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April doet wat hij wil! Dat was dit jaar wel érg van 
toepassing. Alle weersoorten kwamen voorbij de 
afgelopen maand.
foto’s: Nynke Duiker, Heidi Andringa en Didy de Vries
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Garagesale 
Eindelijk mag het weer, een garagesale! Komt dat 
even goed uit! Jullie puilen natuurlijk ook uit van 
een veel teveel aan spullen. Dit is dus dé kans om te 
gaan “ontspullen” en er ook nog een centje aan over 
te houden.  

Graag opgeven vóór 1 juni zodat wij daarna voor 
alle bezoekers een route klaar hebben liggen waar 
alle deelnemers op te vinden zijn. Je kunt je o.v.v. 
je naam, straat en huisnummer opgeven via het 
volgende e-mailadres: acdoarpshus@hotmail.nl .  

Wij hopen natuurlijk op een geweldige opkomst van 
zowel deelnemers als 
bezoekers! 

 

Groeten, 

Activiteiten 
Commissie Raerd 

***Bloemetjesactie*** 

Op vrijdag 6 mei vanaf 17.00 
uur start Gymnastiekvereniging 
O.S.O. weer met de verkoop van 
bloemetjes. Wij komen met de 
bloemetjes langs de deuren maar 
u kunt ook afhalen bij Hans en 
Adrie Stouthart op Slotsdyk 10.  

Wij beschikken niet over een 
pinapparaat dus graag zoveel 
mogelijk contant betalen. 

Bestuur O.S.O. 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
woensdag 4 mei 19.30 uur Herdenking 4 mei Schoolplein
vrijdag 6 mei v.a.17.00 uur Bloemtjesactie O.S.O. Hele dorp
zondag 15 mei 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
maandag 16 mei 20.00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang Dorpshuis
zaterdag 21 mei 14.30-20.00 uur Het Beraad van Raerd ‘Wenje yn 

Fryslân
Dorpshuis, -plein, 
Laurentiuskerk en 
Doarpswurk

woensdag 25 mei 19.15 uur Vredestiltekring Laurentiuskerk

vrijdag 27 mei v.a. 7.00 uur Oud papier Hele dorp
donderdag 9 juni 18.30 uur Straatkaatsen jeugd Slingerbochten
vrijdag 10 juni 18.30 uur Straatkaatsen jeugd finales Dorpsplein
zaterdag 11 juni 16.00 uur Straatkaatsen senioren Dorpsplein
zondag 26 juni 11.00-17.00 uur Garagesale Hele dorp

Het Beraad van 
Raerd ‘Wenje yn 
Fryslân’ 
Op zaterdag 21 mei 2022 
organiseert Doarpswurk vanaf 
14.30 uur een bijeenkomst in 
het centrum van Raerd over 
wonen, een zeer actueel thema, 
ook in Raerd. 

We nodigen hiervoor 
bestuurders van 
dorpsbelangen, dorpshuizen 
en andere inwoners van de 
provincie uit, om met elkaar in 
gesprek te gaan over wonen en 
woningbouw. 
Om elkaar te inspireren, te 
ontmoeten in een informele 
sfeer en om van elkaar te leren 
en ervaringen uit te wisselen. 
Een Beraad wat zal beginnen 
met een lezing van Wim 

Daniëls en de overhandiging 
van een betoog aan een 
prominent bestuurder in de 
Laurentiuskerk in Raerd. 
Waarna ‘Het Beraad’ voor 
geopend zal worden verklaard. 

Daarna volgt een interactief 
programma met diverse 
workshops, kunt u 
informatiekramen bezoeken, 
genieten van muzikale 
intermezzo’s en een hapje eten 
bij de diverse foodtrucks. De 
workshops zullen worden 
gehouden in de kerk, het 
dorpshuis en het Doarpswurk 
kantoor in Raerd. Het plein 
zal vol staan met kraampjes 
en food trucks. Eigenlijk is het 
bijna een festival. 

Het centrum van Raerd bruist 
die dag van ongeveer 14.30-
20.00 uur. Dat betekent dat u 

er als inwoner hinder van kan 
ervaren, bijvoorbeeld omdat 
er meer parkeerplekken bezet 
zijn dan u gewend bent. We 
hebben reeds contact met het 
bestuur van dorpsbelang en het 
dorpshuis om de festiviteiten 
goed met elkaar af te stemmen. 
We denken dat het die dag 
vooral heel inspirerend en 
gezellig zal zijn en hopen 
van harte dat u ook even 
langskomt! 

Hartelijke groet,  
Team Doarpswurk 
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 19, nummer 186
Mei 2022
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Afke IJsselstein (opmaak)
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)
Harmen de Vries (opmaak) 
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 juni nummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 mei (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van juni wordt in de 
eerste week van juni 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 vertelt Johanna 
Kooistra wie zij is en wat haar 
zoal bezighoudt. Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren in 1953 in 
Greonterp en ik ben daar 
opgegroeid.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
In 1975 ben ik getrouwd met 
Willem, we hebben kinderen en 
kleinkinderen. 

Wat doe je overdag?
Naast mijn huishouden, 
heb ik vrijwilligerswerk in 
verzorgingshuis Nij Dekama 
in Weidum en houd ik van 
wandelen, fietsen, tuinieren en 
handwerken.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Al 47 jaar, waarvan 2 jaar op 
‘t Fryhofke en daarna naar de 
Snitserdyk. Voorheen was dat 
Baensterbuorren.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Onze kinderen gingen in Raerd 
naar school en we waren erg 
betrokken bij het dorp Raerd. 
Ik heb bestuursfuncties gehad 
en ik ben nu nog lid van 
Gymnastiekvereniging O.S.O. en 
de tennisclub. (NB: ook verzorgt 
Johanna de distributie van onze 
eigen dorpskrant)

Wat is je favoriete muziek?
Ik luister graag naar Blöf, Bob 
Dylan en Krezip.

