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De AC presenteert:

The  Big  Booster  Party
Om je gemoedstoestand te Boosteren!

Vrijdag 18 maart vanaf 17:00 uur
Doarpshûs De TrijeSprong Raerd

Na de Pubquiz in november 2021, is het even stil geweest aan onze kant. 
Maar nu het einde van het coronatijdperk in zicht lijkt te komen, kunnen we allemaal 
niet wachten tot we weer gezellig een biertje/wijntje kunnen nuttigen.
Samen proosten en lachen, samen weer de voetjes van de vloer en kijken of we het 
dansen nog niet zijn verleerd.
Wij kijken er naar uit en hopen jullie dan ook over een paar weken te ontmoeten in het 
dorpshuis!

DJ -DA MARCA- zal ervoor 
zorgen dat we een gezellig dansje 
kunnen wagen en Foodtruck 
DeHeman voorziet ons van een 
lekkere hap.

De entree is gratis, maar je mag 
altijd een kleine donatie doen in 
de melkbus om ook het dorpshuis 
een Boost te geven!

Hopelijk tot vrijdag 18 maart

Activiteiten Commissie Raerd
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 6 maart 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Vrijdag 11 maart 20.00 uur Jaarvergadering KV Wêz-Wis Kantine
Vrijdag 18 maart Vanaf 17.00 uur The Big Booster Party Dorpshuis
Zondag 20 maart 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Vrjdag 1 april 18.00-20.00 uur Flessenactie Jongerein Gehele dorp
Zondag 3 april 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Vrijdag 15 april Vanaf 7.00 uur Oud papier Gehele dorp

Sponsor munten
K.V. Wêz -Wis de Lege Geaën 
vraagt iedereen: spaar Jeugd 
Sponsor Munten voor onze 
club!

Elke club of vereniging 
heeft een verlanglijstje. De 
bedoeling is om dit via de 
opbrengst van de Poiesz 
Jeugd Sponsor Actie te 
realiseren. Wij moedigen 
mensen daarom aan om 
hun boodschappen te 
doen bij Poiesz en Jeugd 
Sponsor Munten te sparen. 
Door de munten in de 
koker te stoppen van Wêz 
-Wis de Lege Geaën bij 
de Poiesz supermarkt in 
Scharnegoutum helpt u mee.

Hoe meer Jeugd Sponsor 
Munten in de koker worden 
gestopt van onze club, hoe 
meer sponsorgeld aan het 
eind van de actie door 
Poiesz supermarkten wordt 
uitgekeerd. Het sponsorgeld 
komt ten goede aan de jeugd 
van onze vereniging.

Jeugd Sponsor Munten krijgt 
u gratis bij de kassa van alle 
Poiesz supermarkten. De 
koker voor de Jeugd Sponsor 
Munten van Wez- Wis de Lege 
Geaën is te vinden bij de Poiesz 
supermarkt in Scharnegoutum. 
De Jeugd Sponsor Actie loopt 
van maandag 14 februari 
t/m 10 april 2022 bij Poiesz 
supermarkten.

Uiteraard mogen de punten 
ook door de brievenbus 
gegooid worden bij Annette 
Stelwagen, Slingerbochten 14!

Bestuur KV Wêz-Wis de Lege 
Geaën

Lege flessenactie 
Op 1 april 2022 tussen 18.00 
en 20.00 uur komt de jeugd 
van de Jongerein langs om 
lege statiegeld flessen op te 
halen. Bent u niet thuis? De 
lege flessen mogen ook bij 
de voordeur gezet worden. 
Door uw donatie kan de 
Jongerein leuke en creatieve 
activiteiten blijven doen. 

Alvast bedankt namens de 
jeugd en de bestuursleden 
van de Jongerein! 
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 19, nummer 184
Maart 2022
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

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

Distributie
Johanna Kooistra

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

Inleveren kopij
Voor het februarinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 april (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van april wordt in de 
eerste week van april 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 Klarissa Tiele 
vertellen wie zij is en wat haar 
zoal bezighoudt. Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren in 1990 in 
Zevenhuizen, Zuid-Holland.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik woon samen met Bouke 
Zandstra en samen hebben wij 
3 kinderen, Wietse (7 jaar), 
Renske (5 jaar) en Douwe (22 
maanden).

Wat doe je overdag?
Naast moeder zijn, verzorg ik 
onze beestenbende, doe ik een 
gedeelte van de boekhouding 
van Bouke zijn bedrijf en mag 
ik via AB Vakwerk een aantal 
middagen per week koeien 
melken.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Wij zijn in de zomer van 2020 
aan de Snitserdyk komen 
wonen.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Nog niet of nauwelijks. Door de 
kids sta ik geregeld bij school, 
maar verder dan dat is het nog 
niet gekomen.

Wat is je favoriete muziek?
Nederlandstalig kan ik het 
meest waarderen, ook de oude 
klassiekers die van ver voor 
mijn tijd zijn zoals ‘het Dorp’ en 
zo.
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Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Wees verstandig, laat mij maar 
gewoon slapen… Dat is voor 
de gezelligheid een stuk beter. 
Maar mocht er nu een schaap, 
geit of koe een nieuw leven op 
de wereld willen zetten en daar 
hulp bij nodig hebben, dan mag 
je gelijk bellen!

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Dieren. Zelf hebben we geitjes, 
konijnen, cavia’s, kippen, 2 
honden en een kat. En met hun 
verzorging kan ik mij tijden 
vermaken. Daarnaast ben ik 
gek van koeien en ezels maar 
helaas hebben we daar zelf niet 
de ruimte voor, er moet wat te 
wensen blijven toch? 

Mochten ze na de coronatijd 
weer georganiseerd gaan 
worden, dan kun je mij vinden 
op jongveedagen, fokveedagen 
en andere veekeuringen.

Wat vind je het lekkerste eten?
Het ‘gewone’ eten is toch wel 
het favorietst… Iets met wat de 
boer niet kent, dat…
Vooral ovenschotel met rode 
kool en aardappelpuree gaat er 
hier altijd wel in.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Een licht grijze Volkswagen 
Transporter bus.

Bij welk programma gaat bij 
jou de televisie uit?
Elk programma over of met 
Martien Meiland en de serie 
Urk!

Welk boek lees je op dit 
moment?
Lezen…. Daar kom 
ik op de een of andere 
manier nauwelijks aan 
toe. Het laatste boek was 
Storm rond het landhuis 
van Anne Jacobs. Van 
dezelfde schrijfster ligt Het 
weesmeisje te wachten om 
gelezen te worden.

Waar praat je graag over?
Ligt eraan met wie… Maar 
over koeien, geiten, onze 
kids en andere dieren kan ik 
wel uren volpraten.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Lekker thuis wat om prutsen.

Waar ga je het liefste heen in 
de vakantietijd?
Niet, gewoon lekker thuis, daar 
heb ik het het beste naar mijn 
zin.

Wat is jouw beste eigenschap?
Uhmmm… geen idee zou je 
andere moeten vragen. 

En wat je slechtste?
En mijn slechtste, ik ben nogal 
ongeduldig… als ik iets wil, 
wil ik dat nu! En ik ben nogal 
direct, dat kunnen velen niet zo 
waarderen.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? 
Wat is het minst mooie?
Ons eigen huis/ erf natuurlijk! 
En geen idee eigenlijk wat ik het 
minst mooie plekje van Raerd 
vind.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Een kinderboerderij. En iets van 
freerunning of judo voor de kids/
jeugd in het dorp… zodat ze op 
een goede manier hun energie 
kwijt kunnen.

Naast wie zou je in het vliegtuig 
willen zitten en wat zou je hem 
vragen?
Naast Carola Schouten, of 
ze zich zonder schaamte nog 
boerendochter durft te noemen. 
En wat ze er zelf van vindt van wat 
ze vooral niet voor de agrarische 
sector heeft gedaan als Minister 
van Landbouw..

