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Raerder Bosk
Takkenrillen in het Raerder 
Bosk

De wandelaar in het Raerder 
Bosk heeft natuurlijk al lang 
opgemerkt dat er steeds hogere 
en langere takkenhopen worden 
opgeworpen op diverse plekken 
aan de buitensingel in het Bosk. 
Wat heeft dat toch te betekenen?

Nu er steeds meer gesproken 
wordt over biodiversiteit en er 
overal steeds meer aandacht 
is voor alles wat maar een 
beetje fladderen, vliegen, 
kruipen, groeien en bloeien 
kan, verschijnen er overal 
in parken, bossen en andere 
landschappen houtwallen of 
ook wel takkenrillen. Ze zijn 
eenvoudig om te maken, want je 
slaat gewoon een paar palen in 
de grond. Ze zijn kostenefficiënt, 
want al die takken werden 
voorheen afgevoerd naar het 
milieucentrum en ze zijn van 
grote betekenis voor flora en 
fauna. Want de takkenril biedt 
een pracht van een schuilplaats 
voor allerlei insecten, vogels 

Sinterklaas in 
Raerd
Op zaterdag 20 november 
mochten wij Sinterklaas en zijn 
Pieten weer verwelkomen in ons 
dorp. Ook dit jaar weer net even 
anders dan anders, maar dat 
mocht de pret niet drukken. In de 
oldtimer werden Sinterklaas en 
hoofdpiet door het dorp gereden 
en de kinderen liepen gezellig 
mee.
 
Samen met jullie was het weer 
een geslaagde dag! Op naar nog 
meer leuke Sinterklaasfeesten en 
optochten.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
zondag 5 december 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
vrijdag 10 december vanaf 7 uur Oud papier Hele dorp
vrijdag 10 december 17.00 uur Pré-Kerstborrel Dorpshuis
Zondag 19 december 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Vrijdag 24 december 22.00 uur Kerknachtdienst (o.v.) Laurentiuskerk
Zondag 26 december 
t/m vrijdag 31 december

van 13.00-
17.00 uur

Oldtimershow MuseumFriesland Hegedyk 21

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

Bedankt / dankewol
Wat PRAET fan RAERD jimme 
wurdich wie hat fertuten dien! 
Mei de prachtige opbringst fan ús 
pûdsjesaksje (€ 1.750,-) binne wy 
út de soargen. Dat betsjut, dat ús 
bloedeigen doarpsglossy foarearst 
wer mei nocht by jimme troch de 
bus rûgelje mei, TIGE BY TIGE 
allegearre! Dank aan de gulle 
gevers!

Redaksje Praet fan Raerd

en kleine zoogdieren, zoals 
egels en bosmuizen. Ook de 
paddenstoelen, de varens en 
heel veel andere plantensoorten 
gedijen uitstekend bij zo’n 
‘takkenril-biotoop’. 

Natuurlijk kunnen de vrijwilligers 
de takkenrillen niet tot aan de 
hemel blijven ophogen, maar 
ook daar helpt de natuur ons 
graag een handje, want de ril 
zakt ook steeds een beetje in 
door het verteringsproces van 

het plantaardige materiaal. We 
kunnen het hele Bosk natuurlijk 
niet helemaal vol zetten met 
takkenrillen, hoewel….. dan 
maken we daar een doolhof van 
en dat vindt de Raerder jeugd vast 
een superplan!

Veel plezier!

Ineke Schulting
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 18, nummer 181
December 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 januarinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 december (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van januari wordt in de 
eerste week van januari 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 Heman Mungur 
vertellen wie hij is en wat hem zoal 
bezighoudt. 

Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
In 1968 ben ik geboren op 
Mauritius. Mauritius is een klein 
“bounty” eiland in de Indische 
Ocean.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik woon samen met Marieke. 
Samen hebben we 3 kinderen, 
Indra van 8, Sarai van 6 en Joe van 
3 jaar. 

Wat doe je overdag?
Als ik tijd heb, dan ga ik werken. 
Ik heb een pedagogische opleiding 
gedaan in Zwitserland. En een 
managementopleiding gevolgd 
aan de universiteit in Zweden. 
Op dit moment werk ik voor 
een detacheringsbureau, bij 
verschillende instellingen en 
groepen. Hierbij ondersteun 
en begeleid ik mensen met een 
beperking en/ of een stoornis in 
het autistisch spectrum. 

Hoe lang woon je al in Raerd?
Wij wonen sinds 2016 in Raerd. 

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik zit bij de activiteitcommissie en 
als vrijwilliger betrokken bij het 
dorpshuis en kantine. 

Wat is je favoriete muziek?
Ooooohhh dat wordt moeilijk, 
ik luister heel graag naar electro 
muziek, tech house, minimal 
house, Latin house etc… maar ook 
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veel reggae, reggaeton, Latin (salsa), Sega uit Mauritius 
soms, Bollywood muziek, maar ik hou ook van rock en 
Nederlandse muziek hoor.

Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker 
maken?
Dat weet mijn vriendin...

Wat is je grootste liefhebberij/hobby?
Reizen, naar de bioscoop, dansen, klussen, koken, 
auto’s, sporten.  

Wat vind je het lekkerste eten?
Zeker geen hete bliksem en geen gekookte aardappelen 
of soep. Al pas ik me soms wel aan. Ik ben gek op 
Indisch, Thais, Italiaans, Chinees of Japans eten. Maar 
het allerlekkerste eten vind je in Mauritius!

Als alles verloopt volgens plan vlieg ik 1 december naar 
Mauritius. En het meest kijk ik uit naar het eten en 
heel snel daarna het weerzien met mijn moeder.

Welk type auto heb je of heb je ander vervoer?
Ik heb op dit moment een oude Volvo XC 70 van 2011. 

Bij welk programma gaat bij jou de televisie uit?
Zeker bij Big Brother, Temptation Island en Goede 
tijden en Slechte Tijden etc. 

Welk boek lees je op dit moment?
Op dit moment heb ik twee boeken half gelezen en 
daar blijft het dan bij. Anders lees ik graag stripboeken 
Asterix en Obelix, Lucky Luke, Guus Flater (deze 
vind ik leuker in het Frans). Anders lees ik graag 
mythologie, avontuur of thriller. Maar zeker geen 
biografie of drama. 

Waar praat je graag over?
Over auto’s of nieuwe ontdekkingen/ innovatie 
ontwikkelingen. Maar ik ventileer ook graag over 
politiek en dat ik niet begrijp dat idioten als Poetin en 
Lukashenko aan de macht zijn. En gewoon dom praat 
is ook leuk. 

Wat doe je het liefste/meeste in het weekend?
Als ik niet aan het werk ben, dan doe ik graag iets 
leuks met de kinderen, afspreken met vrienden, naar 
de bioscoop of uit eten. 

Waar ga je het liefst heen in vakantietijd?
‘s Winters ski ik graag, maar mijn favoriet is toch wel 
warme landen met een blauwe zee en lekker eten.  

Wat is jouw beste eigenschap? Wat is de slechtste?
Mijn beste eigenschap is denk ik dat ik veel geduld heb. 
En mijn slechtste eigenschap is dat mijn discipline veel 
minder is dan mijn geduld (sowieso thuis).

Wat vind jij het mooist plekje van Raerd? Wat het 
minst mooie?
Het mooist is op Slotsdyk 26. Het minst mooie: de rest.

