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Skoalle bestiet 70 jier
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Biljartweekend 
dinsdagploeg
Op 12 & 13 maart vond het 
beregezellige biljartweekend 
plaats van de dinsdagploeg.

Uitslagen:
1. Fokke Wijnstra
2. Fedde Hellinga
3. Ruerd Yde Veldhuis

Verliezersronde:
1. Jan Wiebe Riemersma
Poedelprijs: 
Bo Boterhoek

Op vrijdag 18 maart werd de 
Big Booster Party, georganiseerd 
door de Activiteiten Commissie 
dorpshuis ‘de Trijesprong’, goed 
bezocht. Het was een, als vanouds, 
gezellige avond!

Wist je dat...?
(vervolg voorpagina)

Wist je dat de basisschool in 
Raerd afgelopen maart 70 jaar 
bestond? Nadat de oude school 
(de huidige gymzaal) 70 jaar 
dienst had gedaan als basisschool 
werd op 25 maart 1952 de nieuwe 
school feestelijk geopend. 

In een krantenartikel aangedragen 
bij de redactie door Piet Kooistra 
valt het volgende te lezen. “Tal 
van genodigden hebben in de 
raadzaal van het gemeentehuis 
van Rauwerderhem* de officiële 
opening bijgewoond van de nieuwe 
lagere school. Na de bijeenkomst 
begaf men zich door het bevlagde 
dorp naar de oude school, waar de 
leerlingen, getooid met feestmutsen 
en in een uitbundige stemming, 
zelfgemaakte feestliederen zongen. 
In optocht ging het toen naar het 
nieuwe gebouw aan de weg naar 
Poppingawier, waar nogmaals 
gezongen werd en de burgemeester 
de schooldeur plechtig opende. 
Voordat men het gebouw 
bezichtigde, nam de burgemeester 
nog een cadeau van de leerlingen 
in ontvangst: een elektrische 
klok, een projectieapparaat en 
een luidspreker, bekostigd uit de 
opbrengst van de papieractie, die 
onlangs gehouden is. ‘s Middags 
genoot de jeugd onder meer van 
een poppenkast en ‘s avonds werd 
een schoolrevue opgevoerd, die 
meester Keulen speciaal voor deze 
gelegenheid schreef. Ten minste 
viermaal zullen de revueartiesten 
op de planken moeten komen 
om alle dorpsgenoten en 
belangstellenden uit de omgeving 
er van te kunnen laten genieten.”

* Het gemeentehuis is het pand waar nu 
Doarpswurk is gevestigd.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
zondag 3 april 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
woensdag 6 april 19.15 uur Vredesstiltekring Laurentiuskerk
woensdag 13 april 19.15 uur Vredesstiltekring Laurentiuskerk
vrijdag 15 april vanaf 7.00 uur Oud papier Gehele dorp
dinsdag 19 april 19.30 uur Film van betekenis Lokaal Reduzum
vrijdag 22 april 20.00 uur Jaarvergadering Merkecommissie Dorpshuis
zondag 1 mei 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
woensdag 4 mei 19.30 uur Herdenking 4 mei Schoolplein
vrijdag 6 mei vanaf 17 uur Bloemetjesactie O.S.O. Hele dorp
maandag 16 mei volgt Jaarvergadering Plaatselijk Belang Dorpshuis

Aankondigingen
Dodenherdenking 4 mei
Dit jaar hopen we weer een 
herdenking te houden zoals we 
voor de coronatijd deden. U bent 
van harte uitgenodigd om op 4 
mei a.s. om 19.30 uur aanwezig 
te zijn op het schoolplein om de 
herdenking bij te wonen.

Jaarvergadering 16 mei
De jaarvergadering van Plaatselijk 
Belang Raerd zal dit jaar 
plaatsvinden op maandag 16 mei 
a.s. Na twee jaar van schriftelijke 
jaarvergaderingen hopen we dat 
we dit jaar weer bij elkaar kunnen 
komen in het Dorpshuis. De 
officiële uitnodiging en de agenda 
zullen we u tijdig toesturen. Houdt 
u deze datum vast vrij in uw 
agenda?

Plaatselijk Belang Raerd

Kommen en gean
Doe’t Minke my frege om 
redaksjelid fan ús doarpskrante te 
wurden, sei ik dat ik dêr nei alle 
gedachten de geskikte persoan 
net foar wêze soe. Sa no en dan in 
stikje skriuwe dêr doar ik my noch 
wol oan te weagjen sei ik der noch 
efteroan, om net al te negatyf te 
reagearjen. Mar doe wie har beskie, 
dat soks no krekt geskikt wêze soe 
foar it rubrykje Wa Binne Dat. En 
zo is het gekomen!

Dik fiif jier lang hie ik it foarrjocht 
in petearke oan te gean mei 
minsken dy’t delstrutsen binne 
yn Raerd. Ik fielde my as in fisk 
yn it wetter, want at jo 30 jier yn 
in bejaardenhûs wurke ha, wittte 
jo dat efter elke doar in ferhaal 
wennet. Minsken moetsje fan it 
boppenste plankje! De “poëzie van 
het ongerijmde“ (fansels net werom 
te lêzen yn ús Miniglossy,) omdat 
soks yn alle iepenens (soms tuskens 
de rigels yn) meidield waard, wiene 
kadootsjes fan fertrouwlikens foar 
my. Sy bliuwe goed bewarre!

No’t wy it gelok hawwe fris 
skriuwersbloed wolkom hjitte te 

meien, jou ik it stokje troch en 
hoech ik dit wurdsje fan loslitten 
net mei de “pijnpen” te skriuwen. 
Sa no en dan in stikje skriuwe foar 
de praet fan Raerd doar ik my noch 
ek no noch wol oan te weagjen 
hear.

Heidi
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 19, nummer 185
April 2022
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

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

Distributie
Johanna Kooistra

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

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

In Memoriam
Sieger Lyckle van der Zwaag
25 juni 1946 – 3 maart 2022

Op donderdag 3 maart 
overleed in het MCL te 
Leeuwarden oud-Raerder 
Sieger van der Zwaag, filosoof, 
ethicus, verhalenverteller, 
kok, samenbinder, dichter, 
vriend. De weken voor zijn 
overlijden namen de kansen 
op herstel steeds verder af 
en werd het duidelijk dat het 
aftakelingsproces niet meer 
gekeerd zou kunnen worden. 
Met hem hebben we een 
opvallende oud-dorpsgenoot 
verloren, die na een bewogen 
leven zijn laatste jaren in Raerd 
wilde doorbrengen. Zijn toch 
wel afnemende gezondheid 
en zijn relatie met Annette 
Postma zorgden ervoor dat hij 
uiteindelijk in een appartement 
in Leeuwarden terechtkwam, 
waar hij – met Tresoar op 
fietsafstand – nog een aantal 
mooie jaren gehad heeft.

Ooit kwam Sieger na een 
economiestudie door een stage 
in Amsterdam, waar hij aan het 
werk ging in oude stadswijken 
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die gesaneerd werden. Hij hield 
zich daar vooral bezig met het 
creëren van ontmoetingsplekken 
voor de bewoners met als 
doel de sociale bindingen te 
versterken. In 1984 besloot hij 
om het roer om te gooien en een 
cateringbedrijf in de hoofdstad 
te beginnen. Het werd een 
ontmoetingsplaats voor mensen 
in de wijk.