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Ons huis verder verbouwen en 
kijken of we een stuk land kunnen 
kopen om onze beestenbende 
verder uit te kunnen breiden.

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking!
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K.V. Wêz-Wis Raerd/De Lege Geaën | Slingerbochten 14, 9012 DZ  Raerd | info@wez-wis.nl | www.wez-wis.nl 

 

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën 
Datum: vrijdag 11 maart 2022 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Kantine  
 

Agenda 

1. Opening/vaststellen agenda; 
 

2. Mededelingen; 
 

3. Ingekomen stukken; 
 
4. Verslag jaarvergadering d.d. 2020; 

 
5. Jaaroverzicht 2021; 

 
6. Financieel verslag 2021; 

 
7. Verslag kascommissie; 

Aftredend: Pieter Siesling; 

Benoemen kascommissie: Oeltsje v/d Woude en een nieuwe kandidaat; 

8. Bestuursverkiezing:  
Aftredend: Gerard v/d Meer, Rinny van Zuiden en Alex v/d Woude; 

Benoemen;                                                                            

 Pauze 

9. Sponsor(en);  
 

10. Vrijwilligersbeleid/infoavonden; 
 

11. Jaarvergadering KNKB d.d. eind maart; 
 

12. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en 
de zomertraining; 

 
13. Activiteiten kaatsmuur; 

 
14. Rondvraag; 

 
15. Sluiting; 

 
 
- Het verslag van de jaarvergadering van 2020 en een overzicht van het vorig kaatsseizoen en de stukken voor 
deze vergadering zijn in de loop van de week te vinden op www.wez-wis.nl. 
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No moat it net 
Raerder
Der wie in grutte útbarsting fan 
corona op ‘t Raerderhiem. 
It wie mar in lyts groepke dat op 
skoalle wie. 
Dus de skoalle gong in heale wike 
ticht. 
No binne der gelokkich wer in 
protte bern, heiten en memmen 
better. 
Dus is de skoalle wer iepen.
__________________________

Yn it Raerder Bosk fleane 
de snieklokjes de grûn 
ùt. 
In hiel moai gesicht, 
mar soe it no al 
foarjier wurde? 

__________________________
Soms moat alles útelkoar 
donderje om de dingen 
helder te sjen. 

In keamer sûnder boeken is 
as in lichem sûnder siel. 

Nim de tiid om it bêste út 
dysels te heljen. 

Tankber wêze kinst dysels 
oanleare. 

As de latte te heech leit 
kinst der noch altyd ûnder 
troch rinne. 

Asto wist wa der efter dy 
stiet, makket it net út wa 
foar dy stiet.
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In Sinterske 
negoasje
Efter ús hûs yn Munnikeburen 
lei in grutte krite ûnlân mei 
sompen en trekgatten. De 
Rottige Meenthe. Neist ús hûs de 
Bakkersfeart, dy troch dat ûnlân 
rûn en útkaam yn’e Skeene in 
foech feanrivierke, dy brukt waard 
foar de ôffier fan baggelturf dy 
der doetiids makke waard. Oan’e 
Skeen stiene ek in stikmanning 
wenten, no ja wenten, eins 
koene je better sizze klinten, de 
turfgravers hjir hiene it oer tinten. 
De tinten wien like earmoedich 
as de minsken dy der yn wennen. 
Faeks wiene se op in fûnemint fan 
turf boud om’t stienen te swier 
wiene foar de weake feangrûn. De 
bern fan’e Skeene sieten by my yn’e 
klas en dat betsjutte, dat wannear 
ik út skoalle kaam, mem my 
earst ûnderhannen naam mei de 
lúzekaam. 
 
Yn ien fan dy tinten wenne Durk 
Kerst Koopman mei syn frou 
Wieneke. D.K.K. wie in kleurich 
figuer, grut mei in lange folle burd 
en altyd in hoed op’e holle. De 
man hie yn syn jonge jierren in 
skoft yn Argentinië omtoarke, hie 
as gaucho (cowboy) wurke en wie 
dêr ek lid west fan in kommune. 
Flak foar de oarloch wie hy 
werom kommen en hie er him te 
wenjen setten oan’e Skeene. Dêr 
besocht hy de kost te fertsjinjen 
mei skilderjen, tekenjen en 
houtsneden. Hy wie aardich bitûft 
deryn en hie ek goeie ideeën, 
allinich wie alles krap yn’e oarloch 
en wie der foar him mar amper 
in stikje brea te fertsjinjen. Dochs 
wurk hy rêstich troch en hold syn 
eigenwaarde en selrespekt. Ús 
heit kaam der ek oan’e doar en 

de minsken krigen harren bôle. 
D.K.K. frege ús heit ek wolris as 
hy ek mei in skilderij betelje koe 
en dat barde dan ek.  
 
Yn 1943 waar de man frege 
foar in útstalling yn Ljouwert, 
in stik bûter yn’e bry. It wurk 
waard bij him ophelle, sels soe 
hy meihelpe by it opsetten fan’e 
útstalling. Dy dei kaam tichterby 
en ek it folgjende probleem. In 
treinkaartsje wie te djoer en in 
fyts hie hy net. No dan mar ris 
nei de smid, Willem v/d Wal, oft 
hy dêr ek in fyts liene koe en oars 
hiere. De smid woe him wol in 
tsjinst bwize, wist mei wa hy te 
krijen hie, dat D.K.K. krige in fyts 
mei, op luchtbannen noch wol en 
net op kussiebannen, oars soe it 
noch in drege toch west ha. 
 
Moarns betiid sette hy ôf. Oant ‘t 
Fean gie it knap, mar yn ’t Fean 
sels gong it mis. In lekke bân. Hy 
frege in foarbijgonger wêr hy in 
fytsmakker fine koe. It die bliken 
dat it net fier rinnen wie. De 
fytsmakker seach him fan ûnderen 
nei boppe en D.K.K. hie wol yn 
it snotjse, dat de man net folle 
fertrouwen yn syn persoan hie. 
D.K.K. die syn ferhaal, dat hy nei 
Ljouwert moast foar in putsje, dat 
‘er mei in lekke bân siet, dat hy no 
gjin jild hie, mar op’e weromreis 

wol en dat hy dan graach betelje 
woe, foar it bânplakken. De 
fytsmakker wie lykwols koart en 
dúdlik, hy woe earst jild sjen en 
dan soe er bânplakke. Dat wie in 
tsjinslach mar hy moast fierder en 
hy krige in ynfal. Hy hie noch in 
pear houtsnedes yn’e binnenbûse 
en as hy der no ris in pear fan 
ferkeapje koe, dan koe hy fierder.  
 
Dat hy gong by de doarren lâns en 
it die bliken, dy aksje slagge boppe 
ferwachting. Yn in heal oere hie hy 
foar mear as trije gûne ferkocht. 
Doe werom nei de fytsmakker, 
liet him it jild sjen en sei “en no 
graach dy bân plakke”. No dat wie 
samar beslikke, de fyts waard wer 
op’e tsjillen setten en doe moast 
der betelle wurde. “Wat bin ik 
jo skuldich?”, frege D.K.K. “Dat 
wurdt dan fjirtich sinten”, wie it 
antwurd. Hjir ha jo 2 gûne, komt 
er no wer ris immen sûnder jild 
mei in lekke bân, dan kinne jo dy 
helpe en hoeche jo him net fuort 
te stjoeren. D.K.K. stapte wer op’e 
fyts en sette ôf nei Ljouwert. It 
opsetten fan’e útstalling slagge en 
mei in goed gefoel kaam er jûns let 
wer yn Munnikeburen oan, brocht 
de fyts wer nei Willem en die dêr 
ferslach fan syn reis. 
 
