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Pompoenenkweekwedstrijd 
2020
In het voorjaar heeft iedereen in onze vriendenploeg 
twee pompoenpitjes gekregen met de vraag: wie 
is de beste pompoenenkweker van 2020? Van het 
vijlen van de zaden, liters stront over de tuin gooien, 
geheimzinnig zijn over hoe groot die wel niet is tot 
het bestuiven van de bloem met een kwast, iedereen 
was bloedfanatiek!

Eind oktober was het dan zover: de jury kwam langs 
voor het weegmoment. Erg spannend voor sommige, 
toch Jan Wiebe?  

Hier de uitslag:
1. Jan Wiebe en Marieke: 34 kg en 161 cm
2. Marc: 26,5 kg en 144 cm
3. Remco en Jodene: 20 kg en  127 cm
4. Bert en Douwina: 9,5 kg en 115 cm
5. Kees en Tryntsje: 7,1 kg en 80 cm
6. Folkert en Teatske: 7 kg en 83,5 cm
7. Sjouke en Jantine: 4 kg en 62 cm
8. Arjen en Robin: 1,5 kg en 45 cm
9. Joel en Aafke / Fokke en Louise: geen pompoen
 
Niels en Grietsje: 14 kg en 104 cm (jury, uitgesloten 
van deelname) 

De winnaars hebben een mooie wisselbeker in 
ontvangst mogen nemen. Aan hun nu de beurt om 
voor volgend jaar een wedstrijd te bedenken. Dan 
kunnen wij weer strijden om de wisselbeker.

Raerders
Op 24 septimber is Noud berne. Soan fan Durk en Sita 
en broerke fan Bram, Finn en Teije. Hij wennet oan de 
Buorren 22.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 15 november 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 20 oktober vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 6 december 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Op het schoolplein
Na schooltijd wordt het schoolplein door veel 
kinderen gebruikt. Heerlijk voetballen in de 
pannakooi, knikkeren, schommelen of gewoon 
gezellig afspreken met vriendjes en vriendinnetjes. 
Het schoolplein is een ontmoetingsplek voor zowel de 
leerlingen van het Raerderhiem, de oud-leerlingen en 
ouder(s) en/of verzorger(s).
We merken echter, maar horen dit ook van de 
kinderen en van een aantal ouder(s)/verzorger(s), dat 
het er na schooltijd niet altijd even plezierig op het 
schoolplein aan toe gaat. Er worden rare dingen tegen 
elkaar gezegd en af en toe worden zelfs kinderen 
geslagen of geschopt. Een aantal van onze leerlingen 
durft zelfs al niet meer op het plein te komen. Dat is 
uiteraard onacceptabel.

Daarnaast vinden er weer regelmatig vernielingen 
plaats en wordt er veel rotzooi op het plein achter 
gelaten. Wij vinden dit erg jammer.

Wij willen graag dat het schoolplein een veilige plek 
is voor alle kinderen van het dorp. Helaas kunnen 
wij hier niet voldoende zicht op houden om dit 
tegen te gaan, aangezien dit buiten schooltijd om 
gebeurt. In de klassen zullen wij hier de komende 
periode regelmatig aandacht aan besteden. Echter 
bereiken wij op deze manier niet alle kinderen van 
het dorp. Daar hebben wij echt uw hulp bij nodig. 
Graag zouden wij u willen vragen om na schooltijd 
regelmatig even het schoolplein op te lopen. Even 
kijken hoe het gaat en wellicht ook om kinderen aan 
te spreken op hun gedrag.

Wij willen er samen met u weer een gezellige en 
veilige plek voor iedereen van maken.

Hartelijke groet,
Team ‘t Raerderhiem

 

Raerd viert dit jaar geen Sint Maarten 

Door de nieuwe corona maatregelen lijkt het           ons niet  
verstandig om              Sint Maarten dit jaar door  te laten gaan.   
  
 

Commissie Sint Maarten & Intocht Sinterklaas 
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 17, nummer 169
November 2020
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Johan Keuning (penningmeester)
Heidi Andringa (interviews)
Harmen de Vries (opmaak)
Anneke Lycklama (redactie & opmaak)
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)

Distributie
Johanna Kooistra

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

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

Abonnementen buiten Raerd
€ 38,50 per jaar (per nummer 
€ 0,89 + € 2,61 porto = € 3,50)

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK  Sneek
0515-488888
De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685
MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666
Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH  Grou
0566-621310
Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37, 8491 GJ  Akkrum
0566-651146
Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou
0566-601464
Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2, 9012 CN  Raerd
0566-602272
Wijkagent
Trinus Hoekstra
0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagent-
schap is in Grou bij Boekhandel 
Friso aan de Hoofddstraat 5
Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000
Kerk
ds. Liesbet Geijlvoet
058-2503819

Praet mar raak
Deze keer zal Marieke de Jong 
vertellen wie zij is en wat haar 
zoal bezighoudt. 

Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Op 8 april 1989 ben ik geboren 
in Twijzel, een klein dorpje in 
de gemeente Achtkarspelen. Ik 
ben een echte ‘waldpyk’!

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel?
Ik ben sinds 2016 samen met 
Jan Wiebe.

Wat doe je overdag?
Ik werk 5 dagen als 
mondhygiënist, 3 dagen bij 
een orthodontiepraktijk in 
Heerenveen en 2 dagen op de 
polikliniek kaakchirurgie in Nij 
Smellinghe te Drachten.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Sinds november 2017.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Op dit moment ben ik nog niet 
betrokken bij een vereniging of 
bestuur.

Wat is je favoriete muziek?
Ik ben grote fan van de Jan en 
Arie show.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Dan moet er iets heel dringends 
zijn.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Uit eten gaan, sporten en 
gezelligheid met vrienden. De 
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vervelende ‘corona’ situatie maakt 
de ouderwetse gezellige avonden 
niet makkelijk helaas.

Wat vind je het lekkerste eten?
Ik heb geen voorkeur, weet vooral 
wat ik niet lekker vind.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Een lichtgrijze Opel Corsa.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Mocht er iets voorbij komen waar 
ik geen zin in heb, dan zap ik 
gewoon verder.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Bonuskind van Saskia Noort.