Wat mis je op dit moment in Raerd?
Een blauwe zee, een boulevard met winkels, 
discotheek, bioscoop, restaurant, goede bakkerij waar 
je midden in de nacht wat lekkers kan halen. 

Naast wie zou je in het vliegtuig/trein willen zitten 
en wat zou je hem/haar vragen?
Naast mijn vader! Hij is in 1998 overleden. Ik hoef hem 
niks te vragen, maar wil hem vertellen hoe goed mijn 
leven hier is met de kinderen, Marieke en de mensen 
om mij heen (tot nu toe). 

Je ontvangt een grote zak met geld. Wat zou je daar 
mee doen?
Een huis of appartement kopen in verschillende 
landen. Wat er dan overblijft mag de lezer hebben. Met 
een zak geld word je niet gelukkig. 

Bedankt voor jouw openhartigheid!
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Wa binne dat
Als je vanuit Poppenwier 
het dorp binnenkomt, valt 
de fraaie nette tuin naast het 
eerste huis links direct op. Twee 
goudkleurige leeuwen bewaken 
de achteringang. Sinds juni 
hebben de nieuwe bewoners van 
de Poppenwiersterdyk 22, Peter 
van Dam en Henk Hooiveld, veel 
gesnoeid. De tuin is heringericht 
met planten, struiken en beelden. 
De grootte van de tuin was wel 
een dingetje in het besluit tot 
aankoop, maar de metamorfose 
is hen wel toevertrouwd. Ook 
binnenshuis worden de nodige 
verbeteringen aangebracht. 
Werkbusjes staan regelmatig voor 
de deur.

Peter is de creatieveling en 
aanjager. Henk gaat meestal wel 
met hem mee, maar soms spreekt 
hij een veto uit. Zo had Peter eens 
twee schilderijen gekocht, volgens 
Henk foeilelijk, dus die kwamen 
niet aan de wand. Henk weet ook 
de rolverdeling aardig te schetsen: 
op de dag voor mijn bezoek kwam 
de aarde voor de stalen bakken 
aan die voor het huis staan, door 
Peter bedacht en besteld. Henk 
schept ze vol en vervolgens 
rangschikt Peter de planten. 

Na zijn opleiding bloemsierkunst 
aan de hoveniersopleiding in 
Boskoop heeft Peter allerlei 
groen- gerelateerde banen gehad 
bij talloze bedrijven, meest in het 
westen van Nederland. Hij maakte 
ontwerpen, deed inkoop en 
verkoop, lokaal, regionaal, maar 
ook internationaal, onder andere 
in China en Saoedi-Arabië, 
en zette tentoonstellingen en 
exposities op. Sinds 2004 is Peter 
betrokken bij een bloemenzaak in 
de Passage in Heerenveen. Eerst 

als medewerker en sinds 2007 als 
eigenaar. Hij wist er een bloeiende  
bloemenzaak van te maken: de 
omzet verviervoudigde. De zaak 
heeft 6 personeelsleden, dat 
waren er voor de corona 9. Hij 
zegt trots dat zijn zaak bij de top-
30 grootste bloemenzaken van 
Nederland behoort. 

Henk heeft een passie voor 
onderwijs. Als jongetje 
van 4-5 jaar speelde hij al 
‘schoolmeestertje’, met schriftjes 
en boekjes voor hem uitgestald. 
Dat Henk de PA (Pedagogische 
Academie) in Groningen volgde 
was dan ook een logische 
stap. Hij heeft op meerdere 
basisscholen gewerkt, eerst in 
Deurne en Gennep in Brabant, 
respectievelijk Limburg. Henk 
werd adjunct hoofd in Lelystad 
en daarna lange tijd directeur in 
Almere (21 jaar). Enkele weken 
geleden kreeg hij een aanstelling 
als directeur van een basisschool 
in Akkrum. 

Henk en Peter hebben elkaar 
ontmoet in Lelystad. Daar hebben 
ze ook samengewoond van 1995 
tot 2018. Lelystad beviel erg 
goed, veel ruimte, rust en groen. 
De belangrijkste reden om te 
verhuizen was om dichter bij de 
winkel te wonen. Voordat ze in 
Raerd belandden, woonden ze 
op de golfresidentie in Dronten. 
Maar dat verminderde weinig 
aan de reistijd. Dat is dus nu met 
Raerd aardig gelukt. 

Henk deelt met Peter dat ze 
beiden in de provincie Groningen 
zijn geboren. Peter is overigens 
half-fries: zijn vader komt uit 
Twijzel. Terwijl Peter als vierjarige 
leeftijd naar het westen vertrok 
(Rijswijk/Den Haag) en in de 
stad opgroeide, bleef Henk op 

de ouderlijke boerderij wonen 
(Onnen, nabij Zuidlaren). Dat hij 
nu weer dicht bij een boerderij 
woont voelt dan ook vertrouwd. 

Plichtsgetrouw begon Henk 
als jongeling aan de militaire 
dienstplicht, maar al na 18 
dagen gaf hij er de brui aan. 
Als gewetenbezwaarde deed hij 
vervangende dienstplicht op een 
internaat. Peter heeft ook niet 
in dienst gezeten, maar dat ging 
nogal anders. Met de rug goed 
strekken, werd Peters’ lengte 
bepaald op 201 cm, precies één 
centimeter te lang om te worden 
goedgekeurd. Daar was hij dus 
niet rouwig om.

Henk en Peter zijn erg open 
over het feit dat ze op mannen 
vallen. Ze beginnen hier zelf 
over. Voor Henk was dit al heel 
vroeg duidelijk. Voor Peter 
kwam dit besef veel later. Hij 
had vriendinnetjes, trouwde met 
ééntje en kreeg samen met haar 
twee zonen (die zijn nu 27 en 
31 jaar) . De mannen vinden de 
huidige aandacht aan ‘LHBTI+xyz 
etc.’ erg overdreven. Alles ligt 
onder een vergrootglas en veel 
wordt uit zijn verband getrokken. 
Ze zijn duidelijk: het is ieders 
eigen verantwoordelijkheid en/of 
keuze met wie een relatie aan te 
gaan; dat is privé, dat respecteer je 
gewoon. 

Peter vertelt dat er meer 
veranderingen aan staan te 
komen. Hij wil zijn bloemenzaak 
verkopen, want als eigenaar moet 
hij er erg veel tijd in stoppen, 
en altijd is er wel gedoe rondom 
corona of met klanten. Daar komt 
bij, wanneer hij het druk heeft 
(zaterdagen, feestdagen) is zijn 
maatje vrij. Dus kunnen ze weinig 
samen doen in hun vrije tijd. Ik 
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vraag of hij dan gaat rentenieren. 
Nee, hij gaat dan wat anders 
doen, wat precies ziet hij wel. Er 
is genoeg te doen. Peter zegt erbij 
dat hij 56 jaar is. Henk vult aan 
dat hij minder dan een jaar met 
hem scheelt en dat hij nog steeds 
plezier in zijn werk heeft. 

Ons gesprek wordt rustig 
gadegeslagen door twee 
viervoeters. Tyson, een 
dwergkeeshond/Pomeriaan, zit bij 
Peter op schoot en een grote kat, 
wiens naam ik niet ken, ligt naast 
Henk op de bank. Tyson heeft 
prachtig haar, dat komt extra goed 
uit na een trimsessie een paar 
dagen geleden. De meisjes in de 
buurt vroegen al: ‘’Mogen we hem 
aaien”. Henk noemt Tyson cynisch 
een ‘cavia op hoge poten’. 