Waar mogen ze jou midden in 
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de nacht voor wakker maken?
Nergens voor.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Wandeltochten maken, bijv. De 
Slachte, Nijmeegse 4-daagse en 
tuinieren.

Wat vind je het lekkerste eten?
Stukje rundvlees met klein randje 
vet, aardappelen en groente uit 
eigen tuin. 

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Blauwe Hyundai en sinds kort 
een elektrische fiets. 

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Waar veel geweld wordt gebruikt.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Waanzin aan het einde van de 
aarde van Julian Sancton.

Waar praat je graag over?
Kinderen, kleinkinderen, hobby’s 
en actualiteiten.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Op zondag eropuit, het liefst op 
de fiets.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
We gaan bijna nooit op vakantie.

Wat is jouw beste eigenschap?
Mijn beste eigenschappen zijn: 
behulpzaam en betrouwbaar. 

Wat is de slechtste?
Als minste eigenschap: kan 
gesloten overkomen.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? En wat is het minst 

mooie plekje van Raerd?
Op Snitserdyk 19, hier kan ik 
‘s zomers heerlijk genieten van 
de zon en de bloementuin. Het 
minst mooie in Raerd weet ik 
niet.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Ik mis eigenlijk niks in Raerd, 
momenteel de activiteiten in het 
dorpshuis.

Naast wie zou je in het vliegtuig 
willen zitten en wat zou je hem 
of haar vragen?
Géén idee.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Ik zou de kinderen en 
kleinkinderen wat geven. Wat 
doen aan de verkeersveiligheid 
voor wandelaars en fietsers, 
vooral hier op de parallelweg.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!

 Wist u dat... .

 ..Dokter Venema elke woensdag    
  spreekuur houdt in dorpshuis 

de Trijesprong?

 ...de redactie van de dorpskrant    
   altijd op zoek is naar nieuwe  

  onderwerpen? Dus heeft u een   
  idee voor een rubriek? Laat het 

  ons weten!

 ...de jongerein met de 
flessenactie op 1 april jl. maar 
liefst een bedrag van € 784,25 

hebben opgehaald. De jongerein 
bedankt iedereen voor ieders 

donatie!

...er vanaf donderdag 12 mei
a.s. iedere donderdagavond om
19.00 uur jeu de boules wordt

gespeeld. in de dorpstuin? 
Open inloop, niets hoeft maar 

alles kan. S.v.p. wel eigen ballen 
meenemen.
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deel 2 
 
Ik tref Jaring Brunia aan 
in de stal waar een veearts 
en hij overleggen over de 
behandeling van een koe 
met een ontstoken hoef. 
Kort daarna praten we in de 
woonkeuken van zijn boerderij 
over Kamp van Koningsbrugge 
(KvK). Het is Goede Vrijdag 
en dus is iedereen thuis. De 
kinderen scharrelen eerst nog 
wat rond, maar na enige tijd zit 
iedereen om de tafel. 

Het bleef tot en met de laatste 
uitzending spannend of Jaring 
bij het uitgedunde groepje 
deelnemers zou behoren, 
die de eindstreep zou halen. 
En ja, hij behoorde tot de 
sterksten. Jaring: “Het maakt 
écht helemaal niets uit, of 
je eigenaar van meerdere 
sportscholen, een kapster of 
een boer bent, als iedereen 
een overall aan heeft”. Jaring 
vertrouwde vanaf het begin op 
een goede uitkomst, maar hij 
wist niet wat er nog allemaal 
ging komen. 

Hij kreeg een uitgebreid 
interview in de Leeuwarder 
Courant, was te horen op 
Omrop Fryslân en heeft 
honderden reacties gehad 
vooral via Instagram en 
Facebook en kreeg ook 
kaartjes toegestuurd. Ze 
hadden erg genoten en vonden 

het superknap van hem. Jaring 
benadrukt, dat dit voor hem 
alleen maar bijzaken zijn, hier 
had hij het niet om gedaan. 

Een aantal mensen, die hem 
als tiener mee gemaakt hadden 
zeiden dit niet in hem gezocht 
te hebben. Jaring: “ik was een 
kleine, slappe jongen, geen 
vechter, zeker niet de sterkste. 
Wat gezond eten, werken en 
goed bewegen met een goede 
instelling allemaal voor elkaar 
krijgt. Nu ben ik doorgegroeid 
naar een volwassen man, 
echtgenoot en vader en ik ken 
mijn verantwoordelijkheden.” 

 
We praten verder over zijn 
ervaringen. Terwijl Jaring in 
de eerste afleveringen nogal 
strak keek, was hij in de latere 
afleveringen meer ontspannen 
en zichtbaar. Jaring beaamt 
dit: Ik wilde in het begin 
niet al te veel opvallen en 
vooral goed mijn best doen. 
Ik kreeg toen de feedback: je 
moet je meer richten op de 
anderen en anderen moeten 
jou ook leren kennen. Wat 
zijn jou en hun drijfveren? 
Alleen als je die kent kan er 
onderling vertrouwen groeien, 
onmisbaar als je met hen op 
een commando missie gaat. 