Geart Leystra
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

HUISJE BOOMPJE BABY

8-9-10 APRIL 2022 - MartiniPlaza Groningen

workshops · lezingen · winkelstraat · optredens · zorg- en informatieplein · foodtrucks · kids play & joy

www.huisjeboompjebabyevent.nl

HÉT BABY & KIDS EVENT VAN HET NOORDEN

Huisje boompje baby

Op 8, 9 & 10 april organiseer 
ik samen met MartiniPlaza 
Groningen een nieuw 
evenement. Huisje Boompje 
Baby is hét baby & kids event van 
het Noorden. Ben jij zwanger, of 
heb je een kindje in de leeftijd 
van 0-4 kom dan gezellig 
langs om te shoppen en laat je 
inspireren en informeren.  

Meer informatie vind je 
op onze website. www.
huisjeboompjebabyevent.nl. 
Wie weet zie ik jullie daar!  

Groetjes Lyse Koldijk (oud 
bewoonster van Buorren 24)

It waar 
 
De snieklokjes en ek oare 
blommen komme al út de grûn. 
Mar dan is it foarjier wol hiel 
betiid. 
De iisbaan leit net foar neat 
ûnder wetter. 
Wat winter soe dochs ek moai 
wêze. 
En in protte snie soe ek net 
sa gek wêze. 
Gelokkich ha wy as minsken 
dat net foar it sizzen. 
Mar ik soe it wol graach wolle. 
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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 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. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

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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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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Ode aan een.... 
Nog net geen dode, geamputeerde majesteit! 

Raerd mag zich rijk noemen aan mooie bomen, kampioen is wel de stokoude Kastanje met zijn imposante 
gespierde armen, tussen de smeedijzeren omheining en de serreramen van wat eens een doktersvilla was. Ook 
erg in het oog springend is de Goudes (Jaspidea) aan de voet van onze hooggeplaatste “âlde Laurens“ en vooral 
niet te vergeten de verscheidenheid aan groene reuzen in ons park, het domicilie van een wel zeer luidruchtig 
zwart gevederd volkje. 

 Maar… ik heb een zwak voor wilgen. Wel wat gewoontjes misschien zo’n nederige wilg, hoewel zeer gastvrij 
voor talloze insecten en vlinders… en goed beschouwd is ons cultuurland op wilgentenen gebouwd toch? Wist u 
dat er wel 300 soorten van bestaan? 

 De treurwilg met zijn zwiepende takken kan monumentale proporties aannemen… en mijn “lustobject” 
had deze dan ook. Op zo’n stormachtige dag als vandaag op de laatste dag van januari kan ik me echter wel 
verplaatsen in de angst van de omliggende bewoning, die er niet aan moeten denken deze gigant aan het water 
achter de Sylsterhoeke, tijdens een flinke storm op hun dak te krijgen. 

 Het onvermijdelijke geschiede: Opgeschrikt door een oorverdovend lawaai zagen wij op een zekere morgen 
een in onze omgeving nog nooit vertoond staaltje van acrobatiek. Hoog in de kruin van “Wylde Willem” 
(zelfverzonnen bijnaam) hing een gehelmde jongeling aan touwen en balanceerde van tak naar tak om deze 
dan vakkundig met zijn kettingzaag te lijf te gaan. Respect voor de behendigheid van deze tak van sport hoor! 
Maar… wat zou er van de neerbuigende grootsheid van “onze“ Willem overblijven? Wellicht slechts de dierbare 
herinnering aan deze ruisende mega-windharp? Chirurgen beperken zich vrijwel altijd tot het amputeren 
van het hoogstnoodzakelijkste. Deze boomchirurgen ook mogen we hopen. Wel eens van KANDELABEREN 
gehoord? Dat is echter wel een drastische ingreep, waarbij de hoofdtakken worden geamputeerd, zonder 
rekening te houden met de zijtakken. Daardoor komt zo’n boom er uit te zien als een kandelaar en lang niet 
elke boom is daarna nog een lang leven beschoren. Daarom is zo’n ingreep in Nederland dan ook vergunning-
plichtig. 

 Het bedreigende aspect zal ongetwijfeld de doorslag hebben gegeven om tot deze gruweldaad over te moeten 
gaan, want het is ontluisterend wat er nog rest van wat het geweest is. Ik kan er niet aan ontkomen om aan een 
standbeeld in Rotterdam te denken met de naam “De verwoeste stad”. Ondanks begrip voor de situatie, waag ik 
het toch uiting te geven aan mijn treurnis omtrent deze verwoeste wilg! 

H.A.
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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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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 

ADVERTENTIE
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Acties voor Gymnastiekvereniging O.S.O. 

Op allerlei manieren wordt er geld ingezameld voor de O.S.O. Hieronder staan de verschillende acties vermeld. 

Jeugd Sponsoractie 2022 
Zoals eerder ook al vermeld, gymnastiekvereniging O.S.O. is geselecteerd voor de Jeugd Sponsoractie van Poiesz-
supermarkt. Deze actie loopt van maandag 14 februari tot en met zondag 10 april a.s. Wij doen mee in de supermarkt in 
Mantgum. Met deze actie kunnen we geld binnenhalen voor de jeugd van onze gymnastiekvereniging. Bij iedere €10,- aan 
boodschappen ontvang je een munt. Bij vele aanbiedingen kun je deze munten ook verdienen. Dus, winkel bij de Poiesz-
supermarkt en verzamel zoveel mogelijk jeugdsponsormunten voor de O.S.O.! De munten mogen eventueel ook bij de 
bestuursleden in de brievenbus gegooid worden, wij zorgen er dan voor dat de munten in Mantgum terecht komen! 

Statiegeld Jumbo 
Op de flessenautomaat zit een doneerknop. Vanaf maart kun je je statiegeld doneren aan de gymnastiekvereniging te Raerd! 

Jantje Beton 
In de week van 7 tot 12 maart komen wij langs de deuren voor de actie Jantje Beton. De collectebus is voorzien van een 
iDEAL QR-code dus mocht je geen kleingeld hebben, doneren kan altijd. Daarnaast kan er via de online collectebus ook 
geld worden gedoneerd!  

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. Als bestuur zijn we druk op zoek naar een nieuwe gymmeester/juf. 
Vooralsnog wordt er helaas nog geen gymles gegeven. Daarnaast zoeken we ook nog steeds een trainer voor de dance fit. 
Heb je ideeën? Neem dan met één van ons contact op. 

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 

Woensdag: 
Pilates: 12.00 – 12.45 (voor alle leeftijden) 

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 
Streetdance 2: 17.00 – 17.45 
Streetdance 3: 17.45 – 18.30 
Streetdance 4: 18.30 – 19.30 

Voor al uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.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.: Grietsje Schaap, Jitske Klaversma, Tamara Struiving, Teatske Punter, Petra Viëtor, 
Aafke Wijnstra en Marieke de Jong 
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Och leave, dreamsto al fan dy 
hetsige wâldrikel?’, en wylst tyske 
hy my oer myn lyfke. Ferheard 
skrok ik wekker en seach út myn 
koer wei Baas rjocht yn ‘e eagen. 
‘Of gie it dochs wer oer haskes?’, 
liet hy derop folgje. No nee, hy 
moast ris witte hokker nachtmerje 
ik hie! Hyltyd wer oer dat spul 
begjinne, blaf my der net fan! 