In 1999 werd Emke, Siegers 
echtgenote, ziek en besloot hij 
de zaak van de hand te doen om 
haar te kunnen verzorgen. Zij 
was het die hem ertoe aanzette 
poëzie te gaan schrijven. Nadat 
Emke eind 2000 was overleden, 
vertrok Sieger voor een jaar naar 
Parijs. Om, zoals hij zelf schreef, 
“het een en ander weg te slikken 
en mezelf de ruimte te geven”.

In het voorjaar van 2012 zat 
Sieger opeens bij ons in de kerk 
van Raerd. We vroegen ons af wie 
deze markante verschijning in 
zijn karakteristieke zwarte outfit 
wel zou zijn en vermoedden dat 
het een eenmalige ontmoeting 
was geweest. Maar tijdens de 
volgende kerkdienst was hij er 
weer en ook bij de heropening 
van de gerestaureerde kerk op 
1 juni was hij aanwezig. Vanaf 
die tijd heeft hij vrijwel alle 
kerkdiensten bezocht en ook 
nadat hij een paar jaar geleden 
met Annette in Leeuwarden 
was gaan samenwonen, bleef hij 
komen. Het liefst op de fiets.

Sieger van der Zwaag is voor 
onze kerkelijke gemeente een 
inspirerende figuur geweest. 
Een aantal keren heeft hij 
voor Focus een lezing in het 
dorpshuis verzorgd over ethische 
problematiek. Op boeiende wijze 

wist hij dilemma’s te schetsen 
en zijn gehoor aan het denken 
te zetten. Pasklare oplossingen 
over zaken zoals euthanasie 
gaf hij niet. Veel meer was het 
zijn bedoeling om de ander 
zelf zijn eigen afwegingen te 
laten maken en bewust te laten 
kiezen. Ook bijzonder waren zijn 
Stroffels: korte, verhalende, deels 
poëtische teksten over menselijke 
ervaringen.

Een paar jaar geleden vatte Sieger 
het plan op om iets te doen op 
het gebied van zingeving voor 
die mensen die zich minder 
aangesproken voelen door een 
kerkdienst. Het moest wel in 
de kerk gebeuren. Zelf stelde 
hij het programma samen met 
ruimte voor wie maar wilde om 
ook zijn of haar steentje bij te 
dragen. Het was ook een podium 
voor hemzelf om zijn verhalen 
te vertellen. Daarnaast moesten 
beeldende kunst en muziek een 
plaats krijgen in het programma. 
En natuurlijk ontvangst met 
koffie en suiker- of krentenbrood. 
Sneinsbarren was geboren. 
Helaas heeft de corona-epidemie 
ervoor gezorgd dat het bij een 
paar bijeenkomsten is gebleven.

We hebben Sieger de afgelopen 
maanden vanwege zijn 
afnemende gezondheid in de 
kerk al moeten missen en dat 
gemis zal de komende tijd alleen 
maar groter zijn. Hij heeft bij de 
mensen met wie hij omging, iets 
losgemaakt. Hij heeft ons nieuwe 
manieren laten zien hoe anderen 
te inspireren en aan het denken 
te zetten. Hoe weten we nog niet 
precies, maar we zullen proberen 
om de weg die hij is ingeslagen, 
voort te zetten.

Ook op andere manieren heeft 
Sieger geprobeerd mensen te 
verbinden en te steunen. We 
denken aan de dinsdagochtenden 
in het dorpshuis, zijn bijdragen 
aan de 4 mei-herdenking en 
de maaltijden waarmee hij zijn 
dorpsgenoten kon verrassen. Of 
een luisterend oor dat hij kon 
bieden aan hen die daar even 
behoefte aan hadden.

Op woensdag 9 maart kon wie 
wilde, afscheid van hem nemen 
in de Laurentiuskerk. Daarna 
is hij in kleine familiekring 
gecremeerd. We wensen zijn 
partner Annet, zijn zoon 
Ingolf, schoondochter Erika, 
kleindochter Anique en de 
verdere familie heel veel 
sterkte. Een bijzonder mens 
is van ons heengegaan. Boven 
zijn advertentie stond het 
volgende, door hemzelf in zijn 
kenmerkende stijl geschreven 
gedicht:

het wordt lichter
al heerst de schijn 

van tegendeel
het wordt lichter

niet de woorden van 
de dichter

maar een hoger 
potentieel

bedient des levens 
mengpaneel

het wordt lichter

WH
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Berichten 
Doarpshûs
Voordat wij jullie informeren 
over het wel en wee in het 
Doarpshûs willen wij stilstaan bij 
het overlijden van ons voormalig 
bestuurslid Koos de Vries. 

Koos overleed op 16 februari 
2022, veel en veel te jong na 
een periode van ziek zijn. Van 
april 2006 tot en met april 2013 
was Koos bestuurslid ‘algemene 
zaken’. In die rol voelde Koos zich 
uitermate prettig en zorgde hij 
dat het Doarpshûs er van binnen 
goed onderhouden en netjes 
bij stond en dat bij activiteiten 
alles goed was voorbereid. Zijn 
horecaervaring, op jonge leeftijd 
onder andere opgedaan bij Tiede 
en Durkje in café de Herberg 
te Poppenwier, kwam hem en 
ons daarbij goed van pas. Naast 
Koos zijn praktische insteek was 
het ook handig dat hij heel veel 
mensen kende en over veel zaken 
goed was geïnformeerd, of zich 
liet informeren. Zijn inbreng 
tijdens bestuursvergaderingen 
was altijd zeer zinvol en 
genuanceerd, hiermee heeft hij 
een grote bijdrage geleverd in de 
ontwikkeling van onze stichting 
en over hoe de kantine en het 
Doarpshûs er nu bijstaan. Naast 
bestuurslid en vrijwilliger was 
Koos een plezierige man in de 
omgang met warme belangstelling 
voor de mensen om hem heen. Hij 
zal voor altijd in onze herinnering 
blijven.



PRAET FAN RAERD Pagina 7

We binne wer los
De afgelopen week is er gelukkig 
een einde gekomen aan vrijwel alle 
Coronabeperkingen. Hiermee is 
ons Doarpshûs ook weer ‘van slot’. 
En uiteraard zijn wij hier heel blij 
mee want alles is weer begonnen. 
Biljarten, Biljartweekend, 
de vrijdagmiddagborrel, de 
activiteiten van de commissie met 
deze naam, (leden)vergaderingen 
en dan zijn wij ongetwijfeld ook 
nog zaken vergeten. We zijn weer 
los…

Vandalisme en vernielingen
Helaas zijn de activiteiten niet 
de enige zaken die we onder de 
aandacht brengen. De laatste 
periode is er sprake van enige 
vormen van vandalisme en 
vernieling op het terrein van het 
Doarpshûs. Het blijkt dat ‘de 
jeugd’ met regelmaat te ver gaat 
en bijvoorbeeld de grindstenen 
met hamers kapot slaat op de 
tegels, het speelterrein van de 
peuterspeelzaal onklaar maakt en 
vernielingen / schade aanricht in 
de tuin. Het is voor ons als bestuur 
onmogelijk om hier alleen op toe 
te zien en we vragen daarom via 
deze weg ook medewerking van 
de kinderen zelf, de ouders en 
alle dorpsgenoten om elkaar op 
dit gedrag aan te spreken en deze 
ongein achterwege te laten. Zowel 
de kantine als het Doarpshûs staan 
er netjes op en het kan toch niet 
zo zijn dat wij als dorpsgenoten 
accepteren dat er rotzooi wordt 
gemaakt rondom deze panden. 
Graag ieders medewerking!