Sinds de nieuwe inwoners het 
huis kochten lezen ze al de 

doarpskrante online en zien ze 
dat er veel wordt georganiseerd. 
Daar valt wel een keuze uit te 
maken. Alhoewel ze zeggen, geen 
kroegtijgers te zijn, kluizenaars 
zijn ze zeker niet. Beiden hebben 
al de nodige contacten gelegd in 
het dorp, en ze zijn al uitgenodigd 
bij buurtfeestjes. Ze vinden de 
Raerders aardige mensen. 

Waar ze wel moeite mee hebben 
is dat veel auto’s veel te hard het 
dorp binnen rijden. En dat met 
de school dichtbij. Dat hadden 
ze niet voorzien. Dit probleem 
doet zich ook voor op de andere 
toegangswegen naar het dorp, 
de Hegedyk en Slotsdyk. Ik 
herinner me, hoe ongeveer 10 
jaar geleden Harry Banga een 
verkeerscommissie van Plaatselijk 
Belang startte. Hij sprong bij 
de bussen op de treeplank en 
sprak de bestuurders aan op hun 

onverantwoord rijgedrag. Maar 
ook een aantal dorpelingen weten 
het gaspedaal té goed te vinden. 
Gedragsverandering heeft een 
lange adem en het is makkelijk te 
vervallen in oude fouten.

Ineens komt de kat, twee keer 
zo groot als Tyson, overeind, 
loopt naar me toe, stopt, kijkt me 
aan en geeft me dan een kopje 
tegen mijn onderarm. Als een 
soort bezegeling van het prettige 
gesprek op deze avond. Bij het 
uitgaan pak ik mijn bandje met 
kleine led lampjes uit mijn jaszak 
(ik ben op de fiets), waarop Peter 
met een kwinkslag vraagt: “Jij 
hebt die flikkerlampjes zeker voor 
deze gelegenheid meegenomen”. 
Maar ik bezweer, dat dit niet het 
geval is. 

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

Bernard Abma
Geachte heer B.S. Abma, 
Tot u schrijft Wabbe Wisses Rzn 
redacteur van het weekblad ‘“De 
Rop fan Raerd”.
Van de week ontvingen wij een 
brief van de heer Sjouke Lep, die 
zich hier in Raerd toehoudt
en ons vroeg deze brief, welke in 
het Fries was geschreven aan u 
door te zenden. Nu is het zieso 
gelegen, gaat u maar niet over het 
Fries gaar, want u komt er niet 
verder mee dan Steenwijk, daar 
houdt het wel op. Wij zeggen 
het steeds opnieuw: Wij moeten 
niet overdrijven, daarom hebben 
wij de brief maar even in het 
Hollands overgezet voor u en ook 
allerlei fouten verbeterd, maar 
dan volgt hier het schrijven van 
de rustend landarbeider Sjouke 
Lep.

Geachte heer B.S. Abma, 

Het moed schoot mij vol, toen 
het bericht mij bereikte, Dat u per 
1 oktober gedaan werk maken 
zou, ik kan u wel vertellen dat 
het veel opscheur in het dorp 
gegeven heeft. Ook heb ik mij 
vertellen laten, dat u op 25 juli 
1957 geboren bent en dat dat 
nogal een trelit gaf, want uw 
ouders anders zo rechtschapen 
en gezagsgetrouw kregen ineens 
het malle vel aan, nieuwmoderige 
fratsen zo gezegd, grootvader 
Bearn werd niet vernoemd, het 
moest een Bernard worden. Ik 
mag hopen, dat u niet vernoemd 
bent naar die schavuit uit 
Soestdijk, want dat zou er ver bij 
door zijn. Wat ik ook gehoord 
heb, is dat die eerste jaren voor 
u niet zonder zwarigheden 
verliepen, iets met de nieren. Een 
wedstrijdje “ver pissen “ over de 
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sloot met de maten, zat er voor U 
niet in, maar gelukkig is het toch 
nog goed beteerd en heeft die ene 
nier u nooit in de steek gelaten. 

U gaat nu dus met Drees na 47 
jaar suitelen en als opvolger van 
zus Roelie en dan ben je 17 jaar 
en moet je bij de deuren langs. 
Wij weten er alles van, want ook 
wij moesten bij de deuren langs
wel niet met borgers en 
koudumer boontjes, maar met 
brood, vierdepartjes roggebrood 
en pakjes
bakken. Heen en weer terug want 
dan moest zo’n mens niet een 
maar twee demter koeken
hebben.Ik had het al gauw voor 
het verstand,  dit moest hem 
niet worden, nou u wel dus. Nou 
moet ik zeggen bij de groenteauto 
is het altijd wel gemoedelijk, 
er is altijd wel ruimte voor een 
smout praatje en dat was vroeger 
wel eens anders, daar was het 
altijd rimpen en haastig. Bij de 
groentekar kan het trouwens 
ook wel eens anders, zoals laatst 
met de plaatselijke schilder. 
Maar ja dat is dan ook weer een 
Hollander, zo dwars als drie 
anderen..., maar dan even die 
knipoog van u. Dat was duidelijk” 
Dimme Sjouke”.

U bent een warber man, niet 
alleen bij de streek, maar ook 
thuis op het boerespultsje altijd 
wrotte en wrame en niet alleen 
door de weeks, want dan zou je 
denken dan heeft hij ‘s zondags 
wel een 
rustdag, maar nee hoor, want dan 
klimt hij achter het orgel en niet 
puiste trappen, nee hoor echt
spelen en niet een keer maar en ‘s 
morgens en ‘s middags. Ja u laat 
de moedveren niet gauw hangen, 
u hebt er niet gauw uw nocht van 

. Van een dik tractement zal ook 
wel geen sprake zijn, het zal wel 
liefdewerk oud papier zijn.

Uw jonge jaren hebt u ook wel 
aardig meegenomen. 18 jaar 
en toen de mormonen gingen 
opspelen, moest u zonodig naar 
Terschelling, want daar gebeurde 
het. Daar weten wij alles van want 
van ’62 tot’67 verkeerden wij daar 
ook. Appelhof zeker en dan ‘s 
avonds naar Actania of Dellewal, 
u zult daar ook wel de beest 
hebben uitgehangen en dan thuis 
zeker vertellen dat u de hele week 
in de zon hebt gelegen, ja die 
verhalen kennen wij. Maar u trof 
daar ook Leni die daar uitfanhuis 
was. Een molenaarsdochter, dan 
komt in ons onthoud natuurlijk 
dat liedje naar boven “Daar 
bij die molen”, van onze wijd 
vernoemde zanger, Willy Derby 
en dat zult u dan ook wel vaak 
voor haar hebben gezongen. Die 
verkeringstijd heeft ook geen 
jaren meer geduurd voor jullie 
de lange huur ingegaan zijn en 
dat heeft resultaat gehad, jullie 
hebben ook nog 3 kinderen 
opgebracht, welke het allemaal 
goed hebben gedaan en dat is 
een zegen. Als bijzonderheid 
vermelden wij nog dat jullie 
ook nog 9 grootvaderzeggers en 
grootmoederzeggers hebben, dat 
wanneer jullie achterom kijken, 
mogen jullie best tevreden zijn.

