan fêstkeppele
en sa gong it wer op nei Molkwar.
Wat hie ik wat meimakke!!!
Pake sei dat ik my wol efkes by de
masjinist betankje moast foar dit
prachtige aventoer. Tsjin beppe
rekke ik fansels net útpraat oer
wat ik belibbe hie en letter thús by
heit en mem al krekt sa.
Geart Leystra
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Wa binne dat
Van de zomer werd er druk
verbouwd in het voorhuis,
aanbouw bij de boerderij/manege
Himmeren aan de Hegedyk 6. Ik
dacht Tamara Heeringa is druk
bezig. Naar later bleek, werd er
echter een aparte woning gemaakt
voor Esmeralda. Die kwamen we
tegen bij de oprit van ons huis,
toen ze met haar hond Lovie aan
het wandelen was op de Learewei.
We maakten een rondje in onze
grote tuin, waar Lovie het heerlijk
snuffelen vond.
Nu ga ik op bezoek voor een
‘Wa binne dat”. Tijdens het
gesprek begrijp ik hoe belangrijk
Lovie voor haar is: “Lovie is
het belangrijkste in mijn leven.
Ik heb geen hond, ik woon
samen met mijn hond”. De
11-jarige Lovie is een kruising
van ‘alles en nog wat’ en is gered
uit Griekenland en via een
dierenbeschermingsorganisatie
opgehaald. Zij heeft het nodige
meegemaakt en zit niet altijd
goed in haar vel. Sommige dingen
vindt ze spannend, vooral als er
anderen in haar omgeving zijn.
Esmeralda heeft haar daarom
vlak voor mijn bezoek naar boven
gebracht. Ik hoor haar zachtjes
klagende geluiden maken, maar
na enige tijd wordt het rustig. Ik
vraag nog wat door, zoals naar
haar naam, de hulporganisatie,
voeding, e.d., maar dan zegt
Esmeralda “we moeten er niet
alleen een hondenverhaal van
maken”.
Esmeralda komt uit de provincie
Groningen. Voordat ze in Raerd
kwam, woonde ze in Beerta vlak
bij de Duitse grens. Via haar
netwerk kreeg ze contact met de
nieuwe eigenaar van Himmeren

en kon ze de woning huren. Het
plekje was precies wat ze zocht:
rust, natuur en uitzicht. Wel is ze
akkerland gewend en nu is het
weideland. Dat is ook mooi, maar
ze mist de wandelpaden.
Ik vraag hoe komt een Groningse
aan de naam ‘Esmeralda’. Ze
aarzelt even of ze dat wel wil
delen. Dan vertelt ze dat haar
ouders er vast vanuit gingen
dat er een jongetje geboren zou
worden. Ze hadden alleen een
jongensnaam bedacht. Maar
het werd dus een meisje. Haar
vader stelde toen de naam voor
van een vorig vriendinnetje,
een zigeunerin die Esmeralda
heette. Esmeralda is Spaans voor
smaragd, de geliefde groene
edelsteen. Zo’n mooie naam wilde
moeder haar dochter wel geven.
Zo werd in 1975 Esmeralda
Louwes geboren onder het
sterrenbeeld van de ram.
Esmeralda is in 2000 afgestudeerd
als maatschappelijk werkster
aan de Hanzehogeschool. In
2018 heeft ze de ‘Hond & Kindspecialisatie’ afgerond bij Dierbare
Ontmoetingen. Ze werkt best
veel, ze combineert drie banen
op het gebied van welzijn en
veiligheid van mens en dier. Zo
werkt ze als senior begeleider
in complexe gezinssituaties,
met name huiselijk geweld en
kindermishandeling. Haar tweede
baan loopt hier parallel aan:
bij een Stichting, die zich inzet
voor huisdieren in kwetsbare
situaties. Er zijn twee situaties: er
wordt gezorgd, dat de huisdieren
mee mogen naar de opvang, of
ze worden verzorgd, totdat de
eigenaren zijn hersteld.
Daarnaast is Esmeralda 1 á 2
dagen per week bezig als ZZP’er