Waar praat je graag over?
Over alledaagse zaken.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Ik zoek graag de gezelligheid op, 
of men komt langs. Momenteel 

staan de weekenden vooral in 
teken van het bouwen van ons 
huis. Ik zorg tot nu toe vooral 
voor de catering.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Ik houd erg van het mooie weer, 
een zonnig vakantieoord heeft 
daarom mijn voorkeur. Er moet 
echter ook iets te doen zijn, 
tijdens een vakantie houd ik ook 
van (avontuurlijke) activiteiten.

Wat is jou beste eigenschap? Wat 
is de slechtste?
Mijn beste eigenschap is dat 
ik heel erg besluitvaardig ben, 
een keuze is zo gemaakt. Mijn 
slechtste eigenschap is dat ik niet 
altijd stressbestendig ben.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Het mooiste plekje van Raerd is 
Aldfeartswei 19, het huis wat we 
(met name Jan Wiebe) bouwen 
wordt steeds mooier ;). Het minst 

mooie is het kleine stukje grond 
(achter het hek) bij het huis van 
Arjen en Robin. Het was een 
mooie pompoenbestemming 
geweest.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Niks.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Jan Wiebe. Wanneer de 
‘coronaperiode’ voorbij is hoop ik 
naast hem in het vliegtuig te zitten 
om fijn op vakantie te gaan. Ik zal 
dan ongetwijfeld vragen of hij zin 
in de vakantie heeft.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Ons huis moet nog worden 
ingericht, een tuinarchitect 
inschakelen, op vakantie, een 
andere auto, luxe uit eten gaan, 
ik heb erg veel ideeën, dat geld 
wordt dan goed besteed.
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Hofkamp 54                8731 BW Wommels                Tel. 0515-338219

Hofkamp 54                8731 BW Wommels                Tel. 0515-338219

Geld nodig 
voor een 
maatschappelijke 
activiteit of 
initiatief?

Heb je een goed plan voor een 
activiteit of voor het realiseren 
van een initiatief voor je dorp, 
wijk of stad, dan is het geld vaak 
een probleem dit voor elkaar te 
krijgen. Naast zelfwerkzaamheid 
en/of eigen bijdrage ben je als 
initiatiefnemer vaak aangewezen 
op subsidies (gemeente en/
of provincie) en bijdragen van 
fondsen (bijv. Jantje Beton, 
Oranjefonds, Cultuurfonds, 
Rabobank etc). Stichting Fertier 
uit Sneek is een instantie waarbij 
ook zo’n bijdrage kan worden 
aangevraagd als je binnen de 
gemeente Súdwest-Fryslân een 
passende activiteit of initiatief 
hebt en de financiering ervan 
(nog) niet rond is. Daarbij moet 
je denken aan maatschappelijke 
instellingen, ouderenclubs etc). 
Vanzelfsprekend gelden er wel 
bepaalde voorwaarden om 
voor een bijdrage hiervoor in 
aanmerking te komen.

Kijk voor de mogelijkheden op de 
website www.fertier.nl
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Wa binne dat?
TE PLAK! tocht ik, doe’t ik nei in 
ommelânske reis einlik dochs noch 
by Fetze en Ingrid op‘e stoepe stie om 
harren te freegjen foar in petearke yn 
de Praet fan Raerd.

Yn it hûs dêr’t Sjouke (fan de Raerder 
Roek) wenne hat, oan de ein fan it 
Frijhofke, dêr moast ik wêze waard 
my sein…. No hat it Frijhofke fansels 
twa einen mei elk in oare kant en 
jimme sille begripe dat myn avontoer 
oan de ferkearde kant begûn. Gjin 
nammebuodsjes op ‘e doar, dat ik 
doe samar oan ‘e belle lutsen fan 
in wenningkje mei wat in jeugdige 
útstrieling. In tige freunlik minske 
kaam troch de doar, mar sy hjitte net 
fan Ingrid en koe my ek net fierder 
helpe. Tsjin har oer wennet Theo, de 
kranteman fan de LC eartiids, dat wist 
ik wol. Dus moast ik grif hielendal 
nei de oare ein tatoffelje… mar dêr 
wie lokkich in jongeman foar hûs oan 
it gêrsmeanen. Ik doch in goai tocht 
ik, en die myn ferhaal… wilens seach 
ik oan de eagen fan it mantsje dat 
er ús memmetaal net machtich wie 
en net alles goed folgje koe, lykwols 
doe’t ik yn it Hollânsk frege at hy 
hjir al lang wenne die bliken dat hy 
ek in nijkommer yn Raerd wie en in 
petearke seach er ek wol sitten. Ik 
liet myn mailadres by him efter, dan 
soe hy nei oerlis mei syn oare helte 
wol lûd jaan. Hielendal bliid… dochs 
noch saken dien en Fetze en Ingrid 
komme dêrnei noch wol tocht ik. Mar 
dat betearde oars want der kaam gjin 
reaksje. Wat no? Omdat ik it nije adres 
fan Sjouke (fan de Rearder Roek) wol 
te finen wist hawwe sy my dêr lang 
om let ferteld dat Fetze en Ingrid op 
itFrijhofke nr. 31 wenje. 

En doe wie it fansels samar klear! In 
prachtich plakje op ‘e hoeke fan in 
wenblok mei in royale strook tún der 
omhinne en ek nochris: wenje oan in 
wetter, mei fiersicht oer it gea.

Wy hiene by jûn ôfpraat en it is al gau 
tsjuster op ’t heden mar it wie suver 
as waard ik wolkom hjitten troch in 
soarte fan lâningsbaan; in rige mini-
sinneljochtsjes it paad bylâns nei 
harren foardoar ta, suver wat mearke-
eftich. Underweis nei de “praattafel” 
de keamer efkes oereagjend, ûntkaam 
it my net dat hjir immen mei gefoel 
foar sfear wennet, te sjen oan de 
rûnom subtyl ferljochte hoekjes mei 
leuke aksenten al hiel passend by it 
seizoen (letter soe dit dan ek hielendal 
TE PLAK falle).

Fetze de Groot die út de doeken dat 
er tegearre mei syn broer hikke en 
tein is yn Poppenwier. Yn Raerd gong 
er nei OBS It Raerderhiem. Letter 
nei it AOC yn Snits en dêrnei folge 
er de oplieding Landbouwmonteur 
by it Friesland College yn Ljouwert. 
Fia in traject leare en wurkje rekke 
Fetze by Mechanisaasjebedriuw 
De Blaauw yn Snits oan ‘e slach. 
En no binne se by Meinderts 
Wergea (landbouwmechanisatie en 
gespecialiseerd dealerbedrijf) tige mei 
dizze betûfte jonge fakman ynnaam 
en is hy dêr hielendal TE PLAK!