Wij hadden u eigenlijk ook nog 
een lintje toe willen hebben voor 
47 jaar trouwe dienst, maar 
tsjonge-jonge dat gaf me een oh-
heden vooral op de siktarie in de 
hoofdplaats, daar hadden ze hele 
anderen op de lijst staan zoals 
een stuk of wat ambtnaars welke 
al 40 jaar dezelfde stoel warm 
gehouden hadden, maar volgens 

ons is dat spek in het hondenest 
brengen. Wij hebben ze daar eens 
flink het manneweer opgezegd en 
vertelt dat wanneer Bernard niet 
op de lijst kwam, zij er staat op 
konden maken dat wij een brief 
naar zijne koninklijke hoogheid 
zouden sturen, Nou dat batste er 
behoorlijk in en de burgemeester 
zei nog, ” Zo moeten wij niet 
Sjouke” en toen hebben wij nog 
gezegd :”Dat zal wel, wij willen 
hier geen duiveldag houden of 
de boel in de bulten jagen, maar 
ze moeten hier niet menen dat 
ze hier altijd voor best kunnen 
opslaan.
     
Het is trouwens allemaal op 
de non uitgelopen, want zijne 
majesteit had het veels te druk, 
veel
prakkesaasjes. Die stond voor de 
keus of zelf betalen voor de jacht,  
of die vette subsidie opstrijken,  
niet jagen en al dat vreemde volk 
in je eigen bos laten wandelen, 
het was een dilemma, maar 
gelukkig heeft hij een neef die 
veel verstand heeft van geldzaken, 
dus het zal wel goed komen.
Gelukkig had Bote Bijster nog 
een vetlederen medaille in het 
kamnet liggen, die hij ooit met 
ei gooien met de Raerder markt 
had gewonnen en die hij graag 
beschikbaar wilde stellen en 
daarmee was de zaak beslikt. 

Bernard bedankt voor alles en 
lekker genieten als een echte 
rintenier.

W.G. Sjouke Lep
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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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Jacob C. Nijdam – meer dan 
50 jaar rentenier
deel 2

In 1878 kwam Jacob Nijdam op 27-jarige leeftijd als 
rustend veehouder met zijn vrouw Rigtje in Raerd 
wonen. Midden in het dorp had hij een huis gekocht 
(zie ansichtkaart rechtsonder). 

Kort na de verhuizing sloeg het noodlot toe en werd 
Jacob Nijdam weduwnaar; zijn vrouw Rigtje was nog 
maar 27 jaar. Hun huwelijk was kinderloos gebleven.
Jacob was nog steeds ‘zonder beroep’ toen hij enkele 
jaren later hertrouwde met Popkje van der Goot, een 
doopsgezinde boerendochter. Bij zijn huwelijk moest 
hij aantonen te hebben voldaan aan zijn ‘militie 
verplichtingen’. Nadat hij voor de militaire dienst was 
ingeloot regelde zijn moeder toen een vervanger, die 
zijn nummer wel wilde verwisselen voor fl. 275. Jacob 
kon namelijk niet gemist worden op de ouderlijke 
boerderij te Haskerdijken, omdat zijn vader al was 
overleden. 

Op 24 april 1884 werd het enig kind van Jacob en 
Popkje geboren: Cornelis Nijdam. Deze volgde het 
zesjarig gymnasium te Leeuwarden en studeerde 
daarna theologie. Als predikant stond hij o.a. in 
Veenwouden. Hij klom op tot landelijk voorman van 
de doopsgezinden. Omdat dominee Cornelis geen 
kinderen kreeg is deze Nijdam tak uitgestorven. 

Terug naar vader Jacob: in hetzelfde jaar dat hij 
vader was geworden kocht hij een ‘roijale, sterke en 
welonderhoudende heerenhuizinge’ met wagenhuis, 
een tuin met koepel en een enorm erf: ‘wegens de 
uitgestrektheid ook voor inrigting eener Boterfabriek 

geschikt’. In dit huis, ten zuiden van de toenmalige 
dorpsbebouwing van Rauwerd, ‘zeer aangenaam aan 
den grindweg naar Irnsum’ gelegen, woonde eerder 
de huisarts Hanso Steringa à Idzerda (grootvader van 
de gelijknamige radiopionier uit Weidum). Nijdam 
bood fl. 3.600 en werd eigenaar. Binnen enkele 
maanden had hij zijn eerste woonhuis onderhands 
verkocht voor 1800 gulden. 

Voortaan woonde het kleine gezin op stand, in een 
weelderig ingericht herenhuis met tien kamers, een 
wijnkelder en een enorm erf. Maar ook als ‘rustend 
veehouder’ lijkt Nijdam maatschappelijk niet erg 
actief te zijn geweest. Inmiddels was hij al zeven jaar 
rentenier en hij zou nooit meer werken. 

 
Mogelijk ging Jacob zich vervelen, want al in de 
loop van 1890 probeert hij zelf zijn enorme huis 
te verkopen. Omdat dit niet lukt schakelt hij een 
notaris in, die een veiling organiseert met verkoop 
bij opbod. De uiteindelijke opbrengst moet hem 
fors zijn tegengevallen: die was met fl. 2.758 ruim 
een kwart lager dan wat hij er zes jaar eerder voor 
had betaald. Het pand kwam in handen van de 
Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente, die het vrij 
spoedig doorverkocht aan Hoite Andries van der 
Wal, eveneens te Raerd.

Het gezin Nijdam ging kleiner wonen. Jacob liet zijn 
overtollige spullen veilen, inclusief de dieren: één 
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koe, twee schapen, vier kippen en een paard met 
tilbury. Op 12 mei (de nationale verhuisdag), ruim 4 
maanden na de verkoop, vertrok het kleine gezin naar 
Huizum. 

Waarschijnlijk hebben ze eerst gehuurd, want pas in 
1902 koopt Nijdam daar een huis met erf, gelegen aan 
de Schrans. De prijzen van het onroerend goed waren 
inmiddels weer gestegen, want dit huis kostte maar 
liefst fl. 3.951. De uitgaande weg, vanuit Leeuwarden 
naar het zuiden, was kort na de eeuwwisseling in 
opkomst gekomen als gewilde woonlocatie voor de 
wat rijkere rentenierende boeren. (In 1928 woonde 
hij hier nog steeds, op het adres Schrans-West 76. 
Door samenvoeging van panden, verbouwingen en 
de later aangebrachte winkelpuien is zijn huis niet 
meer als zodanig herkenbaar)

Het lijkt dat Nijdam zijn tijd vulde met ‘financieel 
beheer’. Regelmatig leent hij grote sommen geld uit, 
bedragen tot soms wel drieduizend gulden. Zo nu en 
dan koopt hij een stukje land, vermoedelijk doordat 
hij er als strijkgeldschrijver aan bleef hangen... Op 
basis van uiterst summiere gegevens schat ik zijn 
vermogen rond de eeuwwisseling tussen de 15 

en 25 duizend gulden. Ter vergelijking: in die tijd 
verdiende een onderwijzer ongeveer fl. 600, terwijl de 
gemiddelde arbeider in vaste dienst tevreden mocht 
zijn met fl. 300 per jaar.

Pas in de Huizum-periode ontdekte ik een spoortje 
van maatschappelijke activiteit: de rijke Jacob C. 
Nijdam was bestuurslid van de Handwerkvereniging! 
Dat bestuur bestond uit negen mannen, vermoedelijk 
sigarenrokende renteniers…

In 1914 kwam Popkje Nijdam-v/d Goot te overlijden, 
59 jaar oud. Nijdam was opnieuw weduwnaar, 
verhuisde niet meer en stierf in 1929 op 80 jarige 
leeftijd. Jacob Cornelis Nijdam liet weinig sporen 
na in de geschiedschrijving en dat geldt ook voor de 
gebouwen waar hij woonde. 