op het gebied van veiligheid
tussen kinderen met honden. Er
zijn 75.000 bijtincidenten per jaar.
Dat gebeurt meestal door eigen
honden en staat er bijna altijd
een volwassene bij. Hoe voorkom
je dat. Hond en kind niet alleen
laten is een goed uitgangspunt,
maar helaas niet altijd voldoende.
Esmeralda ondersteunt ook
hondenbezitters, als de dieren
niet meer kunnen blijven.
Ondersteuning in dit rouwproces
is vrij uniek in Nederland. Er is
veel behoefte aan.
Tenslotte geeft ze ook training aan
nieuwe eigenaren van herplaatste
honden, zodat de kans op een
succesvolle plaatsing zo groot
mogelijk is. Ze krijgt de meeste
cliënten via doorverwijzingen
van een ‘veterinaire
gedragsgeneeskundige-dierenarts’.
Via haar eigen bedrijf wil ze dit
verder gaan uitbouwen.
We praten verder over haar
hobby’s. De eerste hobby die
ze noemt, -ja de lezer voelt
het al aan- is iets met honden.
Maar wel heel spannend: het
trainen in speuren. Je zou het
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‘verstoppertje voor volwassenen’
kunnen noemen. De hond krijgt
een voorwerp aangeboden met
de geur van de persoon, die
gevonden moet worden en die
zich ergens heeft verstopt. Hoe
langer de tijd verstrijkt hoe
moeilijker het spoor te vinden
is. Esmeralda volgt één keer in
de twee weken de training voor
haar hond. Daarnaast heeft ze
een groepje hondenbezitters
in Friesland, die met elkaar
het speuren oefent. Ze zou het
leuk vinden als baasjes met hun
honden, uit het dorp, mee willen
doen. Het is wel handig, als die
al een beetje ervaring hebben of
bereid zijn, die ervaring op te
doen.
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inwoners. Dat het uiteindelijk
toch best een heel hondenverhaal
is geworden, is helemaal niet
erg. Dieren, het buitenleven en
de natuur bepalen immers haar
leven. Als ik straks de deur achter
mij dichttrek, kan Lovie weer naar
beneden, en krijgt ze haar eten.
Dat staat al klaar op de vriezer,
waar ik langsloop naar de uitgang.
JDM

Esmeralda denkt ook na over
nieuwe vormen van recreatie
voor honden, “leuke dingen voor
honden doen, niet alleen maar
uitlaten”. Wat dat is houdt ze nog
liever voor zich. Verder geniet
ze van de vogels in de tuin. Ze
staat al bekend bij vrienden als
‘vogellokker’, het aantrekken van
vogels via verantwoorde voeding.
Talloze vogelboeken liggen op
de tafel. Esmeralda hoopt hier
nog vele jaren te wonen, en als
hondenbezitters vragen hebben
dan weten ze waar ze moeten zijn.
Ze is laagdrempelig. Ze wil ook
best eens een lezing of presentatie
geven over het thema ‘Hond &
Kind’.
Ik was -als overbuurmanverbaasd te horen, dat ze al sinds
maart hier woont. Niemand was
aan de deur gekomen om haar
welkom te heten. Daar is geen
systeem voor. Dus wel mooi dat
ze nu in de Praet fan Raerd komt.
Het is goed dat Plaatselijk Belang
bezig is een Welkomspakket
samen te stellen voor nieuwe

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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Gaat u bouwen of een andere
woning kopen?
Laat ons uw droom waar maken!

Wij geven u graag
onafhankelijk
advies op het gebied van:
Inkomensoplossingen
Hypotheken
Vermogen
Voor meer informatie:
t: 06 198 347 42
e: info@klasseinzicht.nl

www.klasseinzicht.nl

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!

zorgvuldig
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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Blommen en oar praet
Ter nagedachtenis…
“Voetbal is oorlog” zei ooit een bekende Nederlandse voetbaltrainer
Rinus Michels. Het begint er verdorie op te lijken. “We gaan naar
Qatar”, jubelde Louis van Gaal vol trots. Meneer van Gaal… zou u het
Nederlands elftal op een “begraafplaats” laten voetballen, waar 6500
bouwvakkers (slaven) zijn gesneuveld??!!
En van de supporters begrijp ik ook niets. Wat heb je te zoeken in die
hete zandbak. Een koud biertje is streng verboden in die Enclave. Zonder
een biertje vervelen die jongens zich te pletter. Als ze dan maar niet gaan
matte. Jongens, Niet doen!! Qatar hanteert… Supersnelrecht! Kom je
thuis met één hand.
Wat mij betreft mag er voor het WK een kleine aardbeving plaatsvinden
in de omgeving van het Stadion, zodat de hele zaak in elkaar stort. Maak
van deze puinhoop een blijvend monument ter nagedachtenis voor al die
bouwvakkers die bij de bouw zijn omgekomen.
Zo niet: dan wens ik u een “adembenemend” leuk WK.
Veel geluk en gezondheid in 2022.
Met vriendelijke groet,
Hans Stouthart
N.v.d.r.
Dit was de laatste keer “Blommen en oar Praet”. Hans Stouthart heeft
aangegeven dat hij na 15 jaar stopt. We bedanken Hans heel hartelijk
voor al deze jaren aan kopij voor de Praet fan Raerd.