Ingrid komt út Jirnsum en is dêr 
as jongste fan it gesin tegearre mei 
har broer en suster opgroeid. OBS 
“It tredde sté” wie har skoalle yn 
earsten, letter hat sy (krekt as har 
maatsje eartiids) foar it AOC yn Snits 
keazen (Nordwin College) om dêrnei 
yn Ljouwert in trijejierrige MBO 
oplieding Blomskikken te folgjen. 
Underwilens wurket sy alwer 11 jier 
by it eachstrieljende blommeboutykje 
“De Vlijtige Lies” yn Akkrum. Doe 
gong my inienen in ljocht op! Ik koe 
har earne fan, mar koe it net rjocht 
thúsbringe, mar no: TE PLAK hear! 
En har talent om it by har thús sa 
sfearfol te meitsjen is dêr ek net los 
fan te sjen fansels.

Hoewol dat dizze twa jongelju inoar 
alris earder moette hiene moat it 
pakwei sa ‘n trije jier lyn west ha 
dat it fonke tusken dy twa (“yn De 
Twa Gemeenten” kaam der noch wat 
temûk efteroan). Sy hawwe der gjin 
gêrs oer groeie litten want al wer sa ‘n 
twa jier dat dit spantsje mei harren 2 
flaamske reuzen, 1 hingearknyntsje en 
2 cavias op it Frijhofke wenje.
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Fetze is yn syn frije tiid wol gauris 
dwaande mei it sleuteljen oan âlde 
trekkers en technyk is eins op breder 
flak ek hielendal syn ding. En Ingrid 
hâldt fan túnkjen en fotografearjen 
(natoer en alles wat dêr yn groeit en 
bloeit). Dat sy wol gauris tegearre yn 
de natoer te finen binne mei dan ek 
gjin wûnder hjitte. Harren fakânsjes 
nei Portugal en Zakynthos (Griekelân) 
binne yn dat ferlengde dan ek gjin 
strânfakânsjes, want it nijsgjirriget 
harren mear om wat fan de omjouwing 
yn dy streken te sjen. Nei sokke 
yndrukwekkende ekskursjes oer lân, 
see of troch de bergen yn it bûtenlân is 
it lykwols foar Fetze en Ingrid grif gjin 
straf om wer thús del te striken op dat 
dierbere stikje Raerd dêr’t sy it sa nei it 
sin hawwe en alhiel TE PLAK binne.

Nei myn lêste swolchje tee út de 
mânske “Wiebe v.d. Zee“-mok mocht 
ik harren tank sizze foar dit gesellige 
ferhaal en oer de drompel, de nacht 
wer yn, waard ik byljochte troch de 
rige túnljochtsjes (no de startbaan) op 
wei nei hûs, noch neiglimpkjend om 
dit “lichtvoetige” sympatike petearke.

Heidi

KWF Collecte

Herhaalde oproep: Is er iemand bereid mijn coördinerende taak 
t.b.v. de KWF collecte over te nemen? Ik verzeker je dat het niet veel 
werk is en ik vertel graag aan een enthousiasteling wat het inhoudt, 
zodat weloverwogen een beslissing genomen kan worden. Ook ben ik 
bereid je het volgende jaar in september met raad en daad bij te staan. 
Dit jaar hebben we, ondanks Corona, toch ruim € 550 opgehaald. 
Het is toch wel erg jammer,wanneer dit mooie bedrag verloren zou 
gaan… Als niemand zich meldt, is er volgend jaar geen collecte!!

Ineke Schulting (602154 of 0615830102)

Collecte Nierstichting
De opbrengst van de collecte bedraagt dit jaar € 417,34. Er werd voor het eerst gebruik gemaakt van het doneren via de QR-code en gebleken is hoe gemakkelijk dit gaat, mooi middel voor de toekomst.

Hartelijk dank voor alle donaties!
Karin Tijssen
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Ambachtsbakker Sybesma 

*    Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook 
 een leuke tip als kado.
*    Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt 
	 u	koffie	of	thee	krijgen	op	ons	terrasje.
*    Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt.
*    Reklame’s staan in de Skille vermeld.
*    Ontbijtservice.
*    s`Maandag kunt u gebak afhalen op bestel in onze 
 winkel te Boksum.
*    Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht
 om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw 
 werk bijvoorbeeld.  

www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl
Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942

Openingstijden Mantgum:

Dinsdag t/m donderdag:
 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 
 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
 8.00 - 16.00 uur

 

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân 
 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

Oedsmawei 13  9001 ZJ GROU  tel. 0566 - 60 14 64  E-mail: info@dierenartsgrou.nl 
 

Websites:  www.dierenartsgrou.nl  en  www.bistedokter.nl 
 
Telefonisch spreekuur:  maandag t/m zaterdag 8.00 - 9.30 u. 
 
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 
 
Balie geopend:  Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

Even bijpraten...
Als bestuur van Doarpshûs De 
Trijesprong geven we jullie graag 
een korte update omtrent de stand 
van zaken m.b.t. ons dorpshuis. 

COVID-19
De uitgestelde jaarvergaderingen 
van eerder dit jaar stonden weer 
gepland, net als traditiegetrouw de 
Kinderbingo. Ook het biljarten was 
in aangepaste vorm weer gestart. 
Maar helaas, de regels omtrent 
COVID-19 werden medio oktober 
weer strenger en als bestuur 
besloten we met pijn in het hart om 
de deuren opnieuw te sluiten. Voor 
hoe lang is op het moment van 
schrijven nog niet duidelijk, maar 
zodra het weer enigszins mogelijk is 
dan informeren wij jullie hierover.

Financieel
Het moge duidelijk zijn dat 
COVID-19 invloed heeft op de 
financiën van het dorpshuis omdat 
er dit jaar minder inkomsten 
zijn vanuit de verschillende 
bijeenkomsten en natuurlijk het 
uitblijven van De Merke. Door 
onder andere steun van de overheid 
(TOGS-vergoeding) is er op dit 
moment nog geen reden tot zorgen 
op financieel gebied. Als bestuur 
houden wij de situatie nauwlettend 
in de gaten.