Nijdam’s grote herenhuis staat er al lang niet meer. 
Wie heeft nog originele foto’s (scans) van het oude 
huis op Buorren 60 te Raerd?

Symen A. Schoustra 
historie@irnsum.nl

In het huis helemaal links woonde Jacob Nijdam van 1878 tot 1885. (tegenwoordig adres: Buorren 18 te Raerd)
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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979
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No moat it net Raerder

De Hjêrst hat kleuren die de 
simmer net kin .

It libben is in omwei wûrdich .
It fallen fan de blêden lit ùs 
sjen hoe moai it wêze kin om 

los te litten .
It dwaan is wichtiger as de 

ùtslach .
Do moast problemen ùtstelle 
dan gean se faaks fansels oer.
Ik ha talint om allinne te 

wêzen , do moast it dochs sels  
dwaan .

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

Ek no wêr koe Sint Maarten net troch gean sa as 
betocht wie. Neat gjin gesellichheid op it plein bij 
skoalle. Net lekkers ùtdiele bij Fam. Dijkstra.
Spitich mar it wie net oars. De bern mochten sels bij 
de minsken lâns. Der kamen in hiel protte bern, fan 
groep 1 oant  groep 8. Wie ek wol hiel moai.

Ek Sinterklaas hat syn programma wêr oanpasse 
moatten. Yn in oldtimer gong hy mei syn Pieten 
troch alle strjitten fan Raerd. De bêrn der achteroan, 
se ha wol wille han.

Raerd stie gâns yn it nijs mei hûsbouwerij foar de 
jeugd. Hast alle minsken hiene in protest flyer foar 
it rùt. De jeugd moat as se dat wolle fansels de kâns 
krije om yn Raerd wenjen te bliuwen.

De Sinneblomaksje wie in grut sukses.

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

Dit is alwêr de lêste krant fan it jier.
Wat giet de tiid dochs hurd.
Genietsje fan Sinterklaas, Kryst en Âld & Nij.
En litte wy hoopje, dat de corona him no ris dêl jowt.

La Paloma/kerstsonnet
 

Toon Hermans zei: “De duif is dood!”
(hoe krijgen we ooit vrede?)

Al heel lang lag hij in de goot,
’t symbool van valse bede!

 
Met kerst VREDE op AARDE,
Ach…Moeder Aarde terminaal,

(vergaten wij haar waarde?)
Is er nog plaats voor ’t oud verhaal?

 
Hoop herbergt onze dromen

en gaan we daarmee aan de haal,
dan zien we haar weer komen;

 
Door Noach uitgezonden,

de duif die’ t noodlot keerde
wat VREDE lijkt, hervonden!?

 
Heidi
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O.S.O. Nieuws
Bestuurssamenstelling
Nieuwe bestuurssamenstelling en 
verdeling van de functies:
- Voorzitter/beheer socials 
(Facebook en Instagram): Tamara 
Struiving
- Secretaris/mail: Jitske Klaversma
- Notulist: Petra Viëtor
- Penningmeester: Grietsje Schaap
- Inkoop: Aafke Wijnstra
- Acties: Teatske Punter
- Praat fan Raerd: Marieke de 
Jong

Free-running
Gymnastiekvereniging O.S.O 
heeft met dank aan het 
promotiepotje van de stichting 
‘Sport en bewegen’ Raerd op 
vrijdag 22 oktober een Clinic 
Free- running georganiseerd. 
Het was een groot succes en 
zeker voor herhaling vatbaar! 
Informatie volgt over eventueel 
nieuwe data om dit succes voort 
te zetten. 

Pilates
Ymkje Bouma heeft iedere 
woensdagmiddag van 12.00 - 
13.00 uur pilateslessen gegeven. 
10 lessen zijn vergoed door de 
stichting ‘Sport en bewegen’ 
Raerd, deze vergoedingen lopen 
ten einde. Gymnastiekvereniging 
O.S.O wil deze lessen graag 
doorzetten, maar deze lessen 
zullen dan niet meer gratis 
zijn. Als een grote groep iedere 
woensdag zal blijven komen 
zullen de kosten ± € 20,00 per 
maand zijn. Vanaf januari zal er 
gestart worden met het innen van 
de contributie. 

Wilt u ook meedoen? Geef u dan 
op via de mail; oso@hotmail.nl of 
bij Tamara Struiving; 0625361343. 
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Oliebollenactie Gymnastiekvereniging O.S.O. 
Ook dit jaar kunt u oliebollen bestellen bij de O.S.O. De oliebollen worden gemaakt door ambachtsbakker 
Sybesma uit Boksum. Binnenkort zal er een briefje bij u in de bus belanden waarop staat welke oliebollen er 
besteld kunnen worden en wat precies de bedoeling is. 

In verband met de huidige coronaperikelen worden de oliebollen door ons 
weer bij u gebracht tussen 09.00-12.00 uur op vrijdag 31 december. 

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 e-mailadres.

Maandag: 
Gym Groep 1:  17.15 – 18.00 (vanaf ±3 jaar)
Gym Groep 2:  18.00 – 18.45 (vanaf ±6 jaar)
Gym groep 3:  18.45 – 19.45 (vanaf ±8 jaar)
Dance fit:  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 1:  16.15 – 17.00
Streetdance2:  17.00 – 17.45
Streetdance 3:  17.45 – 18.30
Streetdance4:  18.30 – 19.30 

Voor al uw 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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Kerknieuws
Wel of geen kerstnachtdienst?

Een maand geleden gingen we 
er nog vanuit dat we zonder 
problemen weer een kerstnacht-/
zangdienst konden organiseren. 
Inmiddels weten we dat we snel te 
optimistisch zijn. Dus moeten we 
een voorbehoud maken en ook 
vragen we of bezoekers zich van 
tevoren aan willen melden.
We denken zo’n veertig 
kerkgangers te kunnen 
ontvangen. Meer kunnen er in 
deze omstandigheden echt niet 
bij. 

Wie de dienst op vrijdag 24 
december ’s avonds om 22.00 
uur wil bijwonen, vragen we zich 
even via de mail aan te melden: 
laurentiuskerk@kpnmail.nl. Geef 
naam en het aantal personen 
door. Voordeel hiervan is, dat we 
iedereen ook gemakkelijk op de 
hoogte kunnen brengen als we 
genoodzaakt zijn de plannen weer 
aan te passen. De meest recente 
informatie vindt u op www.
ruimgeloven.nl/actueel en mocht 
de dienst helemaal niet door 
kunnen gaan, dan stellen we ook 
www.raerd.com op de hoogte.

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 onder 
leiding van Foppe Reitsma. 

Het spreekt vanzelf dat we de 
glühwein na afloop dit jaar maar 
overslaan.

De opbrengst van de collecte 
gaat naar Humanitas Zuidwest 
Friesland in Sneek.