Beste dorpsgenoten,
Na de zomervakantie zijn
wij vol goede ideeën gestart
met het opschalen van de
activiteiten in ons Doarpshûs.
Zeker ook geïnspireerd door
de vele steunbetuigingen bij
het werven van de vrijwilligers
wat het de bedoeling om het
vrijwilligersbeleid ‘een boost’ te
geven in november en december.
Vele tientallen dorpsgenoten
hebben aangegeven graag tijd te
willen steken in het Doarpshûs en
de sportkantine. Dat is een mooi
resultaat van de wervingsactie
waarvoor wij iedereen alvast
willen bedanken.
Helaas zorgden de oplopende
Corona besmettingscijfers
wederom voor de nare situatie
waarin we ons allen nu bevinden.
Daarom voor nu maar even
geen bespiegelingen over onze
voornemens voor 2022.
We hopen voor iedereen dat
we deze uitermate vervelende
periode het komende jaar snel
de baas worden en dat wij een
samenleving kunnen organiseren
waarbij we weer leuke dingen
kunnen doen.
Wij wensen iedereen een
voorspoedig nieuwjaar!
Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd

PRAET FAN RAERD

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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Samen voor een veilige verkeerssituatie
Al enige tijd is o.b.s. ’t Raerderhiem in overleg met dorpsbelang hoe we de verkeersveiligheid rondom de school
kunnen verbeteren. De huidige verkeerssituatie is op dit moment niet optimaal. Dit willen wij graag verbeteren,
zodat de kinderen veilig kunnen oversteken bij het in- en uitgaan van de school.
Tijdens de overlegmomenten tussen school en dorpsbelang wordt gesproken over nieuwe ideeën om de
verkeerssituatie veiliger te maken. Een van de ideeën die wij hebben besproken, is het plaatsen van de
zogenaamde Dick Bruna stoeptegels.

Deze tegels kunnen voor de school geplaatst worden om te dienen als aanduiding voor een oversteekplek. Op
deze manier willen wij alvast een eerste stap gaan zetten om een veilige verkeerssituatie rondom school te gaan
creëren. Als het haalbaar is, zullen de stoeptegels op de volgende plekken geplaatst worden:

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over deze stoeptegels als wij. Dit zal weer een volgende stap zijn, om
met z’n allen een veilige verkeerssituatie voor onze (naar schoolgaande) kinderen te creëren.

PRAET FAN RAERD
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Yn oantinken oan
Bareld de Vries is berne op in pleats yn de Alde Miede by Suwâld en opgroeid oan de Monnikewei by Burgum. Hy kaam út
in grutte boerehúshâlding, dêr’t de basis foar “ nei inoar omsjen/omtinken “ grif al lei. Syn heit fûn dat syn bern trochleare
moasten en dat betsjutte yn dy tiid nei de kweekskoalle ta. Bareld waard dan ek ûnderwizer yn ieren en sinen en wie in
sociaal tige belutsen man, wat him yn de polityk ta in begrip yn ús omkriten makke hat.
Eartiids op ‘e iisbaan rekke er foar it libben fereale op in famke, dy’t er eins al fan de legere skoalbanken ôf al koe. Janna
Pietersma, it famke mei dat moaie reade jaske oan en dat bliere kopke, sy hie sa’n sierlike, oansteklike streek dat Bareld him
dêr fuort yn fine koe. In hecht koppel waarden sy mei syn beiden en rekken nea wer op inoar útsjoen.
Yn Raerd oan de Slotsdyk kocht Bareld syn dochter Jannewietske letter in boerespultsje, mei it idee om dêr mei har âldelju
ûnder ien dak yn te wenjen. In boppeslach no’t har mem, swier hertpasjinte, it treprinnen te dreech waard en har heit him
dêr wat nofliker deljaan kinne soe yn syn âlde biotoop, want it die hjir wol wat tinken oan it âld stee yn ‘e wâlden. En soks
die fertuten, want Bareld sette fuort útein om mei de seine te meanen en wie der tige grutsk op it syn dochter ek by brocht
te hawwen. Hy wie hielendal thús op ‘e pleats, dêr’t de bealch brûkt wurde moast, sa’t er sei. En wit hoe faak moast syn frou
him roppe at it itenstiid wie, want hy wie net yn ‘e hûs te krijen.
Tegearre hiene sy it tige nei it sin yn harren smûke appartemint oan de “Slachtedyk”. Simmerdeis bûtendoar al sa gesellich,
soms in praatsje oer de hage en in soad oanrin. Yn Raerd wie de Vries bestjoerlik net mear sa aktyf, mar as minsk bleau er
tige belutsen by ferienigings lykas it keatsen, de iisclub ensaf., dy’t er fansels ek stipe.
Net al te lang nei it ferstjerren fan syn frou yn 2014, dy’t er mei in soad tadienens fersoarge hat, stie him sels in swiere
hertoperaasje te wachtsjen en moast er dêrnei in flinke fear litte. Hy bleau lykwols altyd posityf, de man grôtfol ferhalen, en
hy koe elkenien noch, mar langer lêst fertize er wat yn de tiid. “ De tiid hat my ynhelle..” sei er sels. Oan it lêst ta hong der
in sfear fan genoeglikens om him hinne. Wat in foarrjocht om yn syn lėste libbensdagen, mei syn neiteam op de râne fan it
bêd noch om in fûgeltsjefol Beerenburg te freegjen en tegearre mei harren te toasten op de waarmte fan ticht byinoar.
In bysûnder ôfskie fan dizze markante man; Kloften minsken
brochten him bûtendoar de lêste groet, efterhûs op it plakje
dêr’t Bareld sa faak lekker yn it sintsje it fjild oereage hie. De
rourûte rûn troch de skuorrein, by in mânske tafel lâns om der
kaarten op te lizzen en tusken de bynten yn hongen slingers
mei kniperkes der oan. Minsken koene harren wolmiende
moaie wurden op fleurige flachjes kwyt. Byinoar, oan de
lyntsjes hingjend, ta ien grut bûnt feest wurdend.
Sa’n yndrukwekkend earbetoan oan Bareld de Vries, de man
dy’t de keunst ferstie om slingers op te hingjen foar it libben,
seit himsels!
HA
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Reukzin
Overheerlijke geuren uit de keuken
doen mij watertanden. Zweetlucht
probeer ik te maskeren met
deodorant. Odeurtjes moeten onze
uitstraling dan wel aantrekkelijkheid
doen opschalen. De meeste
bistedokters zijn echter niet zo van
de parfumerie. Gelukkig heb ik al
een partner en tot volle tevredenheid.
Maar in essentie zorgen geuren bij
ons dus vooral voor beleving. Soms
echter ook als alarmering. Want als
ik gas of brandlucht ruik moet ik op
mijn hoede zijn. En dat bedorven
eten kokhalzen opwekt is ook niet
voor niks: je kunt het maar beter
niet verorberen. In dit soort situaties
wordt geurbeleving verdrongen door
óverleving. Net zoals dat veel vaker
bij dieren het geval is.
Geuren spelen een grote rol in
ons leven. Niet alleen bewust,
ook onbewust. Denk bijvoorbeeld
hoe bepaalde geurtjes op onze
gemoedstoestand kunnen werken
zonder dat we daar zelf erg in
hebben. Evolutionair is bij ons echter
de reukzin deels verdrongen door
het visuele aspect. Iets wat er smerig
uitziet gaan we echt niet opeten,
ook al ruikt het nog zo lekker. En
anderzijds kunnen wij verbaal met
elkaar communiceren.
In de dierenwereld is de reukzin nog
veel essentiëler dan bij ons. Beesten
zijn daar ook veel beter op toegerust.
Het oppervlak van hun reukslijmvlies
in de neusholte is groter dan bij
ons en dit bevat ook nog eens
exponentieel meer reukreceptoren.
Daardoor is de belevingswereld
van dieren dan ook heel anders dan
bij de mens. Als wij elkaar kwijt