Afgelopen zomer heeft het 
Doarpshûs De Trijesprong van 
Siepke Hendrik Hotsma een legaat 
van € 2.000,- mogen ontvangen. 
Hij is een aantal jaren lid van de 
bejaardensoos geweest en daar 
had hij goede herinneringen aan. 
Als bestuur hebben wij onze dank 
uitgesproken richting de familie 
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  SPORTMASSAGE  

     
   Voor sporters en niet-sporters  
   die lekker in hun vel willen blijven  
   zitten. 
    
   Maak online een afspraak:  
     
  www.origo-sportmassage.nl 
     
    
   Poppenwiersterdijk 22, Raerd 
 

  
 
 

 

 
 
 

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Neem nu het besluit
eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool
     
  bij

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!

Bel:
0515-521216 of
06-20914571

Bernard Abma

van dhr. Hotsma. De bestemming 
van het bedrag is nog niet definitief 
bepaald. We wachten hiermee 
totdat we goed zicht hebben op de 
ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 
in relatie tot het dorpshuis.

Afscheid Margreet
In onze jaarvergadering hadden 
we Margreet Fox graag het podium 
gegund die ze verdient. Ze neemt 
namelijk na maar liefst 8 jaar 
afscheid van het bestuur. We gaan 
haar betrokkenheid en kennis zeker 
missen en daarom nogmaals langs 
deze weg: bedankt Margreet voor 
jouw inzet de afgelopen jaren!

Tot gauw!
We hopen dat de genomen 
maatregelen binnenkort leiden tot 
meer bewegingsruimte en we jullie 
weer kunnen verwelkomen. Houd 
onder andere de website raerd.com 
en de Facebookpagina in de gaten 
voor het laatste nieuws.

Bestuur Doarpshûs De Trijesprong
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Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

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

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 
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Uit het archief
Uit het archief van Bokke Wierds Rzn, redacteur van het maandblad de Rop fan’e Roek

- Raerd - 
Ja, dat viel niet toe, zo’n hele dag in een kruipintje van een roeibootje en zie maar dat je 
Bolsward bij langs in Harns komt. Persoonlijk vond ik het een halfwijze opstijging van 
de toerkommissie, maar ja, je moet maar zo rekenen ze waren er goed mee aan en wilden 
na een lang winterschoft wel eens te varen gaan. Bij eindbesluit heb ik mij ‘s avonds nog 
aardig delgelegd in dat logement en de volgende morgen was ik van doel en neem een pantje 
zuipenbrei met een sleefke vet, maar ja dat was het kastleinske door het zin gegaan en heb 
mij redden moeten met van die luxe broodjes. Wel wat roppig ging ik dat logement uit, 
maar daaronder hield een man toe en die had dat halfwijze eten in de gaten en stop mij een 
maaltje rookte vis toe. 

Nu was het sieso gelegen dat het weder die morgen puur min was, allegaar stuifregen en een 
poester wind uit het zuid-westen, dat we lieten het even in ons omgaan en gingen eerst maar 
uit om een bakje poeiermelk en die Harnsers maar zeggen “wat een slap zoodje”, maar voor 
ons was het wel willewerk, dat die geldvergrijmerij hadden we er best voor over.

We waren die dag van doel en zouden naar Weidum varen, dat om 12.00 u. zetten we af 
richting Franeker en konden met de wind halfweg achter, de paraplu ook bijzetten, dat 
zodoende gijselden we aardig door het van Harinxmakanaal.

Op de Tzummervaart hadden we er wel aan en hadden een belig vol werk om gang te 
houden, maar in Tzum kregen we de laatste snitter regen en op de walskant namen we een 
flauwbijt met rookte vis en warme thee met voor de liefhebber een flutske sterke drank, 
dat zodoende, dat slappe zoodje kreeg weer aardig kont in de broek, en al waren we eefkes 
van bedenken en stop er maar mee, maar dat zou toch te beschaamzaam zijn en helder op 
gingen we de Oude Meer op richting Winsum. Nou deed het blijken dat regen al helendaal 
ophield en dat het stadig aan fraai eendenpiekenweder werd en dat we niet meer hoegden 
te kremeneren, dat met de paraplu in de windstand voeren we bijsterbaarlijke mooi door de 
onlanden van Spannum. Wel moesten we nog flink in het spier naar Oosterlittens, alwaar we 
een wigwam in het land staan zagen. Dat had vanzelf niet wezen moeten, persoonlijk zinnigt 
het mij niet dat de rekreatie zo toehoudt. 

Bij Britswerd ging het de Jaanvaart in en moesten nog een paar keer kluinen, maar zonder 
mis hebben allen genoten van de Friese greiden en de bloeiende dotterbloemen en het kleine 
goed in het water en in de lucht de handeschrobbers. Hoe goddelijk lag Jorwerd er bij, hoe 
nieuwsgierig de doorzon-stins bij Beers. 

Ja, daar moesten wij wel over beren toen we bij eindbesluit bij het Weidumerhout 
aankwamen. Even dachten we dat we het belijden moesten dat we pas om 20.00 u aankomen, 
maar dat viel niet af, een strekzaam maal warm eten stond op tafel en had mij wel eens 
minder voldaan. We hebben heel wat werk uit de weg zetten moeten, maar het was de moeite 
waardig, stervende waar.

Was getekend,
Ybele Flapper
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Raerd toen, Raerd 
nu
Learewei 24

Deze boerderij was van oorsprong 
in het bezit van de Nederlands 
Hervormde kerkvoogdij. Al in 
het jaar 1700 staat de kerk als 
eigenaar vermeld. De boerderij 
werd verpacht en uit de inkomsten 
deden de kerkvoogden allerlei 
uitgaven, waaronder die voor het 
onderhoud van de kerk, pastorie en 
boerderijen. Eind 18e eeuw werd 
de boerderij door de kerk verhuurd 
aan een Hette Pieters, die overleed 
op 10 februari 1803. Zijn weduwe, 
PytjeSjuks, bleef daarna nog bijna 
10 jaar boerin aan de Learewei. Zij 
was de laatste pachtster van de kerk.