Fan ‘e middei noch. Baas liet my 
oer de dyk út en yn ‘t lân fan de 
buorman fleagen twa hazzen efter 
elkoar oan en dat draaide út op 
joeien. ‘No moatst efkes goed 
sjen, Afke!’, siet Baas my op te 
stoken. No haw ik altyd niget oan 
dy hurddravers, mar sok ôfwaaid 
praat hy ik net fan him ferwachte! 
Hawar, ik bin al twa wike sa 
loopsk as in teef, mar dêr rin ik 
abslút net mei te keap. Ik floei 
fansels, mar dat is lykwols hiel 
behindich. Boppedat behimmelje 
ik mysels goed mei de beklape 
sadat se mar amper wat yn ‘e hûs 
fine. Dochs wiene Frou en Baas 
der wol gâns op fiksearre. Sy wolle 
stomme graach pupkes by my. 
No haw ik my sels ek wolris útere 
oer ‘pykjes’ te prakkesearjen, mar 
‘k seach noch wol wat apen en 
bearen op it paad dêrhinne. Hoe 
yn de goedichheid moat soks? No, 
dy lêste nachtmerje hat my wol 
goed út myn ‘dream’ weihelle...

Frou en Baas hiene al hiel wat 
mei my útheefd. Hja hiene my 
yn allerhande bochten ûnder 
in grut kabaalapparaat lein foar 
‘bonkerakplaatsjes’ sa’t sy dat 

neamden. Eartiids bin ik ek 
by de eachjedokter west foar 
ûndersiken en Baas hat de ier yn 
myn foarpoat benei lek prikt om 
te sjen oft ik wol sûn bin. Fansels 
bin ik dat! En de ôfrûne wike 
hiene se al trije kear wer bloed 
prikt om te sjen hokker momint 
ik it bêste nei dy ‘wâldrikel’ ta 
koe. Ik wie der wol klear mei...

En op dy bewuste jûn wie ‘t 
blykber safier. Dus ik mei yn 
harren wein en meielkoar op nei 
Sven. Wie ‘k al pear kear mei 
yn ‘e kunde west by tiden fan 
jachttrainings en ik moat blaffe 
dat ik dy linige apporteur bot 
graach lije mei. Dit kear giene 
wy lykwols net nei ‘t bosk ta, mar 
gewoan by him thús yn ‘e tún. 
No, om in wiidwreidich ferhaal 
koart te meitsjen: wy hawwe 
oardel oere omgisele en boarte, 
mar ik haw him net op myn krús 
talitten. Nei withoefolle bakjes 
kofje sei Baas dat it moai west wie 
en setten wy wer ôf op nei hûs ta. 
‘Moarn nochris besykje?’, hearde 
ik Baas by de efterdoar freegjen. 
No, sa.

Dy oare deis wy dêr nochris 
hinne. Earst mochten Sven en 
ik wer in pypfol omtyskje, mar 
doe hat Baas my goed tasprutsen 
en begûn hy my mei beet te 
hâlden. No, dat fleach my suver 
oan! En doe’t ik úteinlik fielde 
dat myn frutsel beroerd waard, 
haw ik in pear ôfgryslike gjalpen 
jûn. Ik haw wrachtich gûld as in 
lyts wolfke! ‘Dit wurdt neat en 

sa moatte wy net wolle’, hearde 
ik sizzen. Myn leave santjin, wat 
begrutte it my foar dy wâldrikel! 
Hy stie der alderôfgryslikste 
helpleas by, dy siel. It lei ‘m ek wier 
net oan him. Mar wat wie ik bliid 
dat ik wer mei yn ‘e wein nei hûs ta 
mocht...

Der is wat ôf eamele nei dy tiid. En 
Frou hat ek wier wol in trientsje 
litten. Mar ik hearde Frou en Baas 
tsjin inoar sizzen dat se de lju mar 
rabbelje litte moasten. En dat se 
grutsk op harrenlytse wyfke wiene 
en bleaunen. ‘In hûn heart baas 
oer har eigen lyfke te wêzen.’ No, 
better hie ‘k soks sels net blaffe 
kind!

Dy nacht kamen yn myn dreamen 
opnij piken út dy einekûr foar ‘t 
ljocht. En seach ik dy jerke him 
wer oan dat eintsje fergripen. Doe 
wist ik dat ik it by eintsjebeslút by 
de rjochte ein hie...

Wrafke: de nachtmerje fan Afke
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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

Op donderdagen in dorpshuis De Trijesprong, 
Buorren 30, 9012 DH in Raerd.

Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Wist u dat...?
... de brievenbus voor recepten 
bij het dorpshuis is vernield? 
Het is nog niet zeker of deze 
brievenbus weer terugkomt. 

Recepten kunnen voortaan 
doorgebeld  worden op 0566-
622695 en kies voor optie 2. 
Spreek vervolgens uw naam, 
geboortedatum en te bestellen 
medicatie in.

Of mail naar:
info@apotheekmidfryslan en 
vermeld in de mail uw naam, 
gebootedatum en te bestellen 
medicatie.

Havenmeester

De havenmeester 
(Peter Jan de Maijer) heeft een  
nieuw telefoonnummer:

     06-53919440
Op zoek naar een ligplaats voor 
uw bootje? Neem contact op en 
vraag naar de mogelijkheden
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Koken met…
Isis van Kooten

Wrap met avocado, kaas en kip
Een favoriet gerecht van ons is de avocado-wrap. Ik weet niet meer waar ik het vandaan heb en in de loop der 
jaren ben ik ook een beetje de verhoudingen kwijtgeraakt en heb ik het hier en daar wat aangepast. Het is vrij 
makkelijk te maken en het enige wat je eigenlijk nodig hebt is een snijplank, mes, lepel en een tosti-ijzer! Dus 
ook weinig afwas. Op dagen dat er weinig tijd is om te koken komt de avocado-wrap voorbij. Lekker snel en 
makkelijk is ook wel eens fijn toch?

Ingrediënten (op basis van 2 personen)

- 2 eetrijpe avocado’s
- 300 gram gebraden kipfiletreepjes (Italiaans gekruid)
- 2 volle lepels crème fraiche (light)
- 200 gram geraspte oude kaas
- 50 gram geraspte Parmezaanse kaas
- 8 medium size of kleine tortilla’s of 4 large tortilla’s.
- Peper en zout naar smaak

Werkwijze

Snij de kipreepjes klein in stukjes van 0,5cm en doe ze in een ruime kom.
Als je wilt kun je in plaats van gebraden kipreepjes ook zelf een kipfilet bakken; snij deze in stukjes en bak de 
kipstukjes met kipkruiden. Snij daarna extra klein.
Snij het vruchtvlees van de avocado’s in kleine blokjes en doe deze bij de (gare) kipstukjes in de kom.
Ik vind het zelf handig om de avocado doormidden te snijden, de pit eruit te halen en dan in de schil alvast het 
vruchtvlees met een mesje klein te snijden. Dan kun je het er zo met een lepel uitscheppen en worden je handen 
niet zo vies.

Meng de crème fraiche, alle kaas en snufje peper en zout door het kip/avocado mengsel. Roer alles goed door 
zodat het goed verdeeld is.

Zet de tosti-ijzer of grill aan. Verdeel het avocado mengsel over de wraps, een grote eetlepel in het midden, en 
vouw ze dicht in een vierkantje.
Doe de wraps met twee tegelijk tussen de grill. Zorg dat deze niet te hoog staat. De kaas moet wel goed smelten. 
Zodra er mooie bruine strepen ontstaan zijn ze klaar. Ik draai ze dan een kwartslag zodat er een mooi ruitje op 
komt.

Ze zijn erg machtig, maar heel erg lekker! Pas op dat je je mond niet verbrand aan de hete kaas!

Eet smakelijk!
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De Blauwe Tent 
gaat met de tijd 
mee 
Remco Jorritsma (31), hikke 
en tein en bewenner fan Raerd, 
is zich terdege bewust, dat 
hij op een historische plek 
zijn kookkunsten etaleert. 
Hoewel de Blauwe Tent, na 
ruim 14 maanden gesloten 
te zijn geweest, sinds eind 
januari 2022 weer open is voor 
gasten, zijn er al meerdere 
(oud) truckers langs geweest. 
Sommige truckers komen hier 
al 40-50 jaar. 