zijn in een grote menigte, zoeken
we vooral met onze ogen. Een ooi
daarentegen herkent haar lam in
een grote koppel uit honderden
op de geur!. Prooidieren worden
juist gewaarschuwd als ze een
roofdier ruiken. Omgekeerd ruiken
roofdieren hun prooi van verre en
leren ze die van ‘onder de wind op’
te benaderen zodat ze zelf zo lang
mogelijk onopgemerkt blijven. Bij
beide is de reukzin dus van vitaal
belang in hun bestaan.
Van vlinderpartners is bekend dat
die elkaar over kilometers afstand
kunnen ‘ruiken’ door middel van
geurhormonen, de zogenaamde
feromonen. Omgekeerd is het
stinkdier in staat om belagers van
zich af te houden door middel van
het verspreiden van een uiterst
onwelriekende geur…
Talloos zijn de voorbeelden
waarbij wij gebruik maken van de
buitengewone reukzin van dieren.
Denk aan speurhonden met een
enorme diversiteit aan specialisaties.
Deze meestersnuffelaars kunnen
helpen slachtoffers op te zoeken,
verdovende middelen of explosieven
te detecteren of zelfs in de medische
sector van nut te zijn. Zo kun je
honden trainen om ziektes te ruiken
in iemands zweet, adem, poep of
plas.
Er zijn verrassend goede
experimenten gedaan om honden
‘kanker’ aan te laten tonen.
Hulphonden kun je op dezelfde
manier trainen hun baasjes te
waarschuwen als deze een te laag
bloedsuikergehalte hebben of