KERST  IN  DE  LAURENTIUS 
 

         
vrijdag 24 december 2021 

aanvang 22.00 uur 
in de Laurentiuskerk te Raerd 

 
Kerstnachtdienst 

 
Voorganger: ds. Liesbet Geijlvoet 
Blokfluitist: Martijn van Dongen 

Organist: Jelle Rollema 
Krystkoar Raerd o.l.v. Foppe Reitsma 

 
In verband met de bijzondere omstandigheden 

dient u zich van tevoren aan te melden. 
Geef naam en aantal personen door  

via laurentiuskerk@kpnmail.nl. 
Actuele informatie: www.ruimgeloven.nl/actueel 

(zie ook elders in deze dorpskrant) 
 

U bent van harte welkom! 
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Fokkerij
Hoe vaak zou ik baasjes hebben 
bijgestaan terwijl hun teefje 
in blijde verwachting was? En 
hoeveel pups zou ik in mijn 
loopbaan mede op de wereld 
hebben geholpen? Werkelijk geen 
idee. Wat ik me wel realiseer: het 
waren altijd teefjes en pups van 
mijn clientèle. Hoe leuk zou het 
zijn om bij onze eigen ‘Wrafke’ een 
keertje een nestje mee te mogen 
maken? Ik heb er nu immers de 
tijd voor. En ook mijn eega is er 
helemaal voor in. Sterker nog, zij 
moedigt het zelfs aan! Nu maar 
hopen dat ‘Afke fan it Fryske 
Wetterlân’ het ook een goed plan 
vindt. Want de wens is immers de 
vader van ónze gedachte. En wat ik 
al die jaren maar al te goed geleerd 
heb: de natuur blijft te allen tijde 
baas…

Ook al betreft het een zogenaamd 
‘gelegenheidsnestje’, misschien 
wel juist ook dan moet je zéér 
zorgvuldig te werk gaan. Allereerst 
is de gezondheid van de beide 
hondenpartners uiterst belangrijk. 
Natuurlijk volgen we de richtlijnen 
van de rasvereniging en de Raad 
van Beheer. Alleen dan verkrijgen 
de pups uit het gewenste nestje 
allemaal een stamboom. Waarom 
die ‘stamboom’ zo belangrijk is? 
Er zijn immers veel rashonden 
mét stamboom die toch ‘gebreken’ 
vertonen. En zijn bastaardjes 
vaak niet veel gezonder? Als je de 
vastgestelde regels volgt, geeft dat 
inderdaad nooit een garantie op 
een gezonde pup. Maar wel eentje 
waar afstamming en de risico’s op 
gezondheidsproblemen van bekend 
en solide vastgelegd zijn. Juist 
dat geeft handvaten bij volgende 
stappen in de fokkerij. Om even bij 
onze eigen Labrador te blijven: wist 
je dat slechts 20% van dit ras een 
stamboom heeft? 

Gezondheid is op een groot aantal 

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 
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zaken goed vast te stellen. Zo 
hebben we van Afke röntgenfoto’s 
gemaakt van heupen en ellebogen 
om (deels) erfelijke botafwijkingen 
uit te sluiten. De oogjes zijn door 
een dierenoftalmoloog gespiegeld 
en goed bevonden en er is DNA-
onderzoek gedaan om mogelijke 
erfelijke problemen te duiden. 
Met Afkes gezondheid zit het 
gelukkig wel goed. Als dat van een 
toekomstige vaderreu ook prima 
is, resteert er nog een ander uiterst 
belangrijk aspect: het karakter! Dat 
is minder gemakkelijk objectief 
te beoordelen en te registreren. 
Bovendien: wat is jouw doel? 
Wil je een sociale lobbes of een 
zelfstandige werkhond? Of zelfs 
een hulp- of blindengeleidehond? 
Niet eenvoudig dus! Kortom, 
als je de wereld van de fokkerij 
binnenstapt, geeft dat een enorme 
verantwoordelijkheid.

Er zijn dus een aantal basisregels 

waar je in de hondenfokkerij aan 
dient te voldoen. Maar dan nog. Als 
je je erin gaat verdiepen en adviezen 
gaat inwinnen, blijken er net zoveel 
meningen als fokkers te bestaan. 
Het is een hele toer om daarin een 
juiste weg uit te stippelen. Voor 
je het weet sta je op tenen of jaag 
je iemand tegen je in het harnas. 
Gelukkig heeft de studie genoeg 
bagage opgeleverd om daar zelf 
een weg in uit te stippelen. Elke 
vorm van inteelt die ook maar 
de zweem van lijnenteelt in zich 
herbergt is wat mij betreft taboe. 
Friese rassen weten daar alles van! 
Denk maar aan het Frysk hynder of 
de Wetterhoun. Bovendien vind ik 
artificieel ingrijpen ongewenst. Dus 
géén gemanipuleerde inseminatie 
als natuurlijke dekking niet mocht 
gaan. 

Anderzijds is het voor aanstaande 
hondenbaasjes ook bijzonder lastig 
om de juiste keuzes te maken. 

Tussen al die stambomen zie al ras 
het bos niet meer. Gelukkig zijn 
er een aantal betrouwbare sites 
om daarbij te helpen. www.licg.nl 
is een goede en de te downloaden 
folder ‘Fairfok’ van de universiteit 
in Wageningen ( www.wur.nl ) biedt 
ook een uitstekende leidraad. 

Mocht het allemaal met Afke 
tot een nestje leiden, dan geeft 
dat ons op onze beurt de plicht 
om de juiste nieuwe baasjes te 
selecteren. Ook zeker niet de minste 
verantwoordelijkheid. Ik ken 
fokkers die bij nader inzien tot de 
conclusie kwamen dat ze de match 
niet geslaagd vonden en pardoes 
pups terug vorderden!

Benieuwd wat Afke zelf van onze 
fokkerij-aspiraties rondblaft? Lees 
dan haar nieuwste ‘Wrafke’ op mijn 
site: ‘Yn‘e prizen’.
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Oproep
Beste dorpsgenoten,

Zoals jullie weten is het 
dorp druk in actie tegen het 
huidige nieuwbouwplan op de 
Sélânswei. Er is een ludieke actie 
bedacht! Wij willen graag een 
fotomuur maken met foto’s van 
dorpsgenoten, jong en oud. Met 
daarbij de tekst: Alle Raerders 
hebben recht op woonruimte in 
Raerd.

Steun je deze actie? Stuur dan 
een foto van jezelf, je partner of 
gezinsleden voor 15 december a.s. 
naar het volgende e-mailadres:
plaatselijkbelangraerd@hotmail. 
com of via de WhatsApp naar 
Baukje van Vilsteren, 0640286390

Wij hebben jullie nodig, samen 
staan wij sterk!

Actiegroep Ludieke Acties
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  Donateursactie skûtsje Raerder Roek
Op zaterdag 2 oktober heeft de donateurscommissie van Stichting Skûtsje Raerder Roek een donateursactie in Raerd georganiseerd. Bemanning en vrijwilligers zijn door het dorp getrokken om nieuwe donateurs te werven. Dit is nodig om het meer dan 100 jaar oude skûtsje in de vaart te houden en te kunnen laten wedstrijdzeilen in de IFKS. Met een praam op een kar, muziek en een geluidsband, ingesproken door niemand minder dan skûtsje-omroeper Klaas Jansma, was de stoet haast niet te missen. De actie heeft zijn vruchten afgeworpen. We zijn dan ook heel dankbaar voor alle steun van zowel de oude als de nieuwe donateurs en natuurlijk niet te vergeten, alle vrijwilligers die hierbij hebben geholpen. We gaan ervan uit dat we volgend jaar, als Raerder skûtsje, weer fantastische wedstrijden mogen zeilen en dat we in het najaar weer gewoon als vanouds de jaarlijkse donateursdag op het skûtsje kunnen organiseren. Hopelijk tot dan!