Op deze plaats, aan de afslag 
Reduzum aan de N 354, gaf in 
1911 dominee Boers de aanzet 
tot de oprichting van de Blauwe 
Tent. Aanvankelijk was het een 
echte tent, die ieder weekend 
weer in elkaar werd gezet door 
vrijwilligers. De dominee 
zag wat voor leed alcohol 
aanrichtte in veel gezinnen. 
Hij was actief in ‘De Blauwe 
Knoop’, zoals in de volksmond

de geheelonthoudersclub werd 
genoemd. 

Het houten gebouwtje ziet 
erbuiten nog precies hetzelfde 
uit, maar de binnenkant is 
afgelopen herfst volledig 
verbouwd. Het heeft de nieuwe 
eigenaresse Tjitske de Jong (34) 
goedkeurende commentaren 
opgeleverd: “It sjocht der 
hjir hiel oars út”. De truckers 
dachten dat de achterwand was 
verplaatst en de vloer recht was 
getrokken. Trots zegt Tjitske, 
dat dit niet zo is. Aan de vloer 
is niets gebeurd. Er is alleen 

een opening gemaakt in de 
binnenmuur, zodat de clientèle 
nu de kok aan het werk kan 
zien. 

Een andere kleurstelling, een 
nieuwe bar en nieuw houten 
meubilair dragen bij tot de 
sensatie dat het truckerscafé 
ruimer is geworden. Het 
geheel doet modern en heel 
fris aan. Het Perzisch tapijtje 
ligt niet meer op de tafels. Zelf 
kan ik me die kleedjes nog 
goed herinneren van thuis en 
elders, gangbaar in de jaren 
50 en 60 van de vorige eeuw. 
Ik vraag Tjitske of zij een 
binnenhuisarchitect in de arm 
heeft genomen. Dat is niet 
het geval. Ze heeft alles zelf 
bedacht. Op mijn vraag aan 
Remco of hij hier ook een rol 
in heeft gespeeld zegt hij: “de 
enige rol, die ik heb gespeeld, 
is het rolletje waarmee ik de 
wanden heb gesausd”.

De Blauwe Tent gaat mee 
met de tijd. Maar niet alleen 
qua interieur. De nieuwe 
uitbaters hebben grootste 
plannen en willen de clientèle 

Het vernieuwde interieur van de Blauwe Tent

Archieffoto: zoals het in de jaren 30 was van de vorige eeuw



PRAET FAN RAERD Pagina 21

verbreden. Naast de truckers, 
ook passanten, fietsers en 
wandelaars. De openingstijden 
zijn veranderd van 7.00 tot 
19.00 uur, naar 10.00 tot 
20.00 uur. En van maandag 
t/m vrijdag naar dinsdag t/m 
zaterdag. Als blijkt in het 
voorjaar of zomer dat er ook 
vraag is op zondag, gaan ze ook 
die dag open.  

Tjitske vertelt dat zij een 
kok heeft gezocht, die 
ambachtelijke gerechten kan 
bereiden van verse producten. 
Het plan is om zo veel mogelijk 
streekproducten van lokale 
leveranciers te gebruiken. De 
klanten weten dan waar de 
ingrediënten vandaan komen. 
De kwaliteit staat voorop. 
Het menu varieert elke week. 
Op het menu van vorige 
week zie ik onder andere een 
‘gegratineerde stamppot met 
spruiten en bospaddenstoelen’ 
en ‘Indonesische rendang’. 
Uiteraard blijft het ‘broodje 
bal’ op het menu staan, maar 
in Remco’s woorden: “it is 
gjin produksje bal; it is in 
selsmakke bal dy’t net stuitert”. 
Vanaf kerst vorig jaar, zijn ze 
begonnen met afhaalmaaltijden 
en doorgegaan tijdens de 
lockdown. Afhalen blijft ook 
mogelijk in de toekomst.

De traditie volgend, gaat het 
nieuwe team voor alcoholvrij. 
Ze hebben de tijdsgeest mee.  
De tijd dat er smalend werd 
gedaan om alcoholvrij bier 
ligt ver achter ons. Denk 
aan het merk ‘Buckler’ dat 
roemloos ten onderging, na de 

oudejaarsconference van Youp 
van ’t Hek in 1989.  
Dat was inderdaad niet best. 
Maar inmiddels drinken jong 
en oud steeds vaker een nul 
punt nulletje. Er zijn vele 
uitstekend smakende 0.0 bieren 
in de supermarkt, de slijterij 
en het café. Alle merken, die 
ertoe doen, prijken met nieuwe 
aanwinsten. De 0.0 wijnen 
lopen hierbij nog achter, maar 
worden ook steeds beter. 

Remco is als 16-jarige 
begonnen als hulp in de 
keuken van de snackbar/
restaurant op het Starteiland 
in het Sneekermeer. Hij werd 
daar de chef toen jij 20 jaar 
was. Na enige tijd besefte hij, 
dat hij geen goede culinaire 
achtergrond en kennis had. 
Hij wilde zich hierin meer 
verdiepen. Daarom volgde hij 
een versnelde koksopleiding. 
Hij ging twee jaar elke week 
een dag naar Nieuw-Leusden, 
onder de rook van Zwolle. 
Hier behaalde hij het Diploma 
Zelfstandig Werkend Kok- 
Niveau 3 op het officieel erkend 
horecaopleidingsinstituut 
Smink Culinair. Hij bleef 
nog vele jaren werken op 
het Starteiland, en had vele 
dorpsgenoten als collega’s. 
Tussendoor werkte Remco ook 
als kok in het visrestaurant ‘Vis 
en Meer’ in Woudsend. Toen 
hij een telefoontje kreeg van 
Tjitske zijn ze gaan praten. Het 
eerste gesprek duurde meer 
dan twee uur en bleken ze op 
dezelfde lijn te zitten. Ook 
Remco was wel weer in voor 
verandering.

Tjitske is afkomstig uit 
Âldeboarn en woont sinds 6 
jaar in Reduzum. Ze heeft een 
mbo-horeca opleiding gedaan, 
en later de opleiding ‘Leisure 
Management’, zeg maar ‘frije 
tiid stúdzjes’ op de Stenden 
Hogeschool in Leeuwarden. 
Ze heeft verschillende banen 
gehad in de horeca, maar ook 
verzorgde ze animaties op het 
recreatieterrein ‘de Potten’ 
nabij het Sneekermeer. Ze 
heeft 7 jaar op de afdeling 
inkoop gewerkt bij Philips 
in Drachten, dat prototypes 
van consumentenelektronica 
maakt. Het afgelopen jaar 
deed Tjitske de financiële 
administratie voor het agro-
tech bedrijf van haar partner. 

Toen Tjitske hoorde dat de 
Blauwe Tent te koop stond, 
begon haar hart sneller te 
kloppen. Met de overdracht 
van de sleutel afgelopen 
oktober bevestigde zij haar 
carrière switch. De vorige 
eigenaar zette de zaak van zijn 
oom verder sinds zijn 20ste. 
Dat heeft hij 46 jaar gedaan. 
Het nieuwe team wil zoveel 
jaren niet vooruitkijken. Wel 
zijn ze hard bezig om hun 
droom te verwezenlijken: het 
met veel plezier runnen van 
een goedlopende zaak met 
mooie gerechten en met de 
uitstraling van weleer. 

JDM
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Wa binne dat?
It is freedtejûn, gjin kop op’e dyk, 
mennich minsk sit lekker ûnderút 
op’e bank. Ik sykje myn paad nei de 
Slingerbochten nûmer 20 wêr’t ik 
aanst in petear ha sil mei syn nijste 
bewenners, Maarten Kloppenburg en 
Willem Abma.