dat er een epileptisch insult aan
zit te komen. Op dit moment
worden in Dubai en Helsinki
zelfs corona-speurhonden ingezet
om covid te onderscheiden bij
vliegtuigpassagiers!
Met alle kennis van het bovenstaande
zit ik met een raar gedragsfenomeen
waarvan eigenlijk niemand weet
waar dat op gestoeld is. Honden
blijken het heerlijk te vinden om zich
in iets smerigs te wentelen. Zo heeft
ons eigen labje een voorkeur voor
rotte vis en vogelpoep. Dat is vast een
relikwie uit het gedragsrepertoire van
de wolf, want die doet dat ook. Maar
waarom eigenlijk? Wetenschappers
zijn het er niet over eens. Tijdens de
jacht zou het hun eigen geur moeten
maskeren of het ‘groepsgevoel’
binnen de roedel moeten versterken.
Er wordt ook geopperd dat de hond
de eigen geur juist op die plek wil
achterlaten. Dat laatste is zeker
ook onwaarschijnlijk omdat ze dat
‘markeren’ juist vaak doen door
eroverheen te plassen. Wellicht
vinden ze het gewoon ‘heerlijk’ om
in de vunzigheid te rollen, gelet
op het enthousiasme waarmee ze
dat doen. Ofwel: de reukzin wekt
op tot zin in geur. Laatst nog,
stortte onze logeerhond zich in een
heuse mensendrol langs de Swette.
Afgezien van de vraag wie nou hier
de grootste viespeuk is; het viel bij
hem in de smaak alsof ie de nieuwste
lijn van Jean Paul Gaultier had
ontdekt. Maar goed, over smaak valt
te twisten. Dat is weer een heel ander
onderwerp…

PRAET FAN RAERD
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No moat it net
Raerder
Lear fan juster, libje hjoed en
hoopje foar moarn.
Gean noait mei immen yn
discussie die yn syn eigen leagens
liuwt.
Neat yn de wrâld kin dy safolle
soargens jaan as dyn eigen
gedachten.
Hjoed begjin ik op nij.
It is sa as it is.
Gefoel makket gjin tinkfouten.
Bij de pubquiz op sneon 27
novimber kamen in protte
minsken.
Sinterklaas en twa pieten binne bij
de bern fan it Raerderhiem lâns
west.
Yn lytse groepkes mochten se
efkes bij Sinterklaas sjen.
Op it plein stiet sa as altyd in
moaie krystbeam mei ljochtsjes
Ek is it wol moai om jûns efkes in
slach troch it doarp te gean.
Oeral is it prachtich fersierd mei
in krystbeam sa wol yn hûs as
bûten.
Yn in strûk as beam en soms hast
it hiele hûs.

Ytkafee de Trilker
Poppenwier

Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nl
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Plaatselijke politiek saai?
Het is maar hoe je in het leven staat!
Als u in onze gemeente betrokken bent bij onder andere;






Hoe duurzaamheid moet worden ingevuld?
Hoe ons landschap er in de toekomst moet uitzien?
Hoeveel woningen er moeten komen en voor wie?
Hoe goed de sociale voorzieningen moeten zijn?
en geen bemoeienis wilt met landelijke en provinciale politiek…

Kortom… je eigen stem graag een bepaalde invulling wilt geven dan ben je
bij ons aan het goede adres!

Belangstelling als toekomstig raadslid, commissielid of
belangstellend lid?
Reageer met een mail (b.walsma.gbtl@sudwestfryslan.nl) en wij bellen u zo
spoedig mogelijk terug!
Bertus A. Walsma, fractievoorzitter GB SWF

Heeft u echter géén politieke ambities maar draagt u onze
partij wel een warm hart toe?
Stem dan op 16 maart 2022 op onze partij!

PRAET FAN RAERD
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Iis froulju
Op It Prikboerd van oktober
jl. deed Anne de Jong1 een
oproep om mee te doen aan het
winterzwemmen in buitenwater,
dat ze in september was
begonnen. “Heerlijk om te doen,
het geeft een enorme boost geeft
en is erg goed voor het immuun
systeem”. Samen met anderen is
nog meer fun en is wel zo veilig.
Een collega van de redactie
kwam met het idee of ik hier
een verslagje van wilde maken.
Ik vond dit OK, maar wilde
ook serieus nadenken over een
‘participatief interview’: dus
zelf dat ijskoude water in. Maar
alleen al het zinnespelen met de
gedachte is heftig. Ik hoop enig
baat te hebben van het dagelijkse
afdouchen met koud water,
dat ik sinds enige weken weer
doe. Nadat Anne in het korte
voorgesprekje vertelde daar een
enorme hekel aan te hebben en
het dus niet doet, steekt bij mij de
twijfel de kop op. Die wordt nog
aangewakkerd, toen ik hoorde
dat haar echtgenoot Jan twee keer
was meegegaan: de eerste keer
vluchtte hij onmiddellijk weer het
water uit; de tweede keer hield hij
het 20 seconden vol. De jongste
zoon, op bezoek thuis, was ook
een keer van de partij. Hij was al
snel weer uit het water, en besefte
op de kant zittend wat een stoere
moeder hij heeft.
Ik besluit eerst maar wat
onderzoek te doen en vind een
artikel (1) van huisarts TjonA-Tsien uit Wateringen, die al
jaren pleitbezorger is van ‘koud’
zwemmen. “De kouprikkel die
je krijgt als je het water in stapt,
geeft een acute schrikreactie
aan het lichaam,” legt ze uit.