In 1814 besloten de kerkvoogden 
om de “Zathe en landen met 
huisinge en schuur cum annexis 
groot na naam en faam twee en 
veertig pondematen greidland” te 
verkopen. Het zou zo maar kunnen 
dat de grote verkoping werd 
gehouden om geld te verwerven 
voor de ver-/nieuwbouw van 
het kerkgebouw, die kort daarna 
plaatsvond. Na een veiling in het 
café van Hiddema werd Pieter 
Thomas Dotinga, zelf een van 
de kerkvoogden, koper van de 
boerderij en een aantal omliggende 
percelen. Diverse andere landerijen 
gingen naar andere kopers. 
Pieter Dotinga woonde op een 
boerderij in de buurt, tegenwoordig 
Rijksweg 2, en ging niet zelf aan 
de Learewei wonen. Op de nieuw-
aangekochte zathe werd geboerd 

door zijn vrijgezelle zoon Thomas 
Pieters Dotinga, die er in juli 1837 
op 52-jarige leeftijd overleed. 
Thomas had geen nazaten, maar de 
boerderij bleef na zijn dood wel in 
de familie.

De nieuwe boer werd Durk Jans 
Siderius, een zoon van Jan Siderius 
en Thomas’ zus Afke Dotinga en 
daarmee dus Thomas’ neef. Durk 
Siderius en zijn vrouw Antje 
Jellema bleven met hun grote 
gezin van 10 kinderen jaren aan de 
Learewei wonen. Het gezin zal het 
daar niet altijd gemakkelijk hebben 
gehad. Uit oude krantenartikelen 
is af te leiden dat de veestapel, o.a. 
in 1855, getroffen werd door de 
gevreesde longziekte bij runderen. 
In 1857 kwam een van de zoons van 
het gezin jong te overlijden. Niet 
lang daarna hebben Durk en Jantje 
de boerderij waarschijnlijk verlaten. 
Durk overleed in 1865 en was toen 
tapper, een soort kastelein.

De opvolgers werden Klaas 
Buwalda en zijn vrouw Trijntje 
Meyer met hun 7 kinderen, die er 
niet heel lang bleven en in 1863 
vertrokken. De boerderij kwam 
daarna opnieuw in handen van 

de familie Siderius. Hij was in 
1858 door Pieter Jans Siderius, 
een broer van Durk, aangekocht 
en vanaf 1863 ging die er ook zelf 
boeren. Siderius was in een bepaald 
opzicht zijn tijd ver vooruit. Hij 
was in 1831 gehuwd met Reinou 
Jentjes Heeringa, maar in 1856 
weer van haar gescheiden. De 
reden die werd opgegeven was 
overspel, maar vaak was dat een 
excuus om de echtscheiding te 
kunnen doorzetten. Curieus is 
dat niet alleen Siderius zelf, maar 
ook zijn (ex-)vrouw Reinou een 
‘Dotinga’-telg is. Zij is een dochter 
van JentjeHeeringa en Tjitske 
Thomas Dotinga; deze Tjitske was 
de zus van Pieter Thomas Dotinga, 
de grootvader van Pieter. Pieter 
hertrouwde na zijn scheiding niet 
opnieuw en overleed op 18 januari 
1872 aan de Learewei. 

Direct na zijn heengaan werd 
de boerderij verkocht aan een 
Hendrik van der Meer, van beroep 
hoofdonderwijzer. Hij woonde 
er niet zelf, maar verpachtte de 
boerderij aan Jan van der Meer, 
mogelijk een familielid, maar dat 
heeft gemeentearchivaris Alexander 
Tuinhout niet kunnen ontdekken. 
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Jan was kennelijk een goede 
bekende van de familie Siderius. 
Hij was in 1840 in Friens geboren 
als ‘onecht’ kind uit zijn moeder 
Klaaske van de Meer en de aangever 
van het kind was toen niemand 
minder dan Pieter Jans Siderius, 
toen nog te Friens woonachtig. 
Van der Meer woonde tot in 1908 
aan de Learewei. Een tijd was zijn 
kleindochter, de uit de oorlogsjaren 
zo bekende Riemke Schaap, 
onderdeel van de huishouding.

Van der Meer verkocht de boerderij 
in 1908 aan Ritske Mulder, die 
hem in 1909/1910 grondig liet 
verbouwen, waarschijnlijk zelfs 
herbouwen. Ritske woonde er niet 
zelf.; hij liet de bedrijfsvoering 
over aan Arend Mulder (geb. 
1883), een vrijgezelle jongen die er 
woonde met zijn zussen Willemke 
(1885) en Arendje (1889). Dit 
gezelschap woonde er al met al 
maar drie jaar en vertrok in 1911 
naar Leeuwarden. Dat had vast een 
reden: Arend werd datzelfde jaar 
door de rechtbank veroordeeld 
wegens een door hem gepleegde 
vernieling die het gevolg was van 
een bezoek aan een meisje waar 
hij verliefd op was.Na de Mulders 
pachtte Ate Engwerda, een Rooms-
katholieke boer, de boerderij van 
1911 tot ca. 1921. Daarna volgde 
Dirk van der Woude, afkomstig van 
Jelsum, die er vanaf 1921 tot zijn 
dood in 1928 boerde.

Ritske Mulder verkocht de boerderij 
in 1932 aan Pieter Sytzes Hellinga. 
Hij heeft de boerderij een naam 
gegeven naar zijn vrouw Anna, 
die vlak na de aankoop op jonge 
leeftijd was overleden. De boerderij 
heet vanaf die tijd Anna’s hoeve. 
Hij verhuurde de boerderij aan zijn 
schoonzoon Jelle van der Velde, 
gehuwd met Grietje Hellinga (tot 
1943), en daarna aan Hendrik en 
Leentje Stiksma (tot 1962). De huur 

eindigde toen zoon Geert Hellinga 
boer wilde worden. Hij en zijn 
vrouw Neel waren de laatste die het 
boerenbedrijf hebben uitgeoefend. 
Het land werd in 1985 verkocht; 
er bleef een woonboerderij over. 
Tot 2000 woonden Lambertus en 
Gatske Hylkema hier, en daarna tot 
2020 Addie Birkhof. 