Oproep - Badminton
Op woensdagavond (van 20 uur tot 
ongeveer 21 uur) is er een  groepje 
dames aan het badmintonnen in de 
gymzaal. 

Lijkt het je leuk om een keer 
(vrijblijvend) mee te doen? Meld je 
dan aan bij Tamara Struiving  via 
mem_jens@hotmail.com of  06-
25361343.

Voorstel protestactie
Soe it wat wêze? 

Reboelje yn ús doarp, oer it foar starters 
ûnbewenber bliuwende stik grien oan de 
Sélânswei. “Wat moatte/kinne wy dêrmei?” 
Fansels yn petear bliuwe mei de belutsen 
belanghawwenden, mar…wat te sizzen as 
wy gebrûk makken fan ús “Narrenvrijheid” 
en dêr foar de Kryst in libbende kryststal  
(fan Pallets) delsette soene? Leafst mei in 
echt ezeltsje en in kealleboltsje derby? In 
poeiermolke/glühwein-kreamke der njonken 
en de sfear mei wat fjoerkuorkes opwaarmje.  
Dêrmei soe Raerd appelearje oan in âld 
ferhaal dat der net foar elkenien in fatsoenlijk 
dak boppen de holle is. 

Is soks miskien in idee?

H.
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Koken met...
Sita

Een tijdje geleden ontdekte ik een heerlijk stoofgerecht: 
Beef Barbacoa. Van oorsprong wordt in Mexico 
Barbacoa gemaakt van grote stukken vlees (hele 
varkens, geiten en lammeren) die aan een spit hangen 
in een grote kuil onder de grond bedekt met agave 
bladeren en geserveerd op zachte tortilla’s. Ik maak dit 
gerecht op mijn eigen manier, met rundvlees en stoof 
het gewoon in de braadpan of als heerlijk stoofvlees uit 
de slow cooker. Het resultaat is heerlijk gekruid, zacht 
gegaard rundvlees met een beetje pit. Een echte crowd 
pleaser in mijn huishouding.

Net zoals andere stoofgerechten heeft deze Barbacoa 
wel even tijd nodig. Ik stoof mijn vlees op lage 
temperatuur in de oven omdat de temperatuur 
constanter blijft in een oven ten opzichte van het 
fornuis. Het kan natuurlijk ook op laag vuur op een 
fornuis, houd het dan wel goed in de gaten. Het moet 
stoven, niet koken want daar wordt het vlees taai van. 
Heb je een slow cooker? Die kun je hier dan ook gerust 
voor gebruiken! In een traditionele Barbacoa worden 
chipotle pepers in adobo saus gebruikt maar aangezien 
deze hier lastig te verkrijgen zijn heb ik chipotle hot 
sauce gebruikt.

Benodigdheden:
+- 1 kilogram runderriblappen
350 ml runderbouillon bij bereiding in de oven. 
Gebruik je een slow cooker? Dan heb je maar 100 ml 
nodig
1 eetlepel hot sauce (gebruik gerust meer, als je het 
pittiger wilt)
4 eetlepels appelazijn
1 limoen, uitgeperst
1 witte ui, gesnipperd
3 tenen knoflook, geperst
0,5 theelepel gemalen zwarte peper
0,5 theelepel gemalen kruidnagel
1 theelepel chilivlokken

1 eetlepel gedroogde oregano
2 theelepels gerookte paprikapoeder
2 theelepels gemalen komijn
1 laurierblad
2 eetlepels tomatenpuree
(om te serveren als op de foto ook tortilla wraps, 
avocado en een limoen toevoegen aan je lijstje)

Zo maak je deze Mexicaanse beef Barbacoa
1. Maak je de Barbacoa in de oven? Verwarm de 
oven dan voor op 120 graden. Let op! Gebruik de 
conventionele ovenstand met boven- en onderwarmte. 
Dus niet hete lucht, dan gaat het te snel. Gebruik je 
een slow cooker? Dan kun je beginnen met stap 2, het 
snijden van het vlees.

2. Snijd de runderriblappen in blokjes van 2 bij 2 cm. 
Goede riblappen zijn doorregen door vet, snijd dit niet 
weg. Het smelt weg en zorgt ervoor dat het vlees lekker 
mals blijft.

3. Braad de runderriblappen in een braadpan kort aan 
in wat boter of olie. Haal het vlees vervolgens uit de 
pan en zet het even aan de kant. Braadpan te klein? 
Doe het gerust in twee keer.

4. In het vet van de runderriblappen voeg je nu de 
ui, knoflook en specerijen toe. Bak totdat de uien 
en knoflook glazig zijn en de specerijen beginnen te 
geuren. Voeg hierna de tomatenpuree toe en roer goed 
door.

5. Voeg dan de bouillon, laurierblad, hot sauce, 
limoensap en de appelazijn toe en doe het vlees terug 
in de pan. Bij bereiding in de slow cooker doe je het 
geheel in deze stap in de slow cooker.

6. Doe de deksel op de braadpan en zet de pan in de 
oven. Draai de temperatuur nu terug naar 100 graden. 
Laat het ongeveer 5 uur stoven. Kijk af en toe even in 
de pan, roer en check of er nog genoeg vocht in de 
pan zit. Zo niet, dan kun je een klein beetje heet water 
toevoegen. Het vlees is klaar als je het makkelijk met 
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een vork uit elkaar kan trekken. Bij bereiding in de 
slow cooker neem je iets meer tijd: reken dan 8 uur 
stoven op de lage stand. Open de deksel in de eerste 
uren niet!
7. Haal de braadpan uit de oven en schep het vlees in 
een grote ovenschaal of een bakplaat. Trek het nu met 
twee vorken uit elkaar. Doe het vlees daarna terug in de 
pan en laat het op een heel laag vuur nog 20 minuten 
pruttelen. Het vlees neemt dan al het overgebleven 
vocht op. Deze stap geldt ook voor bereiding in de slow 
cooker. Laat het deksel er deze laatste 20 minuten af.
Serveer het vlees tot slot op zachte, warme tortilla’s 
met fijngesnipperde rode ui, verse koriander, avocado 
en een limoenpartje.

Meer recepten van Sita vind je op haar culinaire website 
www.overgekookt.nl

Eet smakelijk!

Kleurplaat
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Woningbouw in 
Raerd
Zoals inmiddels bekend is, is 
Plaatselijk Belang druk bezig met 
protestacties tegen het bouwplan 
van Elkien op de Sélânswei. 
We hebben een protestactie 
gehouden in oktober en een 
dorpsvergadering georganiseerd 
voor het hele dorp op 2 november. 
De actiebereidheid was groot.

Uit deze bijeenkomst is 
naar voren gekomen, dat we 
doorgaan met actievoeren: er 
zijn werkgroepen gevormd 
voor o.a. het schrijven van 
ingezonden brieven naar kranten, 
een handtekeningenactie, het 
bedenken van ludieke acties en 
het inzetten van sociale media. 
Ook komt er een groep, die 
bezwaarschriften wil indienen. 
Plaatselijk Belang onderhoudt 
de contacten met de politieke 
partijen. Het bestuur heeft op 
3 november gebruik gemaakt 
van de inspraakavond van 
de gemeente: “Ynwenners 
oan ’t wurd”. Daar hebben we 
onderstaande tekst voorgelegd 
aan de gemeenteraad:

Geachte aanwezigen,

Voor Raerd is het volgende 
probleem ontstaan:
We verliezen de laatste tijd veel 
jeugd en ouderen aan de grotere 
kernen om ons heen die in Raerd 
geen passende of prijstechnisch 

haalbare woningen kunnen 
vinden. Onze sociale samenhang 
is daardoor aan het verzwakken. 
Gemeenschapsgevoel en 
verenigingsleven worden minder. 
Mantelzorg en burenhulp 
komen steeds meer onder druk. 
De leefbaarheid van ons dorp 
verslechterd. Er is sociale onrust 
aan het ontstaan.