“Het lichaam wil ervoor zorgen
dat de temperatuur 37 graden
blijft. Je bloeddruk, polsdruk
en ademhaling gaan omhoog.
Het bloed trekt bovendien uit
je voeten en je handen naar je
hart om het op temperatuur te
houden.” Alles in het lijf staat
even aan, maar na pakweg twintig
seconden verdwijnt de acute
schrikreactie weer. “En daarna
kun je heel rustig even in het
koude water blijven. Bovendien
krijg je ook nog een beloning,
want er komt endorfine vrij. Deze
pijnstillende hormonen zorgen
er voor dat je je na afloop lekker
en energiek voelt”. Ik hoop dus
wat langer dan Jan in het water
te blijven en wat endorfine te
oogsten. Dit is overigens hetzelfde
‘geluk-stofje’, dat vrijkomt na het
drinken van alcohol. Maar hoop
van dit avontuur geen kater over
te houden.
Sinds Anne’s oproep zijn
er meerdere dorpsgenoten
meegegaan of overwegen dat
nog. Er is een vaste kern van drie
Raerder vrouwen, die twee keer
per week zwemmen. Er wordt via
een groepsapp overlegd wanneer

en waar er wordt gezwommen.
Op zondagmorgen 21 november
fiets ik mee met de dames.
Bijzonder aan vandaag is, dat er
ook drie dames uit Jirnsum en een
Poppenwierster meedoen. Als we
aankomen op de zwemplek, lopen
de drie Jirnsumsters reeds het
water uit. Er was een misverstand
over het tijdstip, maar spontaan
gaan ze weer in het water voor
een groepsfoto. Anne gaf aan dat
het ‘winterzwemmen’ met het
geleidelijk kouder worden van het
water over zou gaan in ‘dippen’,
maar daar is voorlopig niets van
te merken: Ze gaat soepeltjes het
water in, trekt enkele baantjes
schoolslag en doet een korte
vlinderrugslag. De anderen gaan
gelijktijdig het water in.
Bente reageerde onmiddellijk
nadat ze de oproep van Anne had
gelezen, want dit had ze al jaren
willen doen. Dit was haar kans. Ze
is elke keer meegegaan. Ze vindt
het zwemmen erg prettig. Voor
Carolien is het de vierde keer.
Ze had een keer overgeslagen
en merkt direct dat het water
wel weer kouder is geworden.
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Het moeilijkste vindt ze door de
eerste kou heen te gaan, angst
overwinnen en vertrouwen dat
het goed komt.
Marjolijn uit Poppenwier zwemt
al langere tijd met een vaste
vriendin. Omdat zij vandaag niet
kan, gaat ze mee met de Raerders.
Zij is het meest uitgesproken
over de heilzame werking van
het winterzwemen. Zij noemt
het een levensveranderende
ervaring is. Dat klinkt misschien
wat theatraal, maar ze zegt
het meerdere keren met veel
overtuiging: “Vroeger moest ik
altijd uitslapen, bleef nog lang
duf, maar nu ben ik elke morgen
uit mijzelf fit wakker om kwart
voor zeven, lig dan al om zeven
uur in het water”. Ook haar
humeur is sterk verbeterd. Haar
vriendin heeft ook veel baat van
het zwemmen.
Na het nemen van de groepsfoto,
loop ik langzaam het bere-koude
water in. Het is alsof er overal
naalden in bovenlijf en armen
prikken. Als reactie breng ik
schreeuwklanken voort, maar
Anne raadt mij aan: vooral diep
ademen onder in de buik en
rustig uitblazen, dat geeft een
signaal aan je lichaam dat het OK
is. Zo te ademen oefen ik al op
de Krasse Knarren, dus dat is een
meevaller. Het werkt wonderwel:
ik word rustiger. Ik blijf enkele
minuten in het water en zwem
zelfs een stukje, en het is zo maar
prettig. Als je eruit komt, voel je je
helemaal niet meer koud, terwijl
het toch maar 9-10 graden Celsius
is. En het water is een graad of 11.
Ik concludeer, dat je
winterzwemmen niet af kunt
doen, als iets masochistisch.
Als je het regelmatig doet, dan
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duurt de pijn steeds korter totdat
het vrijwel geheel verdwijnt.
Gevraagd naar de plannen van de
dames, zijn ze resoluut: “wy gean
troch”, vandaar dat de titel van dit
verslag al een voorsprong neemt
op de toekomst.
Drie dagen later ben ik nog een
tweede keer gegaan: schreeuwen
was niet meer nodig, het water
was weer steenkoud, maar ik
voelde geen naalden meer. Daar
laat ik het verder maar bij, mijn
missie is immers volbracht. Maar
ik snap best, dat deze stoere

vrouwen twijfelaars over de streep
willen trekken om mee te doen.
JDM
1) Trouw, 5 februari 2021
2) Op Anne de Jong na, zijn alle
namen van deelnemende dames
om privacy redenen fictief, wel
bekend bij redactie.

Tryntsje Schaap
Rijksweg 3
9011 XA Irnsum

Steekje Los?

Laat het naaien.