Sinds april 2020 wonenHoyte en 
Antsje Haringsma aan de Learewei 
24. Met hen heb ik een gesprek in 
het woongedeelte van de boerderij, 
die het afgelopen jaar ingrijpend 
is verbouwd met een in mijn ogen 
prachtig resultaat. “We hadden 
de boerderij al drie jaar geleden 

gekocht, maar hadden geen haast 
om te verhuizen”, zegt Hoyte. 
“Zodoende kon Addie rustig om 
zich heen kijken naar een nieuwe 
woning, en konden wij ons bedrijf 
afbouwen en plannen voor de 
verbouw maken”. Een ideale 
situatie, want hun vorige woonplek, 
de boerderij op Flansum, staat maar 
op een steenworp afstand – althans 
voor een geoefend gooier – aan de 
overkant van de Learewei. Nadat 
Addie was vertrokken naar een 
nieuwe woning in Sneek, konden 
ze beginnen met de verbouw, maar 
dat had nog heel wat voeten in 
de aarde. De gemeente verstrekte 
pas een bouwvergunning nadat 
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Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

Voldoet aan de eisen voor Nationale Hypotheek Garantie 
(NWWI- of Taxateurs Unie-gevalideerd)

Woningtaxatie

inclusief BTW, verschotten en bijkomende kosten
dus geen nare verrassingen achteraf

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team

een ecologisch onderzoek, onder 
andere naar de aanwezigheid van 
vleermuizen, was uitgevoerd.Nu 
dat allemaal achter de rug is, zijn 
ze in alle rust bezig met de aanleg 
van de tuin en de inrichting en 
het schilderen van alle woon- en 
werkvertrekken.

Hoyte en Antsje zijn in 1979 
getrouwd en brachten de eerste 
tijd van hun huwelijk samen door 
in een woning in Tersoal. Hoyte 
was aanvankelijk monteur van 
melkmachines. Nadat hij Antsje 
had leren kennen, ging hij steeds 
meer meehelpen op de boerderij 
van haar vader op Flânsum. Antsje 
was in die tijd werkzaam als 
groepleidster.Vanaf 1986 is Hoyte 
samen met zijn schoonvader de 
boerderij gaan runnen. In 1992 
nam het jonge gezin zijn intrek op 
de boerderij, inmiddels bestaande 
uit twee volwassenen en drie 
jonge kinderen, Anneke (geboren 

in 1985), Durk (1987) en Ruerd 
(1990).De jongste dochter, Clasine, 
is in 1994 op Flânsum geboren.

Alle vier kinderen hebben 
hun vleugels al jaren geleden 
uitgeslagen. Anneke woont in 
Amsterdam met haar man en 
zoontje, en werkt als salesmanager 
bij een internationaal bedrijf. 
Durk woont in Tjalleberd en is 
projectmanager bij Uniform-Agri, 
Ruerd werkt in Den Haag bij 
het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, en Clasine studeert aan de 
Universiteit voor Humanistiek in 
Utrecht en wil later werkzaam zijn 
als geestelijk verzorger.

Antsje en Hoyte kijken met 
voldoening terug op hun leven als 
boer en boerin, eerst tezamen met 
hun beide vaders, en daarna met 
zijn tweeën. Ze hebben dat altijd 
zoveel mogelijk zelf gedaan, zo nu 
en dan met inschakeling van een 

loonbedrijf. “Het waren lange dagen 
en elke morgen vroeg uit de veren, 
maar dat gaf veel voldoening”, 
zegt Antsje. Omdat geen van 
de kinderen hun ouders wilde 
opvolgen, is de pleats op Flânsum 
verkocht.

Na afloop van het gesprek lopen we 
nog even door de vertrekken. Van 
binnen ziet de woning er niet uit als 
een klassieke Friese boerderij, maar 
als een moderne woning met ruime 
vertrekken en veel lichtinval door 
de grote ramen. Ik kan me goed 
voorstellen dat Hoyte en Antsje niet 
alleen met genoegen terugkijken, 
maar ook erg zullen genieten van 
hun toekomstige jaren op deze 
fraaie woonboerderij.

Roel Houwing
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Kerknieuws
Waren we in de vorige dorpskrant 
nog redelijk optimistisch, inmiddels 
is wel duidelijk dat het eigenlijk 
onmogelijk is om activiteiten buiten 
de kerkdiensten op touw te zetten. 
Dat betekent dat tot nader bericht 
noch Sneinsbarren, noch de films 
in Reduzum door kunnen gaan. 
Kerkdiensten houden we wel (we 
kunnen voldoende afstand houden) 
maar gemeentezang laten we 
achterwege. Van twee bijeenkomsten 
hopen we op dit moment dat ze in 
elk geval wel, zij het in aangepaste 
vorm, plaats kunnen vinden.

Kerst 2020
Ondanks de negatieve corona-
ontwikkelingen willen we toch kijken 
of we op kerstavond 24 december 
iets van een kerstnachtdienst kunnen 
organiseren. Alles natuurlijk onder 
voorbehoud, maar toch.

We denken op dit moment aan twee 
of drie korte bijeenkomsten voor 
wisselende groepen. We zouden 
bijvoorbeeld een korte viering om 
half negen, half tien en half elf 
kunnen houden. We ontkomen 
er daarbij waarschijnlijk niet aan 
dat bezoekers zich van tevoren 
even moeten aanmelden. Bij elke 
viering zouden we maximaal 
dertig personen kunnen toelaten. 
In het novembernummer van de 
Tsjerkestim komen we wel met 
details daarover.

Maar wat is een kerstnachtdienst 

zonder kerstkoor? Ook dat zou 
misschien te realiseren zijn, zij het 
in zeer afgeslankte vorm. We denken 
daarbij aan zo’n tien tot twaalf 
koorleden: minimaal 3 sopranen, 
3 alten, 2 tenoren en 2 bassen. We 
zouden dan met deze groep een 
paar korte repetities willen houden 
op vrijdagavond, waarbij we alleen 
bekend repertoire instuderen: 3 à 4 
liederen. Vrijdagavond 27 november 
zouden we dan de eerste repetitie 
willen houden. Van alle koorleden 
hebben we email-adressen. Wanneer 
half november de kans groot is, dat 
we op 24 december kerstvieringen 
kunnen organiseren, sturen we 
een bericht rond met de vraag wie 
er eventueel mee willen doen. We 
ontkomen er niet aan dat we dan een 
paar mensen teleur moeten stellen. 
Natuurlijk rekenen we er ook op dat 
een aantal zelf er al de voorkeur aan 
zal geven dit jaar niet mee te doen, 
gezien de omstandigheden.