Big Booster Party
Op 18 maart organiseerde de 
activiteitencommissie een grote 
‘Big Booster partij’ als een soort 
heropening van het Doarpshûs. 
Deze avond was zeer gezellig en 
geslaagd, duidelijk was te merken 

dat iedereen weer toe was aan 
een feestje. Het was ook mooi 
om te zien dat een grote groep 
‘jong volwassenen’, we noemen 
ze ook ‘blikje jeugd’, de weg naar 
het Doarpshûs had gevonden. 
Dit is hoe het hoort en we het 
willen: een feest voor iedereen 
waarbij de jeugd aansluiting 
vindt en meedoet. Niet alleen op 
18 maart maar ook bij volgende 
evenementen en activiteiten. 

Vrijwilligers
Afgelopen maanden hebben 
we, helaas met een hinderlijke 
Coronabreak, veel tijd gestoken 
in de werving van vrijwilligers. 
Gelukkig hebben we medio maart 
weer een instructieavond kunnen 
organiseren voor vrijwilligers die 
nog niet zo bekend zijn met het 
reilen en zeilen in het Doarpshûs. 
Zoals eerder aangegeven gaat 
het hierbij echt niet enkel en 
alleen om het draaien van 
bardiensten, ook in de tuin en 
in het onderhoud is hulp altijd 
welkom. Daarnaast hebben we 
met regelmaat activiteiten overdag 
waarbij de gasten zichzelf redden 
maar waar wel de zaal moet 
worden klaargezet. We kunnen nu 
weer putten uit een mooi bestand 

waarmee we vooruit kunnen. De 
komende weken zullen we vooral 
inzetten op het (tuin)onderhoud 
rondom kantine en Doarpshûs. 

Jaarvergadering
Normaal gesproken hielden 
wij in deze periode onze 
jaarvergadering. Aangezien 
de vergadering van 2021 pas 
afgelopen september is geweest 
hebben wij besloten om onze 
jaarvergadering in het vervolg 
altijd in de maand september te 
houden. Praktisch gezien is dit 
ook handig omdat in september 
het sportseizoen ten einde loopt 
en de binnen activiteiten weer 
opstarten. Een mooi moment om 
het wel en wee van onze stichting 
met elkaar te bespreken. 

Tot slot
Maar gelukkig gaan we eerst het 
voorjaar tegemoet. In de komende 
maanden zullen de sportieve 
evenementen en daarmee ook de 
kantine de meeste aandacht en 
belangstelling krijgen. 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd

Jaarvergadering
Merkecommissie

vrijdagavond 22 april
20:00 uur Dorpshuis Raerd

Ook maken we het thema & programma bekend
voor de merke 2022!
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Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar

TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

 

 

 

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

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

Website: www.dierenartsgrou.nl 

 

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

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

Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 

Gaat u bouwen of een andere 
woning kopen?

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

   Inkomensoplossingen

   Hypotheken

   Vermogen

Wij geven u graag 
onafhankelijk 
advies op het gebied van:

Voor meer informatie:

Laat ons uw droom waar maken!
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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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Kleurplaat
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Oproep Europa Kinderhulp
Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen!

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kinderen 
in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Europa Kinderhulp organiseert 
reizen voor kwetsbare kinderen uit verschillende landen in Europa, 
zodat zij de kans krijgen om op vakantie te gaan bij een gezin in 
Nederland. Een reis duurt 10 tot 20 dagen. Dit verschilt per reis. 

Hoe werkt het? 
Door de zorg- en welzijnsorganisaties van de uitzendende landen worden kinderen geselecteerd die het 
nodig hebben om even uit de lastige omstandigheden van hun dagelijkse leven gehaald te worden. 60 Jaar 
Europa Kinderhulp heeft laten zien dat kinderen opleven tijdens het verblijf bij de vakantiegezinnen en weer 
onbezorgd kind kunnen zijn.

Kies zelf een reis!
We zijn nog op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor aankomende zomer, zodat veel kinderen een plekje 
hebben om hier vakantie te vieren. Voor Duitse kinderen zoeken we ongeveer 15 vakantiegezinnen maar 
ook voor de kinderen uit regio Antwerpen en uit Nederland zijn wij nog op zoek naar een vakantieplekje. 

Ben je alleenstaand of een koppel, heb je wel of geen kinderen, alles is goed. Het belangrijkste is, dat je een 
kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden. Er zijn allerlei maatregelen genomen 
en protocollen opgesteld rondom COVID-19 om de reizen op een verantwoorde manier te kunnen 
organiseren. 

Meer informatie vind je op de website www.europakinderhulp.nl , hier kun je je ook aanmelden of een 
informatiebrochure opvragen.
 

Reizen provincie Friesland 2022                 Aankomst Vertrek
Duitsland Oldenburg    15 juli  29 juli
Duitsland Schneeberg Delitzsch  16 juli               29 juli
Duitsland Hannover    20 juli  5 augustus
Nederland     25 juli  3 augustus
België Vlaanderen    25 juli  8 augustus
Frankrijk Secours Populaire   26 juli  9 augustus
 

Jan Arendz (akteur, regisseur, teatermakker)) is ambassadeur fan Stichting Europa Kinderhulp yn Fryslân: 
“Yn Fryslân ha wy in fantastysk team frijwilligers, dy’t der foar soarget dat bern mei minder kânsen 
út ferskate lannen in net te ferjitten fakânsje ha yn ús prachtige Fryslân! Dus bêste minsken jou jim op as 
fakânsjegesin en genietsje fan dy tankbere bliere gesichten. Foar dy bern en foar jimme in tiid om noait te 
ferjitten… Echt wier!“
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Dankwurd

Doarpsgenoaten,

Op dizze wize wol ik eltsenien betankje foar alle meilibjen. Wat ik ûnderfûn ha 

by myn operaasje yn Grins en dernei wer thús. Sawol mei blommen, fruit en al dy 

prachtige moaie kaarten.

Nochris hiel folle tank hjirfoar, it hat my tige goed dien.

Swaantsje

Tennisvereniging
Tennisclinics senioren
Vind je het leuk om in een klein groepje je basisvaardigheden van tennis te verbeteren, geef 
je dan op voor de tennisclinics voor senioren. In eerste instantie wordt een viertal sessies 
van 60 minuten georganiseerd op de woensdagavond, om 20.30 uur, op 13 en 20 april en 11 
en 18 mei. 

Deze clinic wordt gegeven door een ervaren tennisser, die dit belangeloos doet. De kosten 
voor deelname aan deze clinic bedragen € 30,00 per persoon en komen ten gunste van de 
vereniging. Aanmelden kan tot zondag 3 april. Stuur een e-mail naar: 
tennisclubraerd@gmail.com met je naam, e-mailadres en mobiele nummer.

