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Weekend
Jongerein
Het weekend van 14 en 15 mei
zijn wij op kamp geweest naar
Vierhouten Wat een feest! Vrijdag
vertrokken en zondagmiddag
weer thuisgekomen. Wat een
prachtige omgeving, met een
zwemvijver, bos en heide. Daar
konden wij prima blikspuiten!
Zaterdagmiddag zijn we naar
een klimpark geweest. Op
verschillende hoogtes kon
iedereen door de bomen een
parcours afleggen. Er zaten zelfs
een aantal waaghalzen tussen
die de 25 meter aandurfden! Bij
terugkomst nog een watergevecht
gehouden en er stond een
heerlijke barbecue op ons te
wachten. Zondag weer lekker naar
huis, iedereen kon wel wat slaap
gebruiken. Wij hebben weer een
prachtig seizoen beleefd! Blij dat
het weer kon.
Na zo'n 5 jaar in het bestuur, heeft
Grietsje besloten ons te verlaten.
Dat vinden wij erg jammer. Wij
willen haar bedanken voor al die
jaren inzet! Frans is meegeweest
met het kamp en dit is hem zo
goed bevallen dat hij het bestuur
vanaf volgend seizoen zal komen
versterken.
Wij willen alle jeugd, ouders,
vrijwilligers en dorpsgenoten
bedanken voor hun inzet,
donaties en hulp. Dankzij jullie
hebben wij er weer een prachtig
seizoen van kunnen maken.
Voor nu gaan wij genieten van de
zomer. In oktober zullen wij terug
zijn. Tot dan!
Het Jongerein bestuur
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

zaterdag 4 juni

vanaf 8.00 uur

GFT

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

vrijdag 8 juli

Vanaf 7.00 uur

Oud papier

Hele dorp

Blauwe Tent
Lunch & Diner

Gewoon lekker eten in een gezellige
ambiance. Betaalbaar, puur,
(h)eerlijk en lokaal.

Overijsselsestraatweg 6, 9008 TS Reduzum
www.blauwetent.nl • info@blauwetent.nl

Na 8 jaar elke 2 maanden deze dorpskrant te hebben opgemaakt, gaat
Harmen onze redactie verlaten. Wij willen hem ontzettend bedanken
voor al die jaren, en de fantastische bijdrage die hij heeft geleverd aan de
vormgeving van onze mooie krant.
Dankjewel!
Redactie Dorpskrant

Merke
Het thema voor de merke
2022 is bekend:

“de wrâld”
de merkecommisie
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Colofon
Praet fan Raerd
Jaargang 19, nummer 187
Juni 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 julinummer:
inleveren kopij uiterlijk
15 juni (Word bestand,
tabellen + foto’s apart).
Bezorgdatum
De krant van juli wordt in de
eerste week van juli bezorgd.

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

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

Het dichtstbijzijnde postagentschap 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 Raek
Deze keer zal Isis van Kooten
vertellen wie zij is en wat haar
zoal bezighoudt.
Barst maar los!
Waar en in welk jaar ben je
geboren?
Ik ben in 1975 in Amsterdam
geboren.
Ben je verliefd, verloofd,
getrouwd of vrijgezel en heb je
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben nog steeds verliefd op
mijn lieve vrouw Mirella. Wij
kennen elkaar al sinds we 9 jaar
oud zijn. We waren 21 mei a.s.
4.000 dagen getrouwd!
Wat doe je overdag?
Tot ik corona kreeg (juni
2021) deed ik een opleiding
webdesigner. Gelukkig ben ik nu
bijna helemaal hersteld en kan ik
deze studie weer snel oppakken
en eventueel daarnaast een baan
zoeken in de BSO voor parttime.
Hoe lang woon je al in Raerd?
Sinds november 2020 wonen we
aan de Snitserdyk.
Op welke wijze ben je bij het
dorp betrokken (verenigingen,
bestuur, vrijwillig, school)?
Niet… wie weet in de toekomst!
Wat is je favoriete muziek?
Jaren ’80 muziek en P!nk.
Heerlijk meezingen in de auto.
Waar mogen ze jou midden in
de nacht voor wakker maken?
Dier in nood. En brand.
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Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Onze 2 hondjes. Het zijn 2
teckelmixjes en geweldige
maatjes en daar maak ik veel
foto’s van, dat is mijn andere
liefhebberij.
Wat vind je het lekkerste eten?
Ik hou erg van groente, gegrilde
groente vind ik heerlijk.
Welk type auto heb je of heb je
ander vervoer?
Meestal rijd ik in de Mercedes
CLA van Mirella, dat is een
lease-auto. Zelf heb ik een Ford
Ka.
Bij welk programma gaat bij
jou de televisie uit?
Heel veel eigenlijk. Reality tv
vind ik echt vreselijk.
Welk boek lees je op dit
moment?
Perfecte Resten van Helen
Fields.
Waar praat je graag over?
Mijn honden, mijn vrouw en
vogels.
Wat doe je het liefste/meeste in
het weekend?
Wandelen met de honden,
fotograferen en lekker in de tuin
werken. En natuurlijk vogels
kijken.
Waar ga je het liefste heen in de
vakantietijd?
Overal met unieke natuur. Of
het nu Ameland of Amerika is.
Wat is jouw beste eigenschap?
Wat is de slechtste?
Ik weet het niet… ik hoop dat
ik goed voor dieren ben. Mijn