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

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding
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Oproep Kerstpakketten voor Voedselban
k
of zelf een pakketje maken en doneren
Beste dorpsgenoten van de lege Geaën,
De diakenen van PKN de Lege Geaën
doen ook dit
jaar opnieuw een oproep om uw kerstpak
ket te doneren
of te delen. Voor velen van ons is het zo
gewoon om een
kerstpakket te krijgen maar helaas geld
t dit niet voor
iedereen. Wat is het toch fijn om mensen
die het
financieel moeilijk hebben toch te kun
nen helpen
met een klein gebaar.
Wilt u uw kerstpakket doneren of spullen
uit uw kerstpakket doneren die niet geb
ruikt worden?
Of zelf een voedselpakketje maken en
deze doneren? U kunt de spullen vóór
30 december 2021
brengen bij de volgende adressen:
Gauw: Hendrika Jellema Tsjemlân 6 (Tel
: 0515-416067)
Sijbrandaburen: Andries en Afke Terpstra
Aesgewei 10 (Tel: 0515-521828)
Tersoal: Willem/Hendrika Heeringa de
Greide 8 (Tel: 0655384438)
Poppenwier: Gerke Hofman Bûtenbuor
ren 6 (Tel: 0566-601946)
Offenwier: Marieke Batteram Fijfgeaw
ei 22 (Tel: 0515-417918)
Goeïnga: Sibbel de Jong It Mediel 6 (Tel
: 06-18110181)
U kunt ons ook bellen dan worden de
spullen opgehaald. Wij zorgen ervoor
dat deze pakketten
bij de voedselbank komen.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie.
Diaconie PKN de Lege Geaën

Bêste minsken,
Wat een prachtige lêste wurkwike ha jim ús jûn. Een soad moaie, hertferwarmende wurden,
kaarten, mappen mei eigen makke betankjes, kado’s, persoanlike taspraken. Wy wiene der stil fan.
It is moai om alles noch is troch te sjen en te lêzen.
Us hertlike tank hjirfoar.
Mei hertlike groetnis,
Bernard en Lenie Abma

PRAET FAN RAERD
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Gezocht! Vormgever Praet fan Ra

erd

Ben jij creatief, heb je oog voor opmaak
en maak je nieuwe computerprogramma’s
je snel eigen?
Kom dan eens meekijken met de opmaak
van onze dorpskrant. We zijn op korte
termijn op
zoek naar uitbreiding van het opmaakt
eam. Op dit moment doen we dit met
twee personen, wat
betekent dat je om de maand de opmaak
van de dorpskrant verzorgt.
Wat doe je als vormgever? Je krijgt van
de eindredactie de kopij in Word aangele
verd, de krant
wordt opgemaakt m.b.v. het programma
InDesign. Omdat de krant al voor een
groo
t deel een vaste
opmaak heeft betekent het dat je de ‘nie
uwe’ kopij verwerkt in dit format en daa
rbij de volgorde
bepaalt aan de hand van de beschikbare
ruimte. Het concept leg je voor aan de
eindredactie, je
verwerkt vervolgens de laatste aanpass
ingen en verstuurt de krant naar de dru
kker.

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leve
ren aan de Praet fan Raerd? Of wil je mee
r informatie of een
keer meekijken? Laat het aan ons weten
via doarpskranteraerd@hotmail.com of
ben
ader één van
de redactieleden persoonlijk.

De vrijwilligers van het Raerder Bosk wen
sen de Raerders een Gezond en Groen

2022 toe.

John en Jeltsje Jacobs winskje alle minsken
út Raerd in sûn en fredich Nijjier mei folle
mear
fertier ta!
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Koken met…
Wendy Herder
Ondanks dat ik de dochter ben van een kok, heb ik zijn kookkunsten helaas niet mee gekregen. De culinaire
hoogstandjes bij ons thuis worden niet door mij bereid. Wel hielp ik mijn moeder vroeger vaak met het
bakken van taarten en ander lekkers. Dat doe ik nu ook regelmatig met de kinderen. Al zijn ze niet altijd even
enthousiast over het eindresultaat. Eén van mijn eigen favorieten, het bananenbrood, mag ik vaak zelf opeten.
Voor het recept heb ik gekozen voor een wortel-walnoottaart. Toch een beetje groente ;-).
De bereiding is vrij eenvoudig en duurt ongeveer 30
minuten. Zorg dat alles klaar staat, verwarm de oven voor
op 180 graden, zet muziek aan en gooi alle ingrediënten in
een kom bij elkaar.
Ingrediënten
5 eieren
300 ml zonnebloemolie
250 gr basterdsuiker (wit of lichtbruin)
2 theelepels vanille extract
300 gr zelfrijzend bakmeel
snufje zout
2 theelepels kaneel
400 gr wortelen (geraspt)
125 gr walnoten
boter om in te vetten
Topping
200 gr roomkaas
50 gr boter (kamertemperatuur)
Walnoten ter decoratie
100 gr poedersuiker
Klop de eieren, zonnebloemolie, basterdsuiker en vanille extract een paar minuten met een mixer door
elkaar. Zeef het zelfrijzend bakmeel erbij en voeg het zout en kaneel toe en schep met een houten lepel er
doorheen. Schep de geraspte wortels door het beslag. Hak de walnoten grof en schep ook door het beslag. Vet
de springvorm goed in met boter. Giet het beslag in de vorm en bak de worteltaart 60 minuten in de oven, laat
daarna afkoelen.
Mix de roomkaas en boter samen met het poedersuiker door elkaar tot een egale en romige frosting. Besmeer nu
de bovenzijde met de roomkaas frosting. Garneer de bovenzijde met een aantal halve walnoten.