Lidmaatschap
Dit aanbod is bestemd voor onze leden. Als je nog geen lid bent van onze vereniging, maar 
na het lezen van deze nieuwsbrief zo enthousiast bent geworden, meld je dan aan als nieuw 
lid op onze website: tennisclubraerd.nl. Je bent van harte welkom!
Openingstoernooi Senioren
Voor de senioren wordt op donderdag 7 april een openingstoernooi georganiseerd, aanvang 
19.45 uur. Wil je meedoen stuur dan voor 4 april een berichtje naar tennisclubraerd@gmail.
com.

Overige data
Dinsdag 12 april 20.00 uur: start avondtennis senioren
Maandag 9 mei 16.00 uur: start gratis tennislessen jeugd
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Raerder Bosk
Volop voorjaar in het Raerder 
Bosk 

In de vorige Praet heb ik beloofd 
om meer te vertellen over alle 
jonge aanplant in het Raerder 
Bosk. Dit betreft grotendeels de 
werkzaamheden en aanplant aan 
de zuidzijde van het binnenbosk 
of ook wel park Jongema State. 
(door de poort komend is dat de 
linkerkant).

In de Praet van oktober schreef ik 
eerder over de werkzaamheden 
en de nieuwe aanplant aan de 
noordzijde van het bosk. (de 
Snitserdykkant). Nadat het 
Fryske Gea een aantal weken 
geleden gesnoeid en gekapt heeft 
in het bestaande bomenpark, is 
er nu weer van alles aangeplant. 
Ik noem ze op: een gouden 
regen, een krimlinde, twee 
paardenkastanjes, twee acacia’s, 
een herfstkastanje, een waterlinde, 
een paar kardinaalsmutsen, 
twee haagbeuken, driemaal 
Perzisch ijzerhout, nog een wit 
dubbelbloemige kastanje en een 
winterlinde.

Bij de vorige aanplant hebben 
twee bomen; een varenbladige 
beuk en een rode beuk het 
niet gehaald; beide bomen zijn 
vervangen. Wanneer je maar even 
googelt op al deze bomennamen, 
zie je dat er fantastisch mooie 
exemplaren tussenzitten. Omdat 
er nu zoveel verschillende soorten 
bomen en struiken geplant zijn, 
is er minder kans dat veel bomen 
tegelijk dood zullen gaan t.g.v. een 
bomenziekte. Ook zullen er straks 
als boom en struik in bloei staan, 
veel meer insecten, vlinders en 
vogels op al dat moois afkomen.
Zo wordt het Bosk voor de 

toekomst bewaard en dat niet 
alleen… wat zal het allemaal mooi 
worden. We zijn rijk met ons 
Raerder Bosk!

Die dunne stammetjes en 
stengeltjes zijn lastig fotograferen, 
veel mooier fotograferen zijn nu 
de stinzenplanten, die volop in 
bloei staan. (www.stinzenflora-
monitor.nl)

In de laatste uitgave van ‘Us Gea’, 
staat een zeer uitgebreid artikel 
over de geschiedenis van het 
Raerder Bosk. (www.itfryskegea.
nl/parkjongemastate)

Ineke Schulting
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Praet mar Raak 
Deze keer vertelt Boukje 
Kamphorst-Kuipers wie zij is en 
wat haar zoal bezighoudt. 

Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
In 1990 ben ik geboren in 
Leeuwarden en opgegroeid in 
Mantgum.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben sinds 2011 samen met Leo, 
we zijn geregisteerd partners, 
hebben een dochter van 1 jaar 
en er komt straks in juli nog een 
kleintje bij.

Wat doe je overdag?
Drie dagen per week werk ik als 
Marketing Manager bij Jan Sikkes. 
De overige dagen zorg ik voor mijn 
dochter, regel ik het huishouden en 
zit ik in een aantal besturen.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Sinds twee jaar op de boerderij 
op Snitserdyk 25. Leo is hier 
opgegroeid. Hiervoor hebben we 6 
jaar samengewoond in Reduzum.

Op welke wijze ben je bij het dorp 
betrokken (verenigingen, bestuur, 
vrijwillig, school)?
Tot nu toe heb ik nog geen 
betrekkingen met Raerd, maar 
dat zal in de toekomst vast niet zo 
blijven.

Wat is je favoriete muziek?
Ik houd van rockbands, zoals Muse 
en Editors, maar ook Dire Straits, 
Mumford and Sons en de eerdere 
muziek van Coldplay.

Waar mogen ze jou midden in de 
nacht voor wakker maken?
Een nachtje doorslapen kan ik erg 
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waarderen, dus liever niet!

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Sinds mijn jeugd speel ik al 
korfbal in Mantgum. Een paar 
tussenjaren heb ik bij Mid-Fryslân 
in Reduzum/Grou gespeeld en nu 
alweer een aantal jaren terug bij 
mijn oude club. Daarnaast zit ik 
met vlagen achter de naaimachine 
en houd ik van haken.

Wat vind je het lekkerste eten?
Ik kan erg genieten van een terrasje 
of uiteten. Favoriete plekken zijn 
Pizzeria Pompeï of sushi bij Tao in 
Leeuwarden

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik heb een blauwe Opel Corsa, 
maar ben van plan een andere te 
kopen binnenkort.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Eigenlijk alle programma’s met 
BN’ers. En dat zijn er nogal wat…

Welk boek lees je op dit moment?
Ik ben geen fanatiek lezer. Op 
vakantie lees ik nog wel eens 
tijdschriften, zoals de Quest.

Waar praat je graag over?
Onze dochter, de boerderij, mijn 
werk en actualiteiten.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Zaterdags staat in het teken van 
een korfbalwedstrijd en zondags is 
onze gezinsdag. Dan doen we het 
rustig aan en soms gaan we er op 
uit.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Naar de warmte! Frankrijk, Italië of 
waar dan ook.

Wat is jouw beste eigenschap?
Ik ben creatief en houd er van om 

dingen te verbeteren/veranderen. 

Wat is de slechtste?
Mijn slechtste eigenschap is dat 
ik soms moeilijk nee kan zeggen. 
Sommige dingen zijn leuk om te 
doen, maar dan ontbreekt het aan 
tijd.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Snitserdyk 25 is toch wel een 
gouden plekje! Daarnaast vind 
ik de Slotsdyk altijd een mooi 
begin van het dorp en de ‘smûke’ 
dorpskern rondom de kerk. Verder 
zou ik niets veranderen. 

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Iets meer voorzieningen, zoals een 
supermarkt, zouden prettig zijn, 
maar geen must voor mij.

Naast wie zou je in het vliegtuig 
willen zitten en wat zou je hem 
vragen?
Ik neig ernaar een politicus te 
noemen, maar mijn vertrouwen 
in de politiek is eigenlijk wel wat 
weg. Dus of een goed gesprek daar 
nou bij zou helpen.. Dan liever een 
gezellig gesprek met vriendinnen.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Een nieuwe stal met robots en 
andere gemakken, zodat het werk 
op de boerderij eenvoudiger wordt. 
Een deel van het huis opknappen 
en dan een welverdiende vakantie 
van een paar weken met ons gezin.

Wil je nog wat kwijt?
We vinden het altijd leuk om Praet 
fan Raerd te lezen, ga zo door!