Als Plaatselijk Belang zijn we gaan 
zoeken naar de oplossing
In 2019 stond het terrein van 
het gesloopte Sélânshûs nog 
steeds leeg. Plaatselijk Belang 
meldde zich bij Elkien om daar 
te proberen de grond goedkoop 
te verkrijgen voor een sociaal 
woningbouwproject. Elkien 
verwees ons door naar een 
bouwer en een architect die een 
ontzettend leuke en duurzame 
oplossing voor ons hadden.
Wij als Plaatselijk Belang waren 
gelijk enorm enthousiast, maar 
we hebben wel van meet af 
aan aangegeven dat voor onze 
jeugd het bedrag van €150.000 
V.O.N. per woning de absolute 
limit was. Zijlstra Bouw deed 
daar niet moeilijk over, omdat 
er Small Houses, met slechts 48 
m2 woonoppervlak op goedkope 
grond gebouwd gingen worden.

Het project
Met Zijlstra Bouw B.V. en 
Architectenbureau Wijffels gingen 
we in alle eendracht en onder de 
sociale vlag aan de slag om de 
huizen gerealiseerd te krijgen. Er 
is door alle partijen veel aandacht 
en werk ingestoken en soms 
hadden we bijna dagelijks contact 
met bouwer en architect. Bij alle 
vergunningaanvragen heeft de 
architect ook constant gewezen op 
duurzaamheid, het sociale aspect 
en de absolute steun van dorp en 
Plaatselijk Belang. Mede onder die 

vlag en gemeentelijke steun heeft 
men uiteindelijk goedkeuring 
gekregen binnen het vooroverleg.
In februari 2021 kregen we te 
horen dat de prijs was gestegen 
naar €160.000 per woning. 
Argumenten: gestegen kosten en 
BENG norm.
Deze eerste verhoging hebben we 
onder protest moeten accepteren 
en die hebben we gemeld aan 
ons dorp. De bouwers hielden 
ons goed op de hoogte van de 
prijsontwikkeling.

Het probleem
In april/mei 2021 begon 
Plaatselijk Belang aan de 
voorverkoop. We hadden de 
inschrijving geopend en kregen 13 
gegadigden die zich inschreven. 
Dit was voornamelijk startende 
jeugd en enkele ouderen uit ons 
dorp. Allen voldeden aan onze 
sociale criteria.
Een week voor de 
projectpresentatie en start van 
de verkoop vonden wij het 
noodzakelijk om een finale 
prijscheck te doen. Daar 
kregen we opeens te horen dat 
de prijs inmiddels gestegen 
was naar € 195.000 V.O.N. 
en dat is momenteel voor de 
goedkoopste huizen doorgestegen 
naar € 208.000 V.O.N. We 
hebben daarop onmiddellijk 
de verkoopavond geschrapt en 
hebben in plaats daarvan een 
raadpleging gehouden met onze 
ingeschrevenen. Deze gaven 
unaniem aan de gevraagde prijzen 
niet te kunnen betalen.
We gingen direct in overleg met 
bouwer en architect en ontmoeten 
geen enkele medewerking om 
een oplossing te vinden. Het 
project bleek in de uitvoering in 
beton gebeiteld, maar het sociale 
projectdoel werd acuut verlaten. 
Daarover was geen open discussie 
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mogelijk.
Ook de vraag: “Wat nu met onze 
sociale doelgroep?” werd vrij 
ongenuanceerd afgewimpeld. 
Winst maken stond voorop.
Wel hoorden we dat Elkien 
de 2000 m2 bouwgrond 
voor ongeveer 30% van de 
marktwaarde aan de bouwer ter 
beschikking stelt.
Hoe precies de daarmee 
samenhangende 
waardeoverdracht van ca € 
225.000,-- gemeenschapsgeld 
van Elkien aan deze commerciële 
bouwer mogelijk is ons een 
raadsel.
Ook bleek dat de architect dit 
woonconcept als voorbeeld- 
pilotproject in de markt zet 
en daarom voor vrijwel geen 
wijziging openstond.

Plan B
Ons plan B bestaat letterlijk uit 
het advies van wethouder de Man 
uit juli: neem een grote bouwer 
in de arm en bouw rijtjeshuizen. 
Veel goedkoper! Dit hebben we 
gedaan, hetgeen resulteerde in 
verkoopprijs van ongeveer € 
165.000 V.O.N. per woning.
Dit met de kanttekening dat we 
dan grond voor de zelfde 30% van 
de marktwaarde moeten zien te 
verwerven. Bovendien kunnen 
we in een rijtje 2 extra huizen 
bouwen.
Plan B werd gelijk door bouwer 
en architect zonder al te veel 
commentaar van tafel geveegd 
onder het commentaar: we 
hebben het vooroverleg rond en 
we gaan zonder- of met jullie 
bouwen. Het werd later duidelijk 
dat op basis van het goedgekeurde 
vooroverleg goedkeuring van 
de omgevingsvergunning een 
hamerstuk binnen het college zou 
zijn.

Verzoek aan college en 
gemeenteraad
Aan het college verzoeken 
wij om de goedkeuring van 
deze omgevingsvergunning 
en bouwvergunningen geen 
hamerstuk te laten zijn. Ga 
alsjeblieft scherp na of jullie 
juist zijn geïnformeerd, of het 
vooroverleg in dit nieuwe licht 
correct is verlopen en of jullie 
ook niet op het verkeerde been 
gezet zijn door de bouwers. Help 
ons eventueel met mediation en 
stel de behandeling uit totdat 
we onder jullie leiding een 
acceptabele oplossing hebben 
gevonden.
Aan de raad vragen wij om ons 
hierin te ondersteunen in alle 
vergaderingen en raden en ons 

verder te adviseren.

Naar aanleiding van ons verzoek 
heeft Elkien nu toegezegd om 
een mediationtraject met ons 
in te gaan. Dit betekent dat de 
gemeente nog geen beslissing 
neemt over de vergunningen, 
totdat er een uitkomst is van de 
mediation. 

Het laatste woord is hier dus nog 
niet over gezegd. We houden 
jullie op de hoogte en blijven 
actievoeren! Mocht je je alsnog 
willen opgeven voor een van de 
actiegroepen, schroom niet!

Plaatselijk Belang Raerd 
plaatselijkbelangraerd
@hotmail.com
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Rarara...
wêr is de A?
Foar âlders en bern
net echt om oan te sjen!
Hokker mem..heit of timmerman..
makket hjir wer it
rAerder hiem fan?

Berne
Jip Sofie Compagne, dochter van Arjen en Robin, 
zusje van Sef. 

Sjoend yn Raerd
Knypeach... Der wurdt omraak bouwt yn Raerd. 
Duorsumme heechbou.

Jongerein fan Raerd fynt in skitterende bouwlokaasje! 
Dikke wille :-)