Twa mannen fan yn’e tritich hjitte my 
wolkom op syn ‘coronaansk’. Ik fal 
drekst mar mei de doar yn hûs, mei 
myn earste setsje fragen. Se kinne 
elkoar al sechtjen jier, Willem wie 
santjen en Maarten trijentweintich, 
doe’t se elkoar tsjin it liif rûn. De 
woartels lizze net ticht by elkoar, 
Maarten is opgroeid yn Bûtenpost 
en Willem wennet no yn wêzen 
net sa fier ôf fan syn bertegrûn, 
Wurdum. Beide heren sjogge net op 
in kilometer mear of minder.

Ik fyn it nijsgjirrich om te freegjen 
hoe’t se elkoar typeare soene. Willem 
begjint: ”Maarten is hiel rêstich, 
bedachtsum, ien dy’t sekundair 
reagearret, somtiids wat muoite 
hat mei it nimmen fan beslissingen 
omt der safolle mooglikheden him 
oantsjinje, én hy is hiel leaf!” Dat 
lêste komt der mear as oertsjûgjend 
út, hjir sprekt it hert. Oarsom hoeft 
Maarten ek net lang nei te tinken: 
”Do reagearrest folle sneller as my, 
bist direkter, hast in izeren discipline, 
bist nijsgjirrich en leargierich.” It  
respekt fan wjerskanten en leafde 
folje de keamer. Elk syn oplieding 
ferriedt min of mear al it grutte 
ferskil, Maarten is kreatiever en 
tinkt associatiever, wylst Willem de 
eksakte kant it neist is. Se folje inoar 
moai oan.

In minsk wurdt minsk tusken de 
oaren. Faak is er in persoan of in 
barren dy’t in signifikante bydrage 
leverd hat oan de persoan dy’st no 
bist. It skoft yn Sweden hat Willem 
stipe yn syn wêzen. “Nei sa’n fiif 
jier wurkjen oan it ûndersyk, mei 
úteinlik de promoasje yn’e bûse, 
wit je fan jinsels Ik kin dit! It hat 

my in soad leard oer myn eigen 
selsstandichheid!” sa fertelt er. It 
lustrum yn it hege noarden smyt him 
nei fiif jier wenjen ek noch in oar 
wichtich dokumint op, it sweedsk 
paspoart. It bûtenlânsk avontoer 
hat hun de eagen foar de natoer 
noch mear iepen lutsen. Eatwat 
wêr’t Maarten dan ek mei nocht op 
werom sjocht, wat in kado! Oer de 
signifikant other kin er koart wêze: 
“Dat is Willem, dy hat in oanfoljende 
faktor op my!”

Hoe faak komt it net foar dat je it 
leafst streekrjocht op je doel ta wolle, 
it libben giet lykwols syn eigen gong. 
Sa fertelt Willem dat er earst twa jier 
Geneeskunde studearre hat yn Grins. 
Hy mist hjir yn de djipgong, lykas 
syn leafde foar natoerwittenskippen, 
op it terrein fan de biology en 
skeikunde. Op en nij wurdt in 
stip oan de kimme set, dit kear op 
Farmasy, it blykt in skot yn’e roas. 
Nei seis jier mei de noas djip yn’e 
boeken hat er nóch syn nocht net. Yn 
2015 sollisitearet er by it Karolinska 
Institutet foar in promoasjeplak, sa 
wit er syn leafde foar Scandinavië 
praktysk te kombinearjen mei it 
wurk.

Tegearre in knäckebrotsje diele 
smakket in stik better, dat Maarten 
pakt syn koffers úteinlik ek rjochting 
it noarden. Hy hat, tegearre mei 
syn kompanjon in eigen webside-
bedriuw, dy’t er online bestjoere kin, 
dat de oerstap nei Sweden makket 
it foar him bedriuwsmjittich net al 
te dreech. Hy hâldt likegoed wol 
syn appartemint yn Ljouwert oan, 
sadat er plak hat as er sa no en dan 
dochs efkes oerkomt om fysyk de 
puntsjes op de i te setten mei syn 
saaklike partner. Maarten soarget 
derfoar dat de de kulturiele honger 
fan Nederlânske, Belgyske en oare 
bûtenlânske toeristen yn it bûtenlân 
stille wurdt troch it oanbieden 
fan in pleatslike gids. Dit binne 
meastentiids Nederlânners dy’t 
eartiids sels fereale rekke binne op 
dy bepaalde stêd of lân, wêr’t se in 
toeristysk bedriuw begûn  binne. 

De toeristen wurdt in rûnlieding 
oanbean, yn de foarm fan in 
stedskuier of fytstoer.

Underwilens dûkt Willem rom fiif 
jier lang yn de longfarmakology, 
wêrby it spesifyk draait om de fraach 
wat de rol is fan bepaalde fetten by 
astma is en hoe je dizze ûntsteking 
tsjingean kinne. It giet der fêst hiel 
sekuer oan ta, op sa’n ôfdieling. 
Wit net wat der yn de tee sit, mar 
ynienen plopt de Sweedske kok fan 
The Muppets by my op. Ik kin it net 
helpe, ynwendich moat ik efkes gnize 
as ik der oan tink as dizze kok yn 
syn einleas enthousiasme by fersin 
ynienen by Willem troch de labdoar 
stappe soe…

It promoasjeûndersyk rint hast op 
syn ein, as se elkoar de fraach stelle 
“Wat dogge we, bliuwe we hjir of 
gean we wer werom nei Nederlân?” 
Hoewol’t se fereale rekke binne 
op Sweden, lûkt it bloed fan beide 
famyljes en it Heitelân ek wol wer.  
Wylst Willem yn de einfase fan syn 
ûndersyk sit, blaast Maarten it stof 
fan syn koffer en reizget alfêst foarút.

Yn jannewaris 2021 fynt er yn Raerd 
in hûs foar hun beiden en begjint de 
saak fêst wat gesellich te meitsjen. 
Maarten fynt wurk as dosint  
Konseptûntwikkelder, op de NHL 
Stenden yn Ljouwert. Hy fielt him as 
in fisk yn it wetter, mei dizze baan 
yn de digitale wrâld, dêr’t er úteinlik 
ek foar oplaat is. De digitale media 
en har design, lykas dat fan apps en 
websides, beslaan syn fakgebiet.

Op sechtjen april 2021 promofearret 
Willem op syn ûndersyk. Hy lit 
my it boekwurk sjen, wêr’t syn 
ûndersyksresultaten yn steane. Ik 
kin my der kwalik in foarstelling fan 
meitsje, hoefolle wurk en tiid hjir yn 
sitten hat en nim myn pet der djip 
foar ôf. Troch de corona-maatrigels 
bart de promoasje  spitichgenôch 
online. Allinich syn kollega’s fan de 
ôfdieling binne fysiek oanwêzich, 
syn âlders en freonen sitte elk thús 
achter hun kompjûterskerm om 
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sa dochs noch wat fan dit heuglike 
feit opfange te kinnen. Spitich, it 
is ornaris in yntrigearjend barren, 
dizze promoasje, wêr’t in hiele 
wichtige  seremoanje oan ophongen 
wurdt. It is efkes net oars, mien ik 
lichtlik yn syn blik ôf te lêzen. It 
binne de minsken der net nei om 
hun hjir bot de holle oer brekke te 
wollen.

Yn oktober fan datselde jier lit er 
Sweden definityf achter him om 
tenei wer tegearre mei Maarten te 
wenjen, yn hun nije stee yn Raerd. 
Willem kriget wurk yn it UMCG yn 
Grins op it laboratorium Klinyske 
Gemy. Hjir wurket er oan it opsetten 
fan analyses foar de bepaling fan 
lichemseigen stoffen.