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking!
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Jeugd Sponsor actie 2022
Vergeet niet je boodschappen te doen bij de Poiesz supermarkt en spaar dan de munten voor de jeugd sponsor actie. Ook 
wij gymnastiekvereniging O.S.O doet mee!  Deze actie loopt van maandag 14 februari tot en met zondag 10 april a.s. Met 
deze actie kunnen we geld binnenhalen voor de jeugd van onze gymnastiekvereniging. Bij iedere €10,- aan boodschappen 
ontvang je een munt. Let op de vele leuke aanbiedingen. 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 terechtkomen!  
 
Aanbod OSO
Op dit moment is dit het huidige aanbod van de O.S.O. Mocht je een keer vrijblijvend willen kijken of mee willen doen? 
Dat kan, neem dan contact op via onderstaand e-mailadres. 

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

Op woensdag rond de klok van 12.00 wordt er pilates gegeven, er mogen nog steeds nieuwe mensen aanschuiven. Wil je 
ook graag meedoen? Geef je dan op via de mail; oso@hotmail.nl of bij Tamara Struiving; 0625361343

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  
 
Bloemetjes actie
Zet het in je agenda! Op 6 mei aanstaande wordt de jaarlijkse bloemetjesactie door de O.S.O. georganiseerd. Vanaf 17.00u 
zullen wij weer langs de deuren gaan. 

Voor al u 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 O.S.O.  

Bestuur O.S.O. te Raerd: Grietsje Schaap, Jitske Klaversma, Tamara Struiving, Teatske Punter, Petra Viëtor, Aafke Wijnstra en 
Marieke de Jong
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Wa binne dat
Bo & Hanna

Bo Boterhoek (1989) en Hanna 
Bakker (1996) zijn de nieuwe 
bewoners van ‘het huisje van de 
fietsenmaker’, het laatste huis aan 
de Buorren richting de Hegedyk. 
Het stel woonde al een jaar samen 
in Tersoal en waren op zoek naar 
een eigen huis. De huur van één 
huisje kon worden bespaard en 
hielp mee om een koophuis te 
kunnen financieren. 

Ze waren eigenlijk maar pas een 
paar maanden aan het rondkijken, 
toen Bo via zijn oudere zus, die 
in Raerd woont, hoorde dat het 
huisje aan de Buorren onderhands 
te koop werd aangeboden. Bo ging 
er eigenlijk al vanuit dat het toch 
niets zou worden: “Dat is vast te 
duur”. Maar Hanna zette door. 

Ze wisten dat veel huizen 
overboden werden. Ze konden 
niet veel doen, en boden dicht 
bij de vraagprijs. De verbazing 
was dan ook groot, toen er op 
een zondagmorgen vroeg een 
telefoontje kwam met het bericht 
dat hun bod was geaccepteerd. 
Hanna kon haar geluk niet op 
en ging hartstikke blij naar Bo. 
“Mooi” zei hij en trok het dekbed 
nog weer eens over zich heen, 
want hij wilde nog wat verder 
slapen. Dat is nogal laconiek, 
maar uiteraard is hij ook zeer 
ingenomen met hun nieuwe plek. 
Ze hoorden later, dat hun het huis 
was gegund. De vorige eigenaren 
gingen niet voor het maximale 
bedrag. Ze hadden zelf twee jaar 
gezocht en werden veelvoudig 
overboden. Ze lieten een hoger 
bod uit de Randstad schieten. 
De bieders hadden niet eens 
de moeite genomen het huis te 

bezichtigen. 

Hoewel Bo en Hanna dus ook 
‘import ’zijn, komen ze wel vlak 
uit de buurt. Bo is geboren en 
opgegroeid in Tersoal. Hij komt 
uit een groot gezin, hij heeft 7 
broers en 2 zussen. Van de 10 
kinderen, wonen er nog vijf thuis. 
Bo geeft aan dat zijn sociale 
leven sterk is gericht op de Lege 
Geaen. Hij is twee keer verhuisd 
in Tersoal, voordat hij in Raerd 
is komen wonen. De uitstapjes 
buiten dit gebied waren voor 
school, Bogerman in Sneek en 
De Friese Poort, Leeuwarden. 
Dit had ik niet verwacht, want 
op zijn Facebook-profiel staat 
dat hij aan de Universiteit van 
Hawaï heeft gestudeerd. Daar 
moet hij om grijnzen. Ja, dat had 
hij er in een olijke bui, zo’n tien 
jaar geleden, op gezet. Dat is toch 
geen tegenvallende grap vraagt 
hij, wel leuk toch? Ik geef hem 
gelijk, want we hebben het hier 
over Facebook en niet over een 
CV dat voor het zoeken van een 
baan wordt gebruikt. Bo kijkt 
terug op een mooie ‘flierefluitige’ 
jeugd. Bo zit nu in een serieuzere 
fase. Hij werkt als inkoper bij een 
elektrotechnische groothandel in 
Leeuwarden. 

Bo kent een stuk of tien 
leeftijdsgenoten in Raerd, die 
kwam hij al tegen op de fiets op 
weg naar school of op school, 
bij een bezoek aan de merke of 
bij het carbidschieten, en samen 
gingen ze op wintersport. Nu hij 
in Raerd woont weet hij inmiddels 
ook waar de meeste maten wonen. 
Hij werd al snel gevraagd of hij 
ook kwam biljarten, dat is nu op 
dinsdagavond zijn wekelijkse uitje. 

Hanna komt uit Wons, een klein 
dorp ten noorden van Makkum. 

Daar heeft ze bijna 20 jaar 
gewoond, en vanaf haar 8ste ook 
deels in Blauwhuis. Toen is ze in 
Easterwierrum gaan wonen. 
Ze ging naar de middelbare 
school in Bolsward en volgde een 
MBO-opleiding in Sneek. Op de 
HBO-Stenden is ze begonnen 
met de PABO, maar lesgeven 
lag haar toch niet zo goed. Ze 
vond haar draai toen ze de 
opleiding Sociale Psychologische 
Hulpverlening (SPH) volgde. Ze 
werkt inmiddels op HBO-niveau 
als Coördinerend Begeleider 
in de Gehandicaptenzorg bij 
de Stichting Philadelphia Zorg 
te Sneek. Ze wordt ingezet op 
verschillende locaties en doet ook 
ambulant werk. Ze gaat nog één 
dag per week naar school om de 
opleiding af te ronden.

Hanna kent minder Raerders dan 
Bo, maar doet daar luchtig over: 
“Ik heb 4 jaar in Easterwierrum 
gewoond en ken daar iedereen”. 
Dus verwacht ze, dat dit hier 
in Raerd hetzelfde zal zijn. Ype 
de Boer is al langs geweest om 
hen lid te maken van Plaatselijk 
Belang. Ypes broer Johan, die in 
Tersoal woont en een slagerij heeft 
in Sexbierum komt wel langs met 
droge worst.