De voorlaatste uitzending is 
bijzonder: na een afmattende 
tocht, waar ze met zijn zessen 

een loeizware pop kilometers 
lang moeten zeulen, komen 
ze midden in de nacht bij 
een militaire begraafplaats, 
waar tien oud-commando’s 
brandende fakkels in de lucht 
houden. Hier moeten de 
trainees een afscheidsbrief 
schrijven aan hun geliefde(n), 
die aan hen wordt gegeven, 
wanneer ze niet levend van 
een missie zouden terugkeren. 
Dit vindt Jaring wel de meest 
indrukkende ervaring. De 
emoties komen los. Velen 
houden het niet droog, 
waaronder ook Jaring. Hij 
voelt intens hoe belangrijk 
zijn vrouw en kinderen voor 
hem zijn, en hoe goed hij het 
heeft. Hij wilde trots zijn als hij 
terugkomt en ook dat vrouw 
en kinderen even trots op 
hem zouden zijn. Dat laatste is 
gebeurd. Hij weet dat hij iets 
heel bijzonders heeft gedaan, 
maar het besef, dat hij gelukkig 
is met zijn gezin en bedrijf, 
stijgt daar bovenuit. 

 
We zagen Jaring in de 
verschillende opdrachten 
niet in de leidersrol. Anderen 
kregen die toegewezen. 
Sommigen faalden en moesten 
vertrekken of kregen later 
een nieuwe kans, zoals Tom, 
in de afsluitende commando 
opdracht. Jaring had ook graag 
die rol op zich genomen: ”ik 
had het een grote eer gevonden 
de eindmissie te mogen 
leiden. De afgelopen tien jaar 

Raerders kijken geboeid naar Kamp van Koningsbrugge 
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bepaal ik alles zelf en heb het 
laatste woord. Ik ben het niet 
gewend dat ik geleid word. Ik 
had misschien meer initiatief 
kunnen nemen, maar het is 
prima hoe het gegaan is”. In 
de laatste uitzending prijzen 
de instructeurs hem dat hij 
anderen duldt in de leidersrol 
en hen ondersteunt. Dat hij het 
beste uit de groep naar voren 
haalt, dat hij ijzersterk is. 

 
Tijdens het KvK zijn hechte 
vriendschappen ontstaan. Zo 
komt de jongste deelnemer 
Robin regelmatig langs op 
Flânsum. Hij is zijn ‘kleine 
broertje’ en ‘bommetje’. 
Agavni, die in Amsterdam 
woont, komt ook weekendjes 
logeren en trekt veel op met de 
kinderen. 

 
Het was een schitterend 
avontuur, komt er nog een 
vervolg? Hij wil nog wel eens 
een nieuwe uitdaging aangaan. 
Dat kan op verschillende 

manieren. Hij zoekt het nu niet 
zo zeer in de commandosfeer. 
Jaring: “het kan toch niet 
de eerste keer overtreffen, 
maar ik blijf wel contact 
houden met de deelnemers”. 
Komende maand is er weer 
een bijeenkomst samen met de 
deelnemers van het eerste KvK 
seizoen. 

 
Op mijn vraag wat Jaring 
anders doet dan voor zijn 
deelname aan KvK zegt hij: “ik 
ben rustiger geworden in mijn 
werk, ik ga anders om met 
stress, ik kan het makkelijker 
loslaten. Ik zorg er nu voor 
dat ik geen werk laat liggen, 
wanneer er tijd is om de klus 
aan te pakken. Daarnaast 
koester ik wat ik heb: een mooi 
leven met een mooi gezin 
en een mooi veeteeltbedrijf. 
Dat ben ik veel meer gaan 
waarderen. Ik voel grote 
dankbaarheid. Ja ik moet lange 
dagen werken, maar zou niet 
anders willen”. Lotte ziet ook 
de positieve veranderingen: 

“hij schakelt als hij thuiskomt 
veel gemakkelijker naar zijn 
papa rol; hij neemt geen stress 
meer mee naar binnen”. Hij 
dolt met de kinderen. Ik vraag 
aan Steijn, de oudste zoon, wat 
hij er van vindt dat zijn vader 
zo vaak op de TV was. Aan 
de gezichten van zijn zusjes 
en broertjes zie ik dat hij hen 
vertolkt, wanneer hij zegt: “ik 
heb een stoere heiti”. 

 
Voor ons als televisiekijker is 
het avontuur inmiddels alweer 
enige tijd geleden en voor 
Jaring nog veel langer: het acht 
dagen durend avontuur vond 
plaats in september vorig jaar. 
Maar voor hem werkt het door 
tot aan de dag van vandaag.  

JDM 

Het eerste deel van dit 
tweeluik staat in de Raerder 
doarpskrante, Februari 2022, 
Jaargang 19, nr. 183.
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Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli!   
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge 
mensen 
  
Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en 
de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en er is nog geen 
genezing mogelijk. De droom van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek 
naar collectanten die in de week van 27 juni tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. 
Maar er zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door een betaalverzoek 
met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?  

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar worden 
door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van hun leven en gaan een onzekere toekomst tegemoet.  

MS 
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen (myeline) wordt door het eigen 
afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen komen bloot te liggen, waardoor ze signalen van en 
naar de hersenen minder goed of zelfs helemaal niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor 
plotseling verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen. Er ontstaan allerlei klachten, 
bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten.  

Word collectant  
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren van 
de kwaliteit van leven van mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover op onze website: 
www.nationaalmsfonds.nl . 

Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe lang u collecteert. Voor 
iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat kan met een collectebus langs de deuren in uw buurt. 
Maar ook thuis op de bank met uw mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en 
familie.  

Hoe werkt het? 
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS 
Collecteweek of wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie 
komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale 
collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.
nl. Zo kunt u het hele jaar door collecteren! 