Troch de wike fine se dat se genôch 
beton sjogge, op en rûn harren 
wurkplak yn’e stêd. It is dan ek 
in ferromming at se jûns wer 
thúskomme, yn in doarp as Raerd, 
lit se my witte, “…lyts, romtelik, 
grien en mei in pear stappen bist sa 
bûtenút.” De rêst en romte fielt as in 
grut kado, lykas de tiid dy’t se frij 
binne en harren ferwûnderje oer de 
natoer, de djiptewurking derfan en 
de stilte dy’t der omhinne hinget. Yn 
Japan neamme se soks in ‘boskbad’, 
wêr immen sa syn betizingen en 
hastichheden fan it deistich libben 
fan him los probearet te weakjen. 

It wurdt my dúdelik dat ik hjir te 
krijen ha mei twa minsken dy’t gjin 
rare bokkesprongen miene te hoege 
meitsjen om de skientme, it pure fan 
de natoer te sjen . It is hun grutste 
gemiene dieler. We fleane noch efkes 
werom nei Sweden. Se fertelle oer 
de bûtenwyk fan Stockholm, wêr’t 
se wennen, “…mei trije, fjouwer 
stappen bûtendoor, stiest dêr al 
yn de rûge natoer. Je kinne dêr 
einen rinne sûnder in kop tsjin te 
kommen.” Da’s hjir wol oars, mei al 
dy lytse hoekjes bosk, wêr’st op snein 
hast oer de koppen rinne kinst.

It libben bestiet út balansearjen, 
njonken de natoer ferlieze ze har 

lykwols ek graach yn de musyk. 
De termen Rock en Metal falle, 
mar ek Grieg, Beethoven en Bach 
hawwe ynspraak. Willem mei sels ek 
geregeld dwaande wêze mei musyk, 
“Ik fyn it leuk om by bepaalde 
nûmers út te finen wat de baslinen 
binne.” It is al efkes lyn dat Maarten 
de gitaarsnaren oanrekke hat, lykas 
de drums. Hy soe mar wat graach 
it drummen wer oppikke wolle. By 
gebrek oan romte en tiid fermakket 
er him oant dy tiid poerbêst as in 
betûft baristo tusken de útnoegjende 
klanken van it nijsgjirrige kofje- en 
espressoapparaat, dat op it oanrjocht 
stiet te lonkjen.

As der ien ding is wêr’t hun leafde 
foar natoer en musyk by elkoar 
komt is dat wol yn de ymposante   
filmtrilogy ‘Lord of the Rings’. 
De soundtrack is like magysk as 
de bylden en it ferhaal, dat yn de 
oerweldigjende natoer fan Nij 
Seelân opnommen is, sa fertelle se 
eufoarysk.

Dat ik hjir mei betûfte lju te krijen 
ha is my al gau dúdelik. Ik bin 
nijsgjirrich oft se oars ek ambysjes ha 
wolle soene. 

Maarten antwurdt ridlik gau dat 
it him geweldich liket as er krekt 
sa moai skilderje kinne koe as syn 
mem. Ter ferdúdliking hellet er 

twa wurken fan har fan de muorre. 
Ik sjoch twa prachtige kleurrike 
skilderijen en kin my syn ferlangen 
goed foarstelle. 
Dêr njonken soe er it hearlik fine 
as er him ris lekker útlibje koe 
op in drumstel. Warskynlik is it 
in better idee om dêr noch efkes 
mei te wachtsjen, sjoende hun 
wenningkonstruksje.

Willem fentilearet dat er graach wat 
handiger wêze kinne soe mei syn 
hannen. “Ik kin wol wat betinke, 
mar as ik it meitsje sjocht it der hiel 
oars út” laket er der likehurd achter 
oan. Hy ferdúdelikt syn wurden 
mei it wrâldferneamde skilderij 
‘De schreeuw’ fan Edward Munch 
: sa knap as de skilder hjir sa’n 
fûleindige emoasje del set hat. “Dat 
is toch geweldich, as je soks kinne.” 
Hy fertelt der noch efkes by oer in 
astma-pasjint yn Sweden, dy’t har 
emoasje omtrint astma ferbylde yn 
in persoan dy’t mei har holle yn in 
akwarium rûn.

Sa bliuwt der altyd wat te winskjen. 
Myn nijsgjirrigens giet op de rin, sa 
bin ik benijd nei hun antwurd op de 
fraach as se in stap werom yn de 
tiid gund wurde soe. “Dan soe ik 
wol werom wolle yn de tiid foardat 
de minsk op ierde wie, allinich 
mar planten en bisten, dus sûnder 
minsklik yngripen.” Fierder soe 
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Willem it hiel aardich fine as er 
hjir ris sa ’n hûndert jier werom 
yn de tiid om stappe kinne soe, 
bygelyks oer al dy tsjerkepaden, 
wêr’t eartiids it tsjerkefolk rûn, 
as makke skiep oer har eigen 
wyldpaad. Maarten folt oan mei 
de winsk om it wyldere lânskip 
werom te sjen, de tiid fan de 
sânpaden en oare paden, foardat 
harren sêftens en sjarme foar altyd 
ferdwûn ûnder it ûngenedige bêd 
fan klinkers en, noch wat letter, it 
asfalt.

Wat is libben sûnder dreamen, ik 
rek hun fantasije noch in bytsje 
mear op. Stel dast gjin lêst ha soest 
fan beheiningen, wat soest dan 
graach ris dwaan wolle, freegje 
ik hun. “It liket my geweldich 
om foar ien of twa jier mei in 
sylboat ûnderweis te wêzen” fertelt 
Maarten. “Dan soe ik Scandinavië 
oandwaan, mar ek Sina, Japan en 
Súd Amerika. It is in ekologysk 
ferantwurde wize fan reizgjen 
wêrby it liif ek wurkje moat. It is 
dat ik gau lêst ha fan seesykte, mar 
oars …” Maarten kriget romte en 
tiid  om syn dream rêstich lânje te 
litten.
Yn it sûch fan de stilte pakt Willem 
in pear tellen letter de tried fan 

it petear wer op: “Ik flean leaver 
net, mar Azië, mei nammen Sina, 
soe ik graach ris sjen wolle, mar 
parasjutespringe en paraglydzje 
liket my ek in geweldige 
ûnderfining, spitichgenôch ha 
ik lêst fan hichtefrees, dus ja, …” 
Wylst beide mannen noch efkes 
op hun wolk sitte, klok ik it lêste 
restje tee nei binnen.

Fan de wolk mei beide fuotten 
werom yn de klaai, fernim ik dat 
se gjin auto ha. Mei hun autoleas 
bestean wolle se op hun wize in 
ekoloagysk ferantwurde fuotprint 
delsette. Bewege is hun ding, 
fan in flinke kuier oant en mei 
hurdrinne en fytse. Ik wit net as 
Maarten élke moarne fluitsjend 
op’e fyts springt om him waarm 
en wekker te traapjen nei it wurk 
yn Ljouwert, mar ik ha der grut 
respekt foar! Foar Willem betsjut 
in autoleas bestean dat de wekker 
ierebetiid stiet, om’t er ferskate 
kearen fan ferfiersmiddel wikselje 
moat foar’t er goed en wol mei syn 
kollega’s yn Grins it earste kopke 
kofje drinke kin.