Voor alle duidelijkheid: alles rond 
het bovenstaande is nog zeer 
onzeker. Toch hebben we gemeend 
er iets over in de dorpskrant te 
moeten zetten, zodat vooral de 
koorleden er alvast over kunnen 
nadenken en voor zichzelf een 
beslissing kunnen nemen. En nou 
maar hopen dat we echt iets in gang 

kunnen zetten.

Onderhoud Laurentiuskerk
Begin oktober heeft de firma Van 
der Vegt, vooral in de persoon van 
Sido van der Wal, nog een balkkop 
in de toren vervangen, die ingerot 
bleek te zijn. Dergelijke zaken 
worden door de Monumentenwacht 
geconstateerd en het is de bedoeling 
dat de eigenaar van een kerkgebouw 
er vervolgens voor zorgt dat een 
en ander hersteld wordt. We 
hebben een foto bijgevoegd van 
zo’n aangelaste balk (door middel 
van een zogenaamde haak-las). 
Vakmanschap is meesterschap, dat is 
duidelijk.

Met deze klus is de BRIM-subsidie, 
toegekend voor een periode van zes 
jaar, bijna op. Totaal is er dan 45.000 
euro aan onderhoud uitgegeven, 
waarvan de helft subsidiabel is. Je 
verwondert je over een dergelijk 
bedrag als je bedenkt dat de kerk 
pas acht jaar geleden is opgeleverd 
na een restauratie van meer dan 
1,3 miljoen euro. Intussen wordt de 
aanvraag voor de volgende periode 
van zes jaar alweer voorbereid. 
Hoofdklus is dan een schilderbeurt 
voor al het houtwerk aan de 
buitenkant van de kerk.
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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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O.S.O. NIEUWS
Dancefit
Wij zijn per direct op zoek naar een dancefit docent, bent u of kent u iemand die deze les over zou willen 
nemen? Laat het dan weten aan een bestuurslid.

Donateursactie
In september heeft u een briefje in de bus gekregen om de OSO middels een jaarlijkse donatie te steunen, deze 
briefjes zouden wij weer bij u op komen halen, maar door het opkomende Coronavirus hebben we besloten dat 
het niet verstandig is om bij u aan de deur te komen. U kunt de briefjes bij één van de bestuursleden in de bus 
doen, dit kan nog steeds. B.v.d.

Acties
Wij willen iedereen via deze weg bedanken die hun stem op de OSO heeft uitgebracht bij de Rabo club support 
actie. Ook willen wij iedereen bedanken die hun statiegeldbon bij de Jumbo heeft gedoneerd. 

Jaarvergadering
Helaas hebben wij de jaarvergadering moeten uitstellen door het Coronavirus, zodra er een nieuwe datum is, 
zullen wij dit via de mail en sociale media laten weten.

Aanbod OSO
Dit is het aanbod van de OSO:

Maandag: 17.15 - 19.45 uur  Kindergym (meerdere groepen)
 20.00 - 21.00 uur Dancefit
Donderdag: 09.00 - 10.00 uur Volwassenengym
 15.30 - 16.15 uur Kidsdance
 16.15 - 19.45 uur  Streetdance (meerdere groepen)

In de vakantie zijn er geen lessen.

Voor al uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl (let op: .NL). Volg O.S.O Raerd ook op Facebook 
via www.facebook.com/osoraerd. Like onze pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de 
gymnastiekvereniging.

Bestuur O.S.O te Raerd
Nynke de Hoop, Jitske Klaversma, Grietsje Schaap, Teatske Punter, Petra Viëtor, Aafke Wijnstra en 
Tamara Struiving
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

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

No moat it net 
raerder
* We ha in echte omlieding yn 
Raerd, guon minsken moatte 
omride as de auto earne oars 
delsette, mar dat is straks wer gau 
fergetten. 

* It is hast hjerst, de beamen krije 
moaie kleuren. Yn it binnenbosk 
en de singel is it ek prachtich.

Hjêrstfakânsje

De bern binne frij.
Boartsje lekker bûten.
Jûns wat letter op bêd.

Se kinne moarns ùtsliepe.
Der binne net folle ùtstapkes.
Dat kin net yn de coronatiid.
Mar op it skoalleplein is it ek 

gesellich.

Besjoch it fan de sinnige kant, 
de measte rein falt neist dij 
del.

Net alles wat goud is glinstert. 
Net elkenien die swalket is it 
paed kwyt.

Piekerje is krekt as skommelje, 
do dochst wol wat, mar komst 
net fan it plak.

It libben is krekt in krintepofke 
mei sa no en dan in hurd stikje.

Wa yn in stienen hûs wennet 
moat net mei stienen goaie.
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Drie generaties
Wat doet de praktijk uit Grou helemaal in ‘Froubourren’ oftewel Vrouwenparochie? Heel simpel: in 1993 vertrok 
Æesge van der Meer samen met zijn vrouw Janke en hun zonen vanaf het eiland ‘De Burd’ bij Grou naar de 
Súdhoekstermiddelwei gelegen aan de gelijknamige vaart.De Súdhoekster Faart is weer het verlengde van de Blikfaart en 
maakt onderdeel uit van de elfstedenroute tussen Franeker en Bartlehiem. 

Onze praktijk kwam van oudsher bij Æesge en zijn broer Gerrit op de Burd. Mijn persoonlijke relatie met hun beider 
vrouwen dateert van de begin jaren zestig. Cobi was destijds mijn buurmeisje en samen met haar vriendin Janke, die 
een paar huizen verderop aan de Haedstrjittein Reduzum woonde, moet zij met mij in de kinderwagen over de ‘púndyk’ 
hebben gewandeld. Daar weet ik me uiteraard niets meer van te herinneren, maar die anekdote doet het goed onder het 
genot van een kopje koffie met drie generaties Van Der Meer aan tafel.