Neem voor meer informatie contact op met:  

Nationaal MS Fonds    
 Leontine Heisen    
 (010) 591 98 39    
 pers@nationaalmsfonds.nl     

www.nationaalmsfonds.nl
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No moat it net 
Raerder
Set alles wat ferkeard 
giet ris bewust ôf tsjin 
wat wol goed is. 

De leafde is de dreechste 
puzzel die’t der is en 
bestiet dochs mar út twa 
stikjes. 

It dwaan is wichtiger 
dan it resultaat. 

Blunders bestean net, 
it binne allegearre 
learmominten . 

De keunst fan it rêsten 
is in ûnderdiel fan de 
keunst fan it wurkjen . 

Skat, asto bij my wei 
giest gean ik mei dy mei .

It Raerderhiem bestiet al 70 
jier. 
Dat is in hiel skoft. 
Der ha al in protte bern 
opsitten en ha har eigen 
oantinkens dêr oer. 

Fijn dat it Doarphûs wer 
iepen is. 
Bij moai waar kinne de 
minsken ek op it terras 
bûten sitte
De Merkecommisje hat der 
ek wer sin oan. 
It keatsen en it tennisjen, 
alles begjint wer. 
Dêr wurde we dochs sa bliid 
fan. 
Bûten sitte as rinne as de 
tùn kreas meitsje. 
En der letter hearlik yn 
sitte. 
Wat in genot is dat.
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prikbord

Merke

Het thema voor de merke 
2022 is bekend: 

“de wrâld”

de merkecommisie
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Oer grinzen oer
“As dy jonge aanst fan skoalle komt 
en ris by my yn’e bakkerij kaam, 
skilde ús dat in feint.”  

Myn sliepkeamer lei deun boppe 
de keuken en op bêd koe ik alles 
wurd foar wurd folgje, wat der 
ûnder my besprutsen waard. Heit 
en mem hiene it oer de ferhúzing 
dy’t kommende wei wie nei 
Ysbrechtum ta, omdat ús heit dêr 
in bakkerij kocht hie. Dat klonk 
my as muzyk yn‘e earen en ik stie 
rap njonken it bêd, ûnderweis 
nei ûnderen ta, om te sizzen dat 
ik harren plan wol sitten seach. 
Dat myn grutste motivaasje wie, 
dat ik skjin myn nocht fan skoalle 
en it learen hie, liet ik leaver yn it 
midden. 

Fjirtjin jier wie ik doe’t ik fan de 
U.L.O. yn Koudum kaam en by 
ús heit yn ‘e bakkerij begûn. Mar 
hie ik tocht dat ik no fan it learen 
ôf wie, hie ik it by it ferkearde ein. 
Moarns om healwei fiven efter 
de baktafel, om healwei tsienen 
ferstrûpe, sútelje oant fjouwer 
oere ta… en dan efter de boeken, 
want ús heit hie my opjûn foar de 
hanneljûnsskoalle. Fjouwer jûnen 
yn de wike om healwei alven pas 
wer thús en dan rap ûnder de wol. 
Woansdeitemiddei nei bakker 
Velds yn Snits ta foar it fakdiploma 
breabakken, koartsein ik wie fan 
de rein yn‘e drip kaam! 

Boartlik sa’t ik doe noch wie, 
doarde ik it oan ús heit (de 
maklikste net) dúdlik te meitsjen, 
dat foar my de GRINS berikt wie 
en dat ik syn opfolger net wurde 
woe. Hy moast mar om in oare 
feint omsjen. In domper foar de 
bêste man, mar hy hie my nei alle 
gedachten wol al ôfnoaske, dat 
der yn my eins gjin bakker siet. 
Wat myn plannen dan wiene woe 

er fansels al witte. No, wat ik eins 
altyd al yn‘e plasse hie: farre woe ik, 
los fan de wâl en GRINZEN oer! 

In maat fan my wie in heal jier 
earder op in coaster stapt en 
hie it dêr reuze nei it sin. Hy 
wist my te fertellen hoe’t ik soks 
oanpakke moast. By 3 dokters del 
foar de keuring en dan mei de 
keuringsrapporten nei it Grinzer 
College Zeemanshoop, dêr’t de 
measte Grinzer rederijen mei te 
dwaan hiene. Nei’t de papieren 
kontrolearre wiene, krige ik in 
meunsterboekje mei reisbeskieden 
foar Kiel. Dêr soe ik myn nije 
wurkplak, it skip De Hoop fine. 

Wilens hie ik in mânske plunjesek 
oanskaft, dêr’t myn hawwe en 
hâlden yn koe. Us âldelju brochten 
my op ‘e trein. Harren goede rie 
en warskôgings bliuwe my by: 
“Bring dyn jild net nei de kroech, 
net nei de hoeren ta, want dy 
kostje in slompe jild en do kinst 
der rare krupsjes fan oprinne. 
Efterôf kin ik my harren noed 
wol yntinke, ik wie noch mar 
16 jier en sa grien as gêrs. Foar 
sa’n snotaap as my doe wie it 
fansels in hiele ûndernimming. 
Noch nea allinnich in stap oer de 
GRINS setten, lykwols it gong as it 
slydjaget. Ik hie goede ynstruksjes 
meikrigen: Mei de oerstapplakken 
Oldenburg, Bremen en Hamburg 
en de perrons op papier kaam ik 
sûnder tsjinslaggen yn Kiel oan. 
It Hotel wie ticht by de slúzen 
en ridlik gau rûn ik noch in 
Nederlander, dy’t ek op de Hoop 
oanmeunstere hie tsjin it liif. Jan 
út Amsterdam en ik hiene tegearre 
in keamer. Hy wie folmatroas 
en ik lichtmatroas. Jan wie al 6 
jier farrende en al yn’e tweintich, 
sadwaande rûn ik de oare deis 
mar moai efter him oan. Hy wist 
it paad efter de slúzen, omdat hy 
dêr al earder west hie. Dêr wachten 

wy op De Hoop en doe’t it skip yn 
‘e slúzen lei koene wy oan board 
en fuort yn‘e kunde komme mei 
de bemanning: de kaptein, de 
stjoerman, de earste en de twadde 
masjinist, de kok, de folmatroas 
en de matroas ûnder de gage. As 
lichtmatroas kaam ik yn ‘e hut by 
Wim, de matroas ûnder de gage, 
dy’t my in bytsje paadwiis makke 
op it skip.  