slechtste is dat ik een echte
chaoot ben.
Wat vind jij het mooiste plekje
van Raerd?
Onze tuin!! Zo mooi! Ik geniet
er iedere dag van.
Wat is het minst mooie?
Ik ben niet zo een fan van het
Electra verdeelstation… maar
dat is ook nodig natuurlijk.
Wat mis je op dit moment in
Raerd?
Wat ik erg mis is een veilig
wandelpad langs de Snitserdyk.
Dat ik zo de deur uit kan om
met de hondjes te lopen. Ze
schrikken erg van auto’s die hard
en vlak langsrijden.
Naast wie zou je in het
vliegtuig/trein willen zitten en
wat zou je hem/haar vragen?

In het vliegtuig zou ik het liefst
naast de piloot zitten. Ik zou
hem vragen of hij/zij gelukkig is,
en of hij gedronken heeft. Ik heb
namelijk vliegangst.
Je ontvangt een grote zak met
geld. Wat zou je daar mee
doen?
De tuin nog meer naar onze zin
maken.
Wil je nog wat zeggen? Wil je
nog wat kwijt? Nu heb je de
kans!!!
Dat we zo blij zijn dat we hier
zijn komen wonen. Wat een
prachtig stukje van de wereld.

PRAET FAN RAERD

Pagina 6

Interview met
Tjarda, Jessy en
Ilva (BIS)
Het is vrijdagmiddag als ik bij
de familie Los kennismaak met
Tjarda Tijsma (groep 7), Jessy Sterk
(groep 8) en Ilva Los (groep 7),
die zusterlijk naast elkaar op de
bank zitten. Op de vraag hoe ze
verzeild zijn geraakt bij het Berne
IepenloftSpul (BIS) neemt Tjarda
het voortouw. Haar moeder las het
op internet. Ze vroeg aan Tjarda
of dat niet iets voor haar zou zijn,
dat bleek een schot in de roos,
Tjarda wilde maar al te graag. Jessy
houdt heel veel van acteren. Juf
Lucinda attenteerde haar met de
woorden ‘als je verder wilt komen
met acteren, lijkt dit wel wat voor
jou, Jessy.’ En zo geschiedde het.
Bij Ilva zagen haar drie tantes het
BIS voorbij komen op internet, en
hebben toen Ilva’s moeder getipt.
Daarnaast heeft juf Lucinda hier
ook een vinger in de pap gehad.
Het stuk Troch de Raarder Bosk
wordt in het Fries opgevoerd.
Alhoewel het niet ieders
memmetaal is lijkt het jonge
tienerbrein bij betrokkenen zoals
Ilva, geen enkele moeite te hebben
met tweetaligheid. Thuis wordt in
huize Los Nederlands gesproken,
net als bij Jessy thuis. Op school en
met vriendinnen gaat het Fries en
het Nederlands vaak hand in hand.
‘De eerste keer vond ik het best wel
moeilijk, maar als je het eenmaal
onder de knie hebt, dan is het best
wel leuk’, aldus Ilva. Tjarda heeft wat
dat betreft een thuiswedstrijd, het is
merendeels Fries wat de klok slaat,
alhoewel ze net zo snel naar het
Nederlands over weet te schakelen.
Alhoewel de regisseur Nederlands
spreekt, wordt het stuk in het Fries
opgevoerd, hoe bijzonder en in de
praktijk eigenlijk toch ook weer zo
heerlijk gewoon.