PRAET FAN RAERD
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GYMNASTIEKVERENIGING

RAERD

Nieuwjaars wens namens gymnastiekvereniging O.S.O
Via deze weg willen wij, het bestuur van de O.S.O u/je een heel gelukkig, gezond en
bovenal sportief 2022 wensen!
Pilates
Ymkje Bouma zal de pilates doorzetten op woensdagmiddag van 12.00-13.00. Voorheen
werd dat vergoed door de stichting ‘Sport en bewegen’ Raerd, vanaf januari zal er gestart
worden met het innen van de contributie.
Wil je ook nog graag mee doen? Geef je dan op via de mail; oso@hotmail.nl of bij Tamara
Struiving; 0625361343.
Aanbod OSO:
Op dit moment is dit het huidige aanbod van de O.S.O. Mocht u een keer vrijblijvend
willen kijken of mee willen doen? Dat kan, neem dan contact op via onderstaand
mail adres.
Maandag:
Gym Groep 1:
Gym Groep 2:
Gym groep 3:
Dance fit:

17.15 – 18.00 (vanaf ±3 jaar)
18.00 – 18.45 (vanaf ±6 jaar)
18.45 – 19.45 (vanaf ±8 jaar)
20.00 – 21.00 (vanaf 16 jaar)
Losse lessen zijn ook verkrijgbaar, €5,00 per les

Donderdag:
Beter bewegen:

9.00 – 10.00 (voor alle leeftijden)

Kids dance 1:

15.30 – 16.15 (vanaf 2 jaar)

Streetdance
Streetdance
Streetdance
Streetdance

16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30
18.30 – 19.30

1:
2:
3:
4:

Voor al u vragen kunt u 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: Grietsje Schaap, Jitske Klaversma, Tamara Struiving, Teatske
Punter, Petra Viëtor, Aafke Wijnstra en Marieke de Jong
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Kleurplaat
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De stenen bij de ingang van de Poort van het Raerder Bosk
Bij de ingang van de Poort van Park Jongemastate liggen
sinds een paar maanden een aantal grote natuurstenen.
Veel wandelaars zullen zich al wel afgevraagd hebben
wat die stenen hier doen en hoe ze hier zo gekomen
zijn.
Het is een mooi en indrukwekkend gezicht en door het
Fryske Gea als volgt omschreven:
10 stuks boogdelen
4 stuks gekante delen
4 stuks rechte blokken met een hoek
Bij de aanleg van het slibdepot, achter het huis van
de familie Hainja, stuitte men op een oude dam en
zo kwamen de brokstukken tevoorschijn. De stenen
kunnen afkomstig zijn van een tweede poort of van een
boogbrug, maar dat is tot nu toe onzeker. In het onlangs
verschenen rapport van J. Holwerda staat: “Te opperen
is een tweede poort, bijv. ter hoogte van het noordelijke
einde van de allee, parallel aan het tracé van een eerdere
opvaart. Deze eindigde nl. vlak bij de gevonden dam.
Of: De zuidzijde van de allee eindigde bij het water,
daar zal eens vermoedelijk een brug geweest zijn, voor
mens en paard.” De opvaart is begin 19e eeuw verlegd,
zo blijkt uit oude kaarten in bovengenoemd rapport.
Het is dan niet ondenkbaar dat de (tweede) poort is
afgebroken (rond 1834) en ‘de stenen’ in of op de dam
zijn gestort.
Weet u meer van de herkomst van deze stenen, laat dat
dan even weten aan mij, dan speel ik die informatie
weer door aan het Fryske Gea! En als u meer wilt weten
over het genoemde cultuur-historische rapport van J.
Holwerda, dan mail ik dat graag.
Ineke Schulting
Email: pi.schulting@gmail.com
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Raerders

Berne

Berne op 28 november 2021: Hidde, soan fan Jan en
Tineke Postema, broerke fan Tieme.

Grote avonturen beginnen klein

Grutske pake en beppe binne Jan en Patrea Teitsma!

30 november zijn we ouders en grote zus geworden
van Yldau Marit.
Folkert, Teatske en Elske

25 november - Jildert Venema vierde zijn 70e
verjaardag en hij werd verrast met een draaiorgel!