Nei’t wy troch it Kielerkanaal fearn 
wiene, kamen wy op’e Noardsee en 
ik moast daliks al mei wachtrinne 
en waard ek fuort al efter it roer 
setten, wylst kaptein Hukema my 
út de doeken die hoe’t in kompas 
wurke en soksawat. Foar dat ik 
alles yn it snotsje hie duorre it wol 
efkes fansels. De earste dagen hie 
men noch net it measte oan my. 
Der stie in aardige pûster wyn, dat 
ik stie measttiids efter it potdeksel 
(de railing) de fiskjes te fuorjen (te 
koarjen.) Ek wie ik earst noch oan 
de benaude kant, want as ik op it 
efterskip stie kamen der enoarme 
weagen op my ôfbrûzjen, dêr’t ik 
net oerhinne sjen koe, sa heech! 
My tocht doe, dit komt net goed, 
wy strûpe der ûnder, mar it skip 
gong lokkich lykop mei de weagen 
op en del. Dat fûl dus in slachje ta. 

Yn de maaitiid foeren wy 
measttyds op Noard Europa en yn 
de hjerst en de winter mear op Súd 
Europa. 

Lêstendeis, doe’t de alle GRINZEN 
te bûtengeande reboelje tusken 
Ruslân en Oekraïne begûn, skeat 
my dy reis nei Riga yn’t sin. 
Novimber 1957 wie it en de wrâld 
lei der doe gâns oars hinne as no. 
Tusken East en West lei in strange 
skieding; It Izeren Gerdyn!! Riga 
lei doe noch yn de Sovjet- Unie. 
(Ruslân) Wy kamen út de waarmte 
fan Leixoes yn Portugal wei yn 
‘e kjeld. Wy farden yn balast en 
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moasten chroomerts yn Riga lade 
foar Karlsted yn Sweden. Leech 
farre is net sa noflik, sa’n skip is 
dan net sa stabyl en soks wol jo sels 
bytiden ek wolris wat oer de lea 
gean. 

Yn de Eastsee, op ‘e hichte fan Riga 
waard de koers ferlein en kamen 
wy yn de terratoriale wetters fan 
Ruslân. Dat wy in ûnsichtbere 
GRINS passearren wie ridlik gau 
te fernimmen, want it duorre 
noch gjin 20 minuten doe’t wy 
in russyske patrouilleboat op ús 
ôfkommen seagen. Tillegraaf 
op STOP en doe leine wy stil. 
Njonken ús lizzend stapte in 
offisier fan harren by ús oan board 
dy’t yn it stjoerhûs mei de kaptein 
yn petear gong oer de reden en 
de bestimming fan ús. Papieren 
waarden neirûn en doe mochten 
wy fierder farre mei in loads.  

 Yn Riga kamen wy oan de kade 
te lizzen as ienich keapfardijskip 
tusken in ferskaat oan 
oarlochskippen. Doe’t wy de oare 
moarns oan dek kamen om it ré 
te meitsjen foar de lading seagen 
wy ús de eagen út. Ien offisier yn it 
stjoerhûs en 3 soldaten oan ‘e wâl 
oan it wachtrinnen. Wy makken 
it rom iepen, wat net tafûl want 
it frear dat it kreake! (-25 gr. C) 
Dekkleden wiene stiif beferzen en 
hast net op te tearen. De lûken mei 
hânfetten fan izer frearen hast oan 
ús hannen fêst! Dreech wurkjen, 
wy stiene sa’n bytsje om it kertier 
yn de kombuis om ús in bytsje op 
te waarmjen. 

Middeis fregen wy oft wy efkes de 
wâl op mochten… mar dat wie 
noch in hiel oh heden, de passen 
en meunsterboekjes moasten 
ynlevere wurde en dêrfoar yn ’t 
plak krigen wy in wâlpas. Mar it 
draaide op in teloarstelling út want 
it wie dêr in deade boel; húzen en 

strjitten súterich, gjin minsken 
op’e dyk, útsein in pear poatige 
froulju, dy’t mei mânske stâlbizems 
de strjitten skjinfagen. Rûnom 
razende lûdsprekkers, yn in taal 
dêr’t sels in bakkersjonge neat fan 
bakke koe. Wy sochten it mar gau 
wer oan board.  

Yn ien dei wie it laden beslikke 
en de kaptein woe eins ek sa gau 
mooglik wer út dizze nearzige 
omjouwing wei. Dat gong lykwols 
sa flot net as wy dat wend wiene. 
Troch omstannichheden hiene wy 
wol 6 oeren nedich om it rom ticht 
te meitsjen, wat oars rom in oere 
nimt. En doe’t de loads wer oan 
board kaam, hie er in delegaasje 
oare hoatemetoaten efter him oan 
om it rom nochris ôf te ljochtsjen, 
want der koe ommers samar in 
ferstekkeling yn sitte. Dus… de 
boel wer iepen smite, wylst it noch 
sa glûpende kâld wie. Lokkich 
hoegde der mar in lyts stikje fan it 
rom iepen, at de heren der mar yn 
komme koene. Mei in bûslantearne 
waard de boel neisjoe. Sûnder 
risultaat fansels. En… wy krigen 
permisje om wer ôf te setten. Wol 
wie de wyn wilens flink oanhelle 
en mei dy kjeld seach de loads it 
net sitten om op folle see oer te 
stappen fan de Hoop op it wiffe 
loadsboatsje. Der binne GRINZEN 
moat de man tocht ha. 