Om noch efkes wat stof opwaaie 
te litten foardat ik dit nûgjend 
stee ferlit, freegje ik de mannen 

as der ek saken binne wêr’t se 
de kriebels fan krije. Maarten 
begjint oer de ‘verdozing’ fan 
it lânskip. De effisjinsje fan de 
wolfeart fan hjoed de dei liket 
him ôf te spegeljen yn al dy grutte 
doazen fan distribusjesintra, 
dy’t as poddestuollen út de grûn 
stampt wurde. En wat te tinken 
fan de op stapel steande ûnfoech 
grutte datasintra, dy’t yn it 
platteflak noch as in ûnskuldich 
stikje Ministeck harren plakje 
sykje. As se ien kear goed en wol 
yn it lânskip,  as grutte  brutale 
skuondoazen steane, lykje se 
as hagelslach sa út it loftrom 
útstruid te wêzen. It grien moat 
noch hurder har bêst dwaan 
om oerein stean te bliuwen 
yn it skaad fan dizze núvere 
‘romtestasjons’. Alhoewol Willem 
dizze ûntwikkeling ek wakker 
betreuret, fertelt er fierder dat er 
mar min kin oer minsken dy’t wol 
A sizze mar it dernei ôfwitte litte 
by B. Oprjochtens smyt by him 
hege eagen. En sa bliuwe der altyd 
wol saken dy’t je leaver oars sjoen 
hiene. 

It wurdt my hieltyd dúdeliker dat 
ik te krijen ha mei twa minsken 
dy’t hiel bewust doch beskieden 
yn it libben steane, mei in grut 
gefoel fan ferantwurdelikheid op 
it mêd fan duorsumens. Myn jûn 
mei de mannen rint op syn ein. In 
wûnderlik bist stoarret my de hiele 
jûn al núver oan. It blykt in mear 
as libbensgrut rûchhierrige kavia 
te wêzen, dy’t de mem fan Maarten 
breidzjend yn elkoar nivele hat. In 
noflik en tige duorsam bist, dy’t yn 
lingte fan jierren syn taak as smûk 
húsdier folbringe kin. Hokker 
namme soe der ha, betocht ik 
my, doe’t ik letter troch it tsjuster 
werom nei hûs rûn.

Wytske Wassenaar Venema
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De Blaasbrug 
Op een eveneens zeldzame afbeelding uit de 
collectie van de familie Walma, staat de Blaasbrug 
bij de Zwette. Bij de aanleg van de Sneker Trekvaart 
(Zwette) in 1650 is aan de oostzijde een jaagpad 
aangelegd voor de paarden, of de schippers die met 
een lijn de schepen voortbewogen. Over de zijvaarten 
van de Zwette ontstaan houten bruggen, om paarden 
of mensen over te laten gaan. Ook over de Sylstjesleat 
komt zo’n brug. Vanaf de richting Sneek is het vanaf 
dit bruggetje nog enkele minuten varen tot aan de 
Dillebrug. De schippers blazen vanaf hier op hun 
hoorn, om de brugwachter te waarschuwen voor hun 
doorvaart. Hierdoor krijgt dit bruggetje de naam 
“Blaasbrug”. 

Na 1900 komt het gemotoriseerd verkeer op gang. 
Zeil- en trekschepen verdwijnen langzamerhand van 
het toneel en ook de jaagpaden worden overbodig. 
De Blaasbrug wordt daarom in 1939 afgebroken. 

Nico van der Werf

Uit de oude doos 

Het Tolhuis

In de loop van de negentiende eeuw worden in Fryslân 
de eerste verharde wegen aangelegd. De Overijsselse 
Straatweg van Leeuwarden via Heerenveen naar Zwolle 
komt in 1827 tot stand. En in 1841 wordt begonnen 
met de aanleg van de straatweg vanaf Reduzum 
(Snekerhoek) via Sneek naar Lemmer. Deze weg is een 
belangrijke route naar de beurtvaardienst van Lemmer 
naar Amsterdam. 

Om deze straatwegen te bekostigen wordt hier jarenlang 
tol geheven. Op meerdere plaatsen ontstaan daarom 
tolhekken met bijbehorende huizen. Een daarvan 
ontstaat bij de kruising van de Dille met de Snitserdyk. 
In de collectie van de familie Walma is een zeldzame 
afbeelding hiervan te zien.

Het recht van tolheffing wordt door domeinen per vijf 
jaar publiekelijk aan de hoogstbiedende verhuurt. Voor 
een paard met ruiter, of een aangespannen paard wordt 
vijf cent gerekend. De doorgang van koe, stier of ezel 
kost drie cent, een kalf of veulen mag voor een halve 
stuiver door en met een varken of schaap volstond 
slechts een cent. Voetgangers hadden vrije doorgang, 
maar voor een rijtuig met inzittenden moest zes tot 
negen cent betaald worden.  

Na ruim vijftig jaar werd in 1896 de tolheffing 
opgeheven. Het tolhuis wordt in 1926 afgebroken, om 
plaats te maken voor het verdeelstation voor het nieuwe 
elektriciteitsnetwerk.
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Kleurplaat



PRAET FAN RAERD Pagina 27

Vroege lente in het het Raerder Bos

Wat een natte, stormachtige 
dagen hebben we nu (half 
februari), Storm Corrie is 
gepasseerd, storm Dudley 
kondigt zich morgen aan en 
dan mogen we overmorgen ook 
storm Eunice nog verwachten. 
Wat staat het bosk allemaal te 
wachten? Het zal in elk geval 
wel flink takken ruimen worden 
voor de vrijwilligers. En door 
het Fryske Gea zijn net nieuwe 
bomen en struiken aangeplant, 
die zullen deze dagen de harde 
wind moeten trotseren. Al met 
al is het best spannend hoe het 
bosk er na de stormen bij zal 
liggen (volgende maand meer 
over de nieuwe aanplant). 

De komende weken zullen 
de vrijwilligers bij hun 
opruimwerkzaamheden heel 
voorzichtig te werk moeten 
gaan, want het binnenbos of 
ook wel park Jongemastate 
staat boordevol bloeiende 
sneeuwklokjes. Deze mooie 
frêle klokjes zorgen er met zijn 
allen voor dat de aarde bedekt 
lijkt met een wit tapijt, want het 
zijn er zoveel, echt ongelooflijk. 
Bezoekers genieten ervan en 
struinen voorzichtig rond om de 
mooiste foto’s te kunnen maken. 

Er bestaan behalve de officiële 
naam ‘Galanthus Nivalis’ voor 
het algemene sneeuwklokje, 
heel veel andere namen: 
natuurlijk in het Fries Liderke 
en Maerteblomke, maar ook 
Vroegopjes, Vastenavondzotjes 
en Februarigekjes. Er zijn ook 
mensen die de sneeuwklok 
bestuderen, vermeerderen en in 

kaart brengen, de zogenaamde 
Galanthofielen. 

Onlangs las ik dat er in 
Denekamp een tuin bestaat met 
wel meer dan 130 soorten. Om 
die allemaal uit elkaar te kunnen 
houden, moet je toch wel van 
goeden huize komen. 

Plaatsen die in Friesland 
beroemd zijn om de massaliteit 
van sneeuwklokjes zijn behalve 
Jongema State, o.a. ook Martena 
State in Koarnjum en Dekema 
State in Jelsum, Vijversburg bij 
Tytsjerk en de Martenatuin in 
Franeker. 

Het is gek, we zijn nog 
niet uit de winter of we 
duiken alweer vol de eerste 
bloemenpracht in. Want behalve 
sneeuwklokjes staan nu ook de 
heldergele winterakonietjes of 
Ayttablomkes en de lenteklokjes 
al in volle bloei. Beetje vroeg 
in het jaar allemaal, maar 
wat willen we ook met deze 
temperaturen? 

Veel plezier op jullie wandeling 
en check de kalender van de 
stinzenflora monitor, als je 
wilt weten welke stinzenplant 
wanneer en waar bloeit (www.
stinzenflora-monitor.nl). 

Ineke Schulting 

 Mar ek... stoarmskea yn it bosk
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Raerders
Pensioen
Op 28 januari heeft Koos Jorritsma zijn laatste 
werkdag gehad. Geniet van je welverdiende pensioen!

Jan Wiebe Riemersma waard 5 febrewaris 30 jier!

Jubileum

Jierdei