Toen ik pas was afgestudeerd kwam ik al bij de gebroeders op de Burd.Eén van mijn eerste acties zal ongetwijfeld de 
jaarlijkse mond- en klauwzeer vaccinatie van de veestapel zijn geweest. De beide broers, die tegenwoordig het bedrijf 
runnen, waren toen nog jochies. Omdat de boeren van de Burd in de jaren negentig plaats moesten maken voor 
natuurontwikkeling, vertrok het gezin van Æesge en Janke naar de Bildthoek. Gerrit en Cobi bleven achter in Grou. 
Die nieuwe plek ten noorden van Leeuwarden was ver buiten onze regio, maar op verzoek van de boer bleef de praktijk 
Reduzum-Grou de diergeneeskundige zorg bieden. Bij spoedgevallen waren ze immers toch al gewend dat er altijd 
oponthoud door de pont ingecalculeerd moest worden. Zeker toen ‘de haak om Leeuwarden’ opgeleverd werd, was de 
afstand al helemaal geen probleem meer.

Tegenwoordig is het weer Gebroeders Van Der Meer: de beide zonen Sybe en Hette runnen het bedrijf met ruim 160 
melkkoeien. En ook de volgende generatie dient zich inmiddels aan. Jisse, de oudste zoon van Sybe, is behulpzaam als 
ik de laatste week in september samen met collega Lyda een voor mij laatste bedrijfsbezoek breng. Er worden koeien 
gescand, een koe met een wond onder het oog gehecht en kalfjes onthoornd en bloed geprikt. Na afloop zorg ik voor 
oranjekoek bij de koffie.

En dan komen de verhalen weer los. Dat ik ’s avonds in het donker voor de boerderij langs moet zijn geschaatst tijdens 
de Elfstedentocht van ’97. En of ze nog wel eens op de Burd komen? Soms, maar de oude boerderij is niet meer wat het 
geweest is (ze verwoorden dat overigens weinig complimenteus…). En wat valt het tegen met de weidevogelstand daar! 
Er zaten in hun tijd véél meer ‘ljippen’ dan heden ten dage. En of Æesge, die nog elke dag wat klusjes op het bedrijf doet, 
nu nog wel boer zou willen zijn? Dat is een lastige vraag, want de hele tijd ligt er een glinstering op zijn ogen.
Het oprakelen van verhalen is sowieso emotioneel, omdat hij zijn Janke na een lang ziekbed heeft verloren. De jonge 
generatie groeit op met de eisen en problemen van de huidige tijd en weet niet beter, aldus Sybe. En gelijk heeft ie. Ik 
herinner me wat Harm Tuin,mijn leraar Nederlands op de R.S.G. aan het Zaailand, verkondigde. Hij had mijn vader nog 
als leerling in de klas gehad. Meneer Tuin zei tegen mij: ‘Als de derde generatie zich aandient, dan moet ik wegwezen!’ 
En ik denk dat het bij eenbistedokter absoluut niet anders is…

Saillant detail: vlak voordat ik het gezellig samenzijn in Froubuorren verlaat, werp ik nog even een blik in een doos 
onder de vensterbank in de keuken. Er ligt een zestal jonge katjes van amper twee weken oud in. De oogjes zijn aan het 
ontluiken. De hoeveelste generatie zou dit zijn?

menno@bistedokter.nl
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Kindercentrum Inky Pinky  
Selanswei 2 

9012CN te Raerd 
 

 

 

Meer informatie of wilt u graag 
een kijkje komen nemen bij  
Kindercentrum Inky Pinky? 
 
Neem vrijblijvend contact met 
ons op via: inkypinky@ziggo.nl  
of bel naar 06 4988 8008. 
 
Of kom gezellig langs. 

Kindercentrum Inky Pinky | Selanswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008 
franchise onderneming van Kinderwoud 

Kvk.nummer: 58571973 
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Raerder Bosk
“Wanneer de natuur veel vruchten geeft, dan volgt er een strenge winte.”

Een gezegde, dat ik in ieder geval altijd hoorde in vroegere jaren. OK, we 
wachten maar af of we dit jaar getrakteerd zullen worden op sneeuw en 
vorst, maar in elk geval zien we nu dat struiken en bomen een overvloed 
aan bessen dragen en er ongelooflijk veel eikels en kastanjes te zien en te 
rapen zijn.

Ineke Schulting

Open Raerder 
Biljartkampioen-
schap 2021
Beste biljarters en 
biljartliefhebbers,

Na lang wikken en wegen 
hebben we als organiserend 
comité van het Open Raerder 
Biljartkampioenschap moeten 
besluiten dat de editie in het 2e 
weekend van januari 2021 geen 
doorgang kan vinden. 

Het is ons niet mogelijk 
gebleken om onder de huidige 
omstandigheden een vierdaags 
toernooi neer te zetten dat 
aan de richtlijnen van het 
RIVM kan voldoen. Een ieders 
gezondheid gaat boven alles en 
met het stijgende aantal Corona-
besmettingen kunnen en moeten 
wij gewoon geen risico’s nemen.

Als de richtlijnen van het 
RIVM aankomend jaar 
veranderen, en wanneer er meer 
mogelijkheden zijn dan zijn wij 
van plan om het Open Raerder 
Biljartkampioenschap 2021 te 
verplaatsen naar later in het jaar, 
de datum moet nog nader bepaald 
worden.

Wij houden u op de hoogte!

Tjeerd en Ids - ORB Raerd
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Herfstmijmering

Door nevel aan het zicht onttrokken,
wat neigend licht te bieden heeft

Wellicht met weemoed herbeleefd,
weerkaatsing van wat eens deed 

lokken.

Sylster H.

Lyts Raerd
Beste inwoners van Raerd,

Zoals u weet is Plaatselijk Belang al een lange tijd bezig met het inbreidingsplan Sélânswei. Er is nu een plan 
ontwikkeld voor 8 vrijstaande woningen geschikt voor een- en tweepersoons huishoudens, zogenoemde “small 
houses”. De huizen zijn geheel energieneutraal en kosten ongeveer € 150.000 zonder uitbouw en € 180.000 met 
uitbouw (extra kamer op de begaande grond). De indeling (zie tekening) is onder voorbehoud en kan nog 
iets veranderen. Op het mededelingenbord bij het Dorpshuis kunt u vanaf half november meer gedetailleerde 
tekeningen van het plan bekijken.

Wij willen graag weten hoeveel belangstelling er voor dit plan is. 
Zou u aan willen geven of u eventueel een optie zou willen nemen 
op één van deze woningen? U kunt uw reactie mailen naar 
plaatselijkbelangraerd@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Raerd