It plan wie eins, om foar ús 
út te farren en sy soene wol 
oanjaan wannear it moai genôch 
west hie en sy omkeare soene. 
De hiemdoggen fan harren 
terratorium weagen har net oan 
GRINSferlizzende ideeen, mar 
wy wiene lokkich wer los fan de 
wâl en tige bliid dat ús eachein 
wer alle romte hie. Hjirmei wie dit 
aventoer lykwols noch net ófrûn, 
want doe’t ik de oare moarns de 
wacht oernaam die bliken dat it 
dek spekglêd wie fan oanfêrzen 

stowetter. Ik kaam al boppe yn 
it stjoerhûs, mar freegje net hoe. 
Dêrwei seach de wrâld dy núver 
oan! Oer it hiele skip lei in mânske 
laach iis. (De raijonhaden soene 
derfan sizze: “Wy kinne los!”). 
Touwen, kabels en de mêst, alles 
wie mear as twa kear sa tsjok 
wurden. Mei de strange froast 
wie it brakke Eastseewetter daliks 
fêstferzen fansels. Mar doe’t op ‘e 
middei de wyn wat belúne en de 
sinne der in bytsje bykaam,waard 
it ridlik gau better… en de oare 
moarns wie it as hie dit nea sa 
west. Net te leauwen! 

In deimannich letter diene wy 
Gothenburg oan, it Göthakanaal 
op en nei in dei as twa wiene wy 
yn Karlstêd. Troch de kaptein 
waard ik der op útstjoerd om 
te boadskipjen. Yn de winkel 
waard ik holpen troch in aardich 
winkelfamke, dy’t wol yn ‘e rekken 
hie dat ik in bûtenlander wie 
en sy frege wêr’t ik wei kaam. 
Lykwols begreep ik dat ferkeard 
en tocht dat sy it lêste lân dêr’t ik 
weikaam bedoelde. Sadwaande 
sei ik; ”Ruslân.” En hja begûn in 
hiel petear oer in Spoetnik, dêr’t 
ik gjin tou oan fêstknoopje koe. 
Krantelêze wie der oan board net 
by en de radio wie der allinne foar 
it meitsjen fan peilingen, koers 
útsette en it kontakt mei de wâl.  

Sadwaande hiene wij der ek 
gjin weet fan, dat’r koartlyn in 
Spoetnik lansearre wie. Wol wat 
confrontearjend, dat tidens it 
rûndobberjen oer it wide wetter 
begrippen as tiid en GRINZEN in 
oare betsjutting krije… en ik moast 
hiel efkes oan de fertrouwde fêste 
dei-yndieling fan ús heit syn wrâld, 
syn smûke bakkerij, tinke. 

 
Geart Leystra



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

 

Tryntsje Schaap 
Rijksweg 3

9011 XA Irnsum 
 
 
 

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

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 
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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.  

Vacature
Enkele gesprekken zijn er al gevoerd met een aantal 
personen maar tot op het heden zijn we nog steeds 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. Ook hier zijn we nog steeds druk naar 
op zoek, heb je ideeën neem dan met één van ons 
contact op.  

Lessen
Op woensdag rond de klok van 12.00 wordt er pilates 
gegeven, er mogen nog steeds nieuwe mensen aan 
gaan schuiven. Wil je ook graag meedoen? Geef je 
dan op via de e-mail; oso@hotmail.nl of bij Tamara 
Struiving; 06 2536 1343. 

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)  

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

Donderdag: 
Beter bewegen: 9.00 – 10.00 (voor alle leeftijden) 
Kidsdance 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 
Losse lessen zijn ook verkrijgbaar, €5,00 per les

Jantje Beton 
Begin maart zijn wij als bestuur bij de deuren langs 
geweest met de collectebus van Jantje Beton. We 
willen eenieder bedanken voor zijn of haar bijdrage. 
De opbrengst die op de rekening van de O.S.O. 
gestort wordt dit jaar is €155,55. 

Jeugd sponsoractie Poiesz  
Afgelopen weken was ook de Poiesz jeugd 
sponsoractie. We willen 
eenieder al hartelijk 
bedanken voor ook deze 
bijdrage. Wat het exacte 
eindbedrag is weten we 
nog niet, in de volgende 
Praet van Raerd zal dit 
kenbaar gemaakt worden.

Vragen? 
Voor al u vragen kunt u mailen naar: 
oso@hotmail.nl (Let op: .NL)
Volg O.S.O. Raerd nu ook op Facebook via www.
facebook.com/osoraerd. Like onze pagina en 
blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de 
gymnastiekvereniging 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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Zen 
“Wil jij mijn beide poezen 
in laten slapen als ik er niet 
meer ben?”, vroeg de oude 
mevrouw bloedserieus aan 
mij. Ze keek me daarbij 
doordringend aan, alsof de 
tachtiger haar eigen einde 
voelde naderen. De beide ouwe 
katten van Perzische signatuur 
hadden ouderdomskwaaltjes, 
maar waren op zich nog heel 
fit. Dus deed ik slechts de 
toezegging dat ik mijn uiterste 
best zou doen voor goede 
herplaatsing. Maar ik gaf ook 
te kennen dat ik absoluut geen 
euthanasie zou toepassen, 
mocht die onverhoopte 
situatie zich voordoen. Dat 
past namelijk niet in mijn 
veterinaire levensfilosofie. 
Mevrouw is daarna wel een 
tijdje erg ziek geweest, maar 
knapte vervolgens weer 
helemaal op. En ze heeft de 
beide poezebeesten gelukkig 
ruimschoots overleefd. Bij Zen 
ging het anders. 