Ze vertelt, dat ze al op de 
buurtapp zitten en voordat ze eind 
juli de sleutel van hun nieuwe huis 
kregen, werden ze al uitgenodigd 
voor de buurtbarbecue. Het jonge 
stel heeft ook een app met een 
aantal vrienden om gezamenlijk 
op pad te gaan. Door de corona 
kwam daar tot nu toe weinig 
van. Een enkele pubquiz en een 
bruiloftspartij in het doarpshûs, 
dan houdt het wel op. Maar als de 
beperkingen opgeheven worden, 
zullen ze zeker aan georganiseerde 
events deelnemen. Vlak nadat ze 
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vertelt dat ze in het bestuur van 
de kaatsclub van Easterwierrum 
zat, wordt er aangebeld. Een 
dorpsgenoot kwam namens de 
K.V. Wêz-Wis Raerd vragen of ze 
in het bestuur van de kaatsclub 
wilde. Dus dat Hanna kaatst is al 
bekend in het dorp. Het is goed te 
weten dat ze hier ook welkom is.
Bo geeft tegen het einde van het 
gesprek aan dat hij heel anders 
is dan wat straks op papier staat. 
Dat is knap natuurlijk, want wat 
ik opschrijf weet hij nog helemaal 
niet. Hij zal wel bedoelen dat 
hij veel spraakzamer is met 
kameraden en familie. Dan hoeft 
hij niet na te denken hoe hij mijn 
vragen zal beantwoorden. Niet dat 
die moeilijk zijn, maar hij hoeft 
niet zo nodig veel te vertellen. Hij 
verduidelijkt: ‘want als er wat is 
dan moeten ze maar komen’. 

JDM

Loslopende 
honden
Wat is er fijner om samen met 
je hond lange wandelingen 
te maken? Honden zorgen 
naast gezelligheid ook voor 
lichaamsbeweging en sociale 
contacten. Helaas krijgen wij 
ook veel klachten. O.a. door 
loslopende honden en het niet 
opruimen en deponeren van 
hondenpoep in de daarvoor 
bestemde hondenpoepbakken. 
Wij vinden het belangrijk dat 

onze omgeving in Raerd zo 
schoon en veilig mogelijk is en 
blijft. Zo kan iedereen genieten. 

We hebben hiervoor een aantal 
regels voor jou als hondenbezitter.
Neem je bij het uitlaten altijd 
een schepje of een zakje mee? 
Zo voorkom je dat je een boete 
krijgt. De poep kun je deponeren 
in de daarvoor bestemde 
hondenpoepbakken die door het 
dorp verspreid staan.

1. Binnen de bebouwde kom 
van Raerd moet je hond altijd en 
overal aan de lijn. Ook buiten de 
bebouwde kom van Raerd geldt 
een aanlijnplicht op fietspaden en 
langs weilanden.

2. Er zijn ook een aantal gebieden 
in Raerd waar je hond NIET 
mag komen, ook niet als deze 

aangelijnd is. Het gaat om de 
volgende gebieden:
• Speelplaatsen;
• Speel- en trapvelden;
• Zandbakken;
• Evenemententerreinen
• Wandelpaden door en langs 
weilanden van Raerd
• Haven en strandje 

3. Als je je NIET aan de regels 
houdt kun je een boete krijgen. 
De boete voor het niet opruimen 
van hondenpoep is € 140,00. 
Voor het laten loslopen van je 
hond in de bebouwde kom is dit 
€ 90,00. Dit is zonde geld en kan 
voorkomen worden. Zoals ons 
motto luidt “Met mekaar, voor 
mekaar”.

Plaatselijk Belang Raerd
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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 

 

 
LIJKT HET JOU LEUK OM 
KENNIS TE MAKEN MET 

TENNIS? 
 
 

Tennisclub Raerd organiseert  
gratis lessen voor de jeugd. 

 
De gratis lessen vinden plaats  
op onderstaande maandagen: 

 
9, 16, 23 en 30 mei  

van 16.00 - 17.00 uur 
 

Je moet je wel opgeven, je hoeft geen lid te worden. 
 Tennisrackets en -ballen worden geregeld. 

 
Wil je meedoen met de gratis lessen,  

stuur dan een mail  
met je naam en geboortedatum vóór 2 mei naar  

tennisclubraerd@gmail.com 
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Koken met...
Bettie Boterhoek

Sloppy-joe

Vol weemoed denkend en zin aan de merke en de 
feestjes in aantocht, het gezellig samen zijn met 
vrienden, familie kennissen, en onbekenden.

Dit recept is ooit door mn Beppe meegenomen 
uit Amerika en heeft geen merke overgeslagen. 
De tafel vol aanschuivende hongerige 
bovenstaande merkevierders en kinderen.  
Ja zelfs de kinderen kijken er naar uit, ondanks de 
paprika en de uien.

Ingredienten
Heel veel servetten, het is een sport om schoon te 
blijven.

5 grote - 10 kleine uien
1 groene paprika en 1 rode paprika
1 kg gehakt
2 flesjes calve chilisaus-/barbecuesaus
*Kinderen vinden met bbqsaus lekkerder
Beetje peper-zout-knoflookpoeder.
Zak witte bruine broodjes

Werkwijze
Grote pan met hele dikke bodem
Uien en paprika in hele kleine stukjes snijden. 
Gehakt in de pan, rul bakken.
Ui-paprika-flesjes saus toevoegen. Beetje peper 
zout-knoflookpoeder naar smaak

Zachtjes hele dag op electrisch plaatje-
houtkachel-zacht vuur zetten.
Het is in ongeveer 1 uur klaar, maar dan kun 
je tussendoor weer naar het matinee oid. En 
net zoals met soep hoe langer het op staat hoe 
lekkerder het word.

Wit of bruin bolletje een gat (kuiltje) in maken 
met je vingers de randen van het broodje stevig 
aandrukken. Met een jussleefje +- 1,5 schep in 
het broodje scheppen. 

Eet smakelijk!

Mocht er over blijven, wat meestal niet lukt... 
Dan kun je het de volgende dag als saus voor in 
de macaroni o.i.d. gebruiken.



PRAET FAN RAERDPagina 22

Der wat by troch(?)
Dizze wike seach ik sa’n sútelauto 
fan de Jumbo troch de strjitte 
riden en ik tocht wannear sille 
wy de flitssútelers fan Gorilla op‘e 
Smidshoeke sjen. Soks liket op 
in freonlik gebaer fan ‘e grutte 
súpermerken, mar eins is it neat 
mear as “âlde wyn yn nije sekken”.
Hjir hiene wy Bernard en Gerlof, 
mar eartiids wie de wizânsje dat 
de hiele middenstân der ek by 
sútele. Trochgeans ûnderweis mei 
transport, bakfyts of de grienteboer 
en molkboer mei in wein mei in 
kedde derfoar of de karrider soms 
mei twa hynders derfoar en inkeld 
seagen jo ek noch wolris ien mei 
in hûnekarre, mar dat wie nei 1962 
ferbean. By ús kamen de boades 
fan Turns en Nijlân altyd efkes 
yn‘e bakkerij om te freegjen oft 
der noch fracht foar harren wie. 
Tjitte Koopmans, ús molkboer, 
kaam elke dei mei syn brijwein 
troch it doarp. Op en oan syn wein 
stiene bussen mei molke, sûpe, 
brij en hong in rûfeltsje mingel- 
en healmingelske skepsleven. De 
froulju kamen gewoan mei harren 
molkkannen by de karre, neat gjin 
oestallich kartonnen of plastyken 
ferpakkingsguod doe noch. (Gâns 
minder ôffal!)