Zen is een heel ouwe jeweetwel-
kater en al een tijdje een beetje 
de weg kwijt. Hij eet nog 
bekjesmaat, doch weet niet 
altijd op tijd de kattenbak te 
vinden. En hij kan soms heel 
hard in een hoekje doelloos 
staan schreeuwen. Zijn bazin 
redt zich daarmee en begeleidt 

Zen zolang het gaat. Toch ging 
het mis: de bazin werd ziek. 
Ernstig ziek, ongeneeslijk zelfs. 
En haar naasten zaten met de 
handen in hun haar. Hoe moest 
het nu met Zen? Hij werd een 
aantal weken liefdevol in zijn 
eigen vertrouwde omgeving 
verzorgd terwijl de bazin 
palliatief het leven liet. Maar 
daarna moest het huis ontruimd 
worden. Er werd evenwel 
geprobeerd om een opvangadres 
voor Zen te vinden, helaas 
verliep dat bijzonder moeizaam. 
Bovendien, hoe zou het gaan 
als je een dementerende kater 
elders gaat onderbrengen? Laat 
staan in het asiel zou plaatsen? 
Dat leek mij ook een heilloze 
weg en kansloze missie. Dus 
stemde ik er mee in om hem 
rustig in te laten slapen. 

Er werd op een ochtend 
afgesproken en ik trof Zen 
slapend op het bed aan. Dat 
stond nog in de woonkamer 
van het overleden baasje. 
Hij reageerde niet op mijn 
binnenkomst, maar Zen vertrok 
onmiddellijk naar de keuken 
toen ik hem wakker maakte 
en even probeerde aan te 
halen. Daar ging hij heel hard 
zitten mauwen. “Ja, dat doet 
ie tegenwoordig steeds vaker”, 
vertelde de oppas. Het blijft 
lastig, dat ik nu een eind aan 
het leven ga maken van een kat 
die niet doodziek is. Toch ben 

ik van mening dat we onder 
deze omstandigheden er niet 
verstandig aan doen om de 
ouwe kater uit zijn vertrouwde 
omgeving te verplaatsen. Ik leg 
aan de oppas uit wat ik ga doen 
en haal medicatie uit de auto. 
Dan geef ik Zen een injectie. 
Hij ondergaat het gelaten, maar 
verdwijnt daarna direct onder 
het bed. In afwachting krijg ik 
een kopje koffie aangeboden. 
Vervolgens ontspint zich een 
gesprek over wat de nazorgers 
nog staat te wachten om het 
huis te ontruimen. “Maar moet 
u kijken wat ik aan overgebleven 
medicatie heb staan. Dat moet 
ook allemaal weg!” Mocht 
absoluut niet hergebruikt, zo 
was te verstaan gegeven. Op 
zich begrijp ik dat wel, maar ik 
beaam dat het inderdaad zonde 
is en de zorg onnodig duur 
maakt op die manier. 

Even later haal ik Zen onder 
het bed vandaan. Hij blijkt 
daar in alle eenzaamheid zijn 
laatste zuchtje al geslagen te 
hebben. Hij krijgt een plekje op 
zijn dekentje en zal vanmiddag 
door het dierencrematorium 
worden opgehaald. “Nu is ie 
weer herenigd met z’n vrouwtje”, 
klinkt het. Zelf volg ik die 
levensfilosofie nu ook weer niet, 
maar het klonk wel ‘zen’. 
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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

Boereheadei
Yn de twadde helte fan juny 
hâlde wy wer de boereheadei. 
De krekte dei is no noch net te 
sizzen, want ja, jo witte ek wol: 
by hea meitsjen moat de sinne 
skine. It lân is earst noch foar 
de greidefûgels en dat sjocht 
der wol wer goed út. De ljipkes 
briede al wakker. 
 
Foar de kommende boereheadei 
kinne wy wol wer wat nije 
frijwilligers brûke. Der is wer 
mear ark oanskaft en dat moat 
allegear ride, draaie, wurkje en 
lawaai meitsje. Sa as in Eureka 
skodder, in Lely harkkearder 
mei 4 buorden en in noch tige 
geve en opknapte haaiwein. 
Kompleet mei ramt, pontsjer, 
blok en touwen. 
 
Wy ferwachtsje wer in drokte 
fan komsa en dat moat allegear 
wer regele en lieden wurde. En 
der moat trekkerriden, harke, 
foarke en weidloege wurde. Wol 
wat te dwaan. 

Jo kinne jo opjaan by Titus de 
Wolff, tel 06 22378947 of Johan 
Brouwer, tel 06 54745722. 
 
Titus de Wolff 
Flânsum 
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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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Stoofvlees met een Aziatische twist voor 4 personen

Dit recept ben ik een poos geleden eens tegen gekomen in een filmpje op internet. lk had nog nooit stoofvlees 
gemaakt (bang dat die nooit zo lekker zou worden als die van mijn moeder), maar het zag er zo lekker en simpel 
uit dat ik mij er toch aan heb gewaagd. Bo zijn geluk kon bijna niet op toen hij thuis kwam uit zijn werk, want hij 
is echt gek op vlees. We waren beide erg enthousiast over het recept en eten het dan ook wel regelmatig, maar dan 
moet ik wel vrij hebben want het duurt wel even voor het klaar is! lk vind het ook een ideaal recept om te maken als 
we visite krijgen.