Yn Kollum en grif op in grut tal 
oare plakken kaam men ek mei 
hynder en wein om de húske-
tonnen om te ruiljen. In minne 
put! De manlju hiene learene 
skelken foar en in learen lape 
oer it skouder, want sa’n tontsje 
waard op it skouder nei de wein 
brocht, dy’t de brot wer nei de 
dwinger, in ein bûten it doarp, ta 
brocht. (Yn dy omkriten hong dan 
meastiids in wat weëige stank.) Yn 
de measte gefallen fûn de tsjokke 
drab lang om let syn paad wol 
nei de bouboeren ta. Fuort nei de 
oarloch wie der noch net folle te 
krijen, men wie súnich en yn de 
huskes hong oan in mânske spiker, 
mei in foech triedsje oan inoar 
rige, in bondeltsje op mjitte knipte 
stikken krante om jins gat mei ôf 
te feien. Minsken dy’t in radiogids 
hiene joegen dêr de foarkar oan, 
omdat dat papier wat minder gau 
skuorde. Yn dy jierren wiene der 
noch net safolle auto’s op ‘e dyk, 
mar nammenste mear hynders en 
weinen. As wy moarnsier, ûnder it 
panstrutsen dak wei, mei it fel noch 
heal oer de eagen de molkriders de 
dyk del klossen hearden, ûnderweis 
nei it Bûterfabryk dan hearden wy 
oan de stap fan harren hynders wa 
at it wie en fansels ek oft it om in 
ien- of twaspan gie.

Yn Froubuorren wenne ús omke, 
Klaasom neamden wy him, 
arbeider by de Palsma’s, in bouboer 
dy’t nochal in stikmannich hynders 
hie. Tige hânsum op de drege 
klaai… en by Klaasom yn goede 
hannen, want hy koe mei dizze 
bisten lêze en skriuwe. As der alris 
in boer wie mei in wat ûnwillich 
hynder waard Klaasom derby 
roppen en dy waard him grif de 
baas.

Lange dagen waarden der makke, 
dêr’t de trouwe lûkers it ritme fan 
de dei by oanjoegen, want jo koene 
dy bisten net fan moarnsier oant 
jûns let bealgje litte. Sadwaande 
waard de dei yn fjouwer stikken 
opparte. Wylst de hopkes rêst en 
foer krigen, wie dat by de minsken 
net oars. Om 11 oere wie it grut 
skoft en de skoallebern hiene dan 
ek middeiskoft oant healwei ienen 
ta. (Stuolle op dit dit âlde gebrûk 
kinst bygelyks yn ús omkriten de 
klok fan Friens om 11 oere noch 
hieltyd lieden hearre.) Klaasom siet 
grôtfol ferhalen en ien dêrfan is my 
altyd bybleaun: Jaap wie molkboer 
yn ús doarp, hy wie tige mûlryp en 
om wjerwurd nea ferlegen. 

Eltse dei wie der mei syn brijwein 
op ‘n paad troch it doarp en hie 
altyd in pûrbêst sin. Wat húzen 
fierderop by ús yn ‘e buurt wenne 
frou Monsma, foarnamme Rinny, 
bynamme Skjinne Rinny, útlis 
oerstallich tinkt my. Ast dêr 
moarns om sân oere lâns kaamst 
koe it samar treffe dat Rinny al oan 
it rúthimmeljen wie. Op sekere 
dei, doe’t Jaap mei de brijwein 
by Rinny foar de doar stie, krige 
syn kedde grutte drang en lei der 
algau in moaie bulte hynstefigen 
op ‘e strjitte. En… it wie as boarte 
de divel dermei, eltse kear as Jaap 
mei syn karre by skjinne Rinny 
foar de doar stie barde it op ’n nij. 
De kedde fûn it dêr grif in noflik 
plakje om syn dong by har op de 
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strjitklinkers del te kwitsen. It koe 
Jaap it measte net skele mar Rinny 
om sa mear. It noaske har út noch 
yn net dat dy brot dêr lei en dat 
sy fûn dat sy dat oprêde moast. Sy 
hie der skjin har nocht fan! Op in 
kear kaam sy mei twa molkkannen 
oansetten, klapte dy op ‘e wein en 
sei tsjin Jaap: “Twa mingel molke, 
ien mingel sûpenbrij en ien pakje 
bûter en set it mar op it oanrjocht”, 
en sy rûn sûnder fierder noch in 
wurd te sizzen wer op hûs oan. 
Doe’t sy Jaap efkes letter yn de 
keuken omskaaien hearde rop sy: 
“Kom mar efkes fierder, ik ha hjir 
ek in bakje kofje foar jo.” 

Jaap kaam der yn en naam op 
syn gemak in sit. Sy lei in foto 
foar him del en sei doe: “Sjoch, 
ik bin lêsten mei in reisselskip yn 
Wenen west en doe hawwe wy 
mei sa’n “Droschke” (koets mei 
hynders derfoar) in rydtoer troch 
de binnenstêd makke. Dat wie 
tige de muoite wurdich en doe ha 
ik dizze foto makke. Sa’t jo sjogge 
hawwe de hynders in sek oan 
harren efterste hingjen, sadat de 
“figen” deryn telâne komme at sy 
skite moatte en soene jo dat mei jo 
hynder net foar inoar krije kinne, 
want ik ha der skjin myn nocht fan 
om eltse kear as jo hjir west binne 
dy stront fan jo kedde foar myn 
doar opromje te moatten!” Wilens 
seach sy Jaap efkes strak oan, mar 
dy ferblikte net en sei: “Frou, dit 
kin neat wurde want sels ha ik al 
njoggenentritich jier in sek oan de 
kont hingjen en ik ha der hieltyd 
noch bylâns skiten!” Dêr koe Rinny 
it mei dwaan en Jaap sette ôf.

Geart Leystra

 

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 

Bjistbûlen         
                                                

Dy, bertling, bleau it net ûntsein
Sêft oanlein, socht taast syn ferhaal 

en treast út waarme boarne.
 

Ynswolgjend leaf lyts wêzen,
wer en wer bestille dy

dyn memme mylde glimpkjen: 
 

Unrêdsum noch ‘t blier sykjend sjen, 
en sûnder aan, foar datsto sêd 

yn ’t neat fersonkst en skûl fûnst yn
swiet dreamen.

 
Mar rint dy dan de mûle oer,   

bewaskest wrâld yn bûlen,
dyn eigen flybjend ier ferbaal
de boarne  is fan memmetaal

HA



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
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No moat it net 
Raerder
Alles is mooglik, asto mar 

doarst.
Maitiid alles giet nei de 

knoppen.
Hingje de wask op as binne 

it slingers.
As bewege leuk is, sil it ek 
in sûne  gewoante wurde.
Asto net ferjaan kinst, bist 
net frij, do hâldst dysels 
gefangen yn negatieve 

emoasjes.
Mei oprjochte tank jôwst in 

helper ek wat moais.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

De Aktiviteiten Commisje soarge 
freed 18 maart foar in leuk feestje.
The Big Booster Party. Allegearre 
nei it Doarpshûs fansels!

Freed 1 april hold de Jongerein 
wer in flessenaksje, grif dat it wer 
in grut sukse wie.