Ingrediënten: 
650 gr riblappen
4 sjalotten
2 tenen knoflook
1 rode peper
3 eetlepels ketjap manis
1 eetlepel sojasaus
1 eetlepel oestersaus
1 theelepel kurkuma
1 theelepel kerriepoeder
800 ml kokosmelk
500 ml water
1 runder bouillon blokje
1 blaadje laurier
Rundvleeskruiden
Bak en braad boter
Topping: bosui, gefrituurde uitjes en feta kaas

Bereiding:
Snijd het vlees in blokjes en kruid het met de rundvleeskruiden. Laat een flinke klont bak en braad boter warm 
worden in de pan en bak de stukjes vlees even aan. Snijd de sjalotten, knoflook en rode peper fijn en voeg deze toe 
aan het vlees. Kruid alles met de kurkuma en kerriepoeder. En breng verder op smaak met de ketjap manis, soja- en 
oestersaus. Voeg daarna de kokosmelk, de laurierblaadjes, het water en bouillon blokje toe en breng zachtjes aan de 
kook. Zet het vuur laag en laat het een paar uren pruttelen. lk doe dit meestal met de deksel scheef op de pan totdat 
het (bijna) gaar is, daarna laat ik het nog even pruttelen zonder deksel om het overtollige vocht te verdampen en de 
"saus" dikker te maken. Als je de deksel eraf laat, houd dan goed in de gaten dat het niet aanbrand en voeg zo nodig 
extra water toe. Als het gaar is kan je het makkelijk uit elkaar halen met een garde of vork.
Serveer het met rijst (en groenten), of zoals wij altijd doen: met zelfgemaakte zoete aardappel friet uit de airfryer. 
Top het af met gesneden bosui, gefrituurde uitjes en de feta kaas.

Eet smakelijk!
Hanna Bakker
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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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UITNODIGING 
JAARVERGADERING
PLAATSELIJK BELANG RAERD 

Maandag 16 mei 2022 
Dorpshuis “de Trijesprong” 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Zaal open om 19.45 uur 

 AGENDA 

1. Opening 
2. Aantal stemgerechtigden 
3. Verslag jaarvergadering 2021 (geplaatst in de Praet fan Raerd van april 2021 en op de website www.raerd.
com) 
4. Jaaroverzicht activiteiten Plaatselijk Belang 2021 
5. Financieel overzicht 2021, begroting 2022 
6. Kascommissie: Herman van Vilsteren, Louise Duhoux en Gea Veenstra 
7. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en niet herkiesbaar: Wietse van der Vliet 
Aftredend en herkiesbaar: Baukje van Vilsteren en Ype de Vries 
Aftredend en herkiesbaar in 2023: Tjitske Kamstra 

Wij zijn met name op zoek naar een ondersteunende secretaris. 
Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich tot 10 mei a.s. melden via plaatselijkbelangraerd@hotmail.com 

8. Afscheid aftredende bestuursleden 
9. Dorpsvisie 2023 
10. Stemming nieuwe bestuursleden 
11. Wat verder ter tafel komt 
12. Rondvraag 

Pauze 

13. Uitslag stemming 
14. Presentatie Doarpswurk: “Het Beraad van Raerd” 
15. Presentatie “Het bouwproject Sélânswei” 
16. Sluiting (uiterlijk 22.00 uur) 

 
Tot ziens op 16 mei a.s.! 

 
Het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd: Baukje van Vilsteren, Clara Rosier, Tjitske Kamstra, Ype de Vries, 
Anja de Jong, Gert Top, Jan Sietze Rosier, Wietse van der Vliet 



Herman van Vilsteren is de winnaar van de 
biljartcompetitie van de dinsdagploeg.
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Gefeliciteerd!

Alphons Banus is kampioen biljartseizoen heren van de 
donderdagavond geworden. Dicky en Johannes werden 
nummer 2 en 3.

Door de Coronamaatregelen hebben we dit 
seizoen een competitie uit kunnen spelen. 
Doetsje Stienstra heeft met 18 wedstrijdpunten 
de competitie kleurrijk gewonnen. Ze heeft 
woensdag 20 april de wisselbeker in ontvangst 
mogen nemen. Daarnaast heeft ze een cadeau-
bon voor Frits Koopcentrum gekregen. 
Gefeliciteerd Doetsje!

Mis(s)stoot
Woensdag 20 april hadden wij de afsluitende avond van 
het biljartseizoen. Het was een erg gezellige avond. 

Lijkt het je leuk om ook te biljarten? Vanaf oktober starten 
we weer met het nieuwe seizoen. Elke woensdagavond in 
het dorpshuis. Wees welkom!

Bestuur mis(s)stoot,

Tineke Jorritsma
Doetsje Stienstra
Rika de Hoop
Anjo Veenstra
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Berne

Preamfare

Mei de Peaske yn ‘e pream te faren, is it net in 
dream?

Koningsspelen Raerderhiem

Vrijdag 22 april waren de Koningsspelen op 
´t Raerderhiem. Er werden spelletjes gedaan 
in de gymzaal en op het sportveld. De boven-
bouw streed om de mooist versierde fiets.

Aan het einde van de ochtend werd er 
een sponsorloop gehouden. De opbrengst 
(€2429,- !) is bestemd voor de Oekraïne.

Op donderdag 31 maart is onze dochter en 
zusje geboren, Rixt!

Hartelijke groet,
Sjoerd, Vivianne en Bente Miedema