Op it Frijhofke is in drokte fan 
belang. Der binne in protte 
mannen oan it wurk. Ek fierder 
yn it doarp binne de minsken mei 
harren hûs as yn’e tùn dwaande.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
De Maitiid

De blommen komme 
al op.

De blêden komme al oan 
de beamen .

De einen , de swanen en 
de oare fûgels binne 

al drok.
De minsken romje de 
tûken en blêden op.

As sitte as it kin 
al efkes bûten .

Ach wat makket moai 
waar ùs dochs bliid.
Genietsje der mar 

fijn fan .
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Rariteitenkabinet
Ik ben een verzamelaar. 
Voorheen van sigarenbandjes, 
postzegels, schelpen, stenen, 
scherven, eieren en wat al 
niet meer. Later werd mijn 
aandacht meer verlegd naar 
krantenknipsels, foto’s en dia’s. 
Het meeste bewaar ik nog steeds, 
al heb ik mijn verzamelwoede 
in de loop der jaren wat beter 
weten te reguleren. Een groot 
huis helpt daar weer niet echt 
bij. Bovendien kan ik moeilijk 
wat wegdoen. Dat leidt bij mij 
tot radeloze dilemma’s als er 
weer eens opgeruimd moet 
worden. Dus toen ik door de 
praktijk werd gebeld wat er met 
het ‘rariteitenkabinet’ moest 
gebeuren, heb ik dat natuurlijk 
direct opgehaald…

De afgelopen jaren heb ik 
samen met mijn collegae een 
verscheidenheid aan ‘biologisch 
materiaal’ verzameld. Zo werden 
er bijvoorbeeld bij honden 
en katten stenen in allerlei 
maten en vormen operatief 
uit de blaas verwijderd. Heel 
illustratief om aan de eigenaar 
te laten zien wat de ‘oogst’ was 
uiteraard. Het is essentieel om 
te weten wat de samenstelling 
van zo’n steen is, omdat je dan 
daaruit kunt afleiden hoe je met 
bijvoorbeeld speciale voeding 
kunt voorkomen dat er opnieuw 
neerslagen ontstaan. Vaak 
werden ze dus deels voor nader 

onderzoek opgestuurd, maar 
geregeld was de vangst zo groot 
dat de rest bewaard kon worden. 
Ze belandden dan in wat ik 
het ‘rariteitenkabinet’ ben gaan 
noemen. 

Wat daar nog meer in zit? Een 
paar gevonden schedeltjes, een 
haarbal uit een kalvermaag, wat 
merkwaardige attributen die uit 
hondendarmen waren verwijderd 
en daarnaast het één en ander 
op ‘sterk water’. Zoals een rare 
teentumor, een poezenfoetus 
en spoel- en lintwormen. Die 
laatste vooral om baasjes in de 
spreekkamer het verschil tussen 
die beide parasieten te kunnen 
laten zien en ze te overtuigen dat 
je die goed moet bestrijden. 
Dikwijls ging het kabinet mee 
op tournee als ik bijvoorbeeld 

op dierendag een verhaaltje 
mocht houden op school. Leuk 
om jouw werk op die manier 
te kunnen illustreren. Vond de 
jeugd prachtig. Bij hen baarde de 
merkwaardige speling der Natuur 
van het ‘biggetje met de acht 
pootjes’ eigenlijk altijd het meeste 
opzien. Stonden ze na afloop 
door het glas te turen en te tellen 
of mijn verhaal wel klopte. 

Het is goed dat de huidige 
generatie collegae mij gebeld 
heeft. Zij moeten hun eigen 
succesverhalen opbouwen en op 
hun eigen wijze herinneringen 
koesteren. Voorlopig stel 
ik het opruimen van het 
rariteitenkabinet nog even uit 
en staat het bij mij in de kast. 
Weggooien kan immers altijd 
nog. Toch?
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Kerknieuws
Vredesstiltekring
De gebeurtenissen rond Oekraïne 
houden veel mensen bezig. We 
hebben daarom het idee opgevat 
om een wekelijks stiltemoment in 

de Laurentiuskerk te organiseren, 
zodat wie daar behoefte aan heeft, 
in de gelegenheid is om daar 
in alle rust bij stil te staan. Als 
kerkenraad stellen we de kerk 
daar graag voor beschikbaar. 

Het is de bedoeling om elke 
woensdagavond om 19.15 uur de 
kerk open te stellen. Natuurlijk is 
er ook gelegenheid om na afloop 
met elkaar te praten.

Film van betekenis
Dinsdagavond 19 april het Lokaal 
te Reduzum (voorbij de kerk 
onmiddellijk linksaf de oprit op 
en dan aan de rechterhand).
Aanvang: 19.30 uur.
Toegang: gratis.

De titel van de te vertonen film 
kunnen we hier niet vermelden. 
Dit heeft te maken met de 
filmrechten die we moeten 
betalen: we hebben voor het 
goedkoopste pakket gekozen.

Films worden wel aangekondigd 
in het kerkblad, de Tsjerkestim. 
Bent u geen kerkbladlezer, maar 
wilt u toch weten welke films 
we draaien, dan is een mailtje 
naar laurentiuskerk@kpnmail.nl 
voldoende om het programma te 
ontvangen.
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Wol jimme frede op ierde ha
 
De wrâld wurd bedrige troch oarloch,
al jierren is dat no sa gien
Wy skowe de skuld op’e oaren, 
de grutte hat it altyd wer dien
De grutten, dy wolle de oarloch, 
hwat kinne wy dêr no oan dwaan?
Wol; elts fan ús hiel lytse minsken,
kin stipe en foarbyld jaan!

Refr:
Wol jim de frede op ierde ha, 
doch dêr yn’t lyts dan ek jimmes ta
Frede yn jim húshâlding, frede yn jim hert, 
sûnder ‘t lytse komt ’t grutte grif net
Frede yn jim doarpke, by jong en âld
Dan is der kâns op frede yn‘e wrâld!

Bovenstaand lied is ooit geschreven door meester Berksma uit Terherne voor het koor Eufonia Raerd. Helaas 
inmiddels weer erg actueel. Hier gezongen door Els de Groot, Jantsje Veldhuis en Swaantje Hellinga tijdens het 
40-jarig jubileum van het koor in 1983. 

Foto onder: Nelson en Lotus Keuning met zelfgemaakte spandoeken als protest tégen Poetin en hart onder de 
riem vóór de mensen in Oekraïne.

Uit de oude doos... of toch niet?
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Raerders

Jessy en Lenthe hebben geld opgehaald voor KiKa. Ze 
kwamen zelf met het idee en wilden graag het fonds 
steunen zodat er een kindje gered kan worden, er 
medicatie gekocht kan worden of misschien voor een 
pruik voor één van de kindjes. 

Ze hebben in totaal € 20,25 opgehaald tijdens het 
lopen langs de deuren. Super gedaan meiden!

Fedde Michiel en Riemer Aldert fan Fokke Jan en 
Margriet Voolstra-Kalsbeek, grutske pake en beppe 
binne Annie en Michiel Kalsbeek

Berne
Feest by familie Wiarda, (noch) fan herte lokwinske!

Foto Ineke Schulting - Lente! De koeien mochten weer naar buiten, ze huppelden de wei in (d.d. 24 maart 2022).