‘De audities zijn al achter de rug,
deze waren afgelopen januari,
in De Tysker, het dorpshuis van
Easterwierrum,’ weet Tjarda te
melden. De maand daarop zijn ze
begonnen met repeteren. Op het
moment van schrijven repeteren
ze op het grasveld naast de Tysker.
Er wordt nog hard gewerkt aan
het podium, even verderop in een
weiland.
Ik vraag de dames hoe dat in zijn
werk gaat, auditie doen. Er worden
twee dagen uitgetrokken voor de
audities. Iedere jongen of meisje
komt om de beurt bij de regisseur
om zijn of haar kunsten tonen.
De eerste dag krijgt iedereen drie
opdrachten die hij of zij zo goed
mogelijk moet uitvoeren. In de
eerste opdracht gaat het erom hoe
goed je kunt improviseren. De
regisseur legt het uit: ’Stel je staat
voor de spiegel van Sneeuwitje. Dan
vraag je aan de spiegel: Spiegeltje
spiegeltje aan de wand, wie is de
mooiste van het land? Waarop
de spiegel, gespeeld door iemand
anders, dan antwoord geeft. En
dan komt het, dan gaat er om wat
jíj daarna tegen de spiegel zegt.
Oftewel, wat jij ter plekke bedenkt
en speelt, dat heet improviseren;
inspelen op wat je van te voren niet
kunt weten.

Als tweede opdracht zing je een
liedje. Dit lied heb je een paar
weken van tevoren al per mail
ontvangen, zodat je goed hebt
kunnen oefenen. Tijdens de auditie
wordt dan bekeken of je goed toon
kunt houden en de tekst goed kent.
De derde opdracht is een dansje, dat
je tijdens de auditiedag leert. Na een
paar keer oefenen op muziek, kijken
ze naar je danskunsten, in sommige
rollen moet je namelijk ook goed
kunnen dansen. Tijdens de tweede
dag van de audities krijgen ze
opnieuw een improvisatieopdracht
voor de kiezen. Stel je bent een reus
van tien meter hoog en twee meter
breed en je gaat een dorp vernielen.
Hoe ga je dat doen? Jessy vertelt
dat iedereen min of meer hetzelfde
dacht en deed, het dorp verdween
weldra onder de grote sterke benen
van de boze reus, die alle huizen tot
gruis stampte.
Verder wordt er ook gekeken hoe
goed de jongens en meisjes de
verschillende mate van emoties
kunnen tonen op de schaal van
één tot en met tien. Hoe huil je
bijvoorbeeld bij vijf en hoe doe je
dat dan bij tien? ‘Bij vijf is het een
beetje gemiddeld, maar bij tien
huil je extreem, dus dan ga je echt
hélemaal kapot’ aldus Ilva. Dat
moet je dus een beetje goed kunnen
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inschatten, want BIS is echt een
emotiespel. Een emotie zoals ‘lief ’,
speelt Tjarda vooral in haar rol
als moeder van Jiskepoester. Jessy
daarentegen moet zich vooral als
een hele strenge stiefmoeder laten
zien. ‘En ik heb een hele boze, een
verdrietige en een hele blije emotie’
aldus Ilva die de rol van heks speelt.
‘En ook een geniepige’ roept Jessy.
Waarna Tjarda er nog een schepje
bovenop doet met ‘vals, heel vals.’
Ik vraag ze hoe ze het vonden om
auditie te doen. ’Ja, ik vond het
wel heel leuk maar ook best wel
spannend,’ aldus Tjarda. Dat kan
Ilva wel beamen ‘Ik was best wel
heel zenuwachtig.’ Ook Jessy bleef
niet achter wat zenuwen betreft, ‘Ik
was bang dat ik niets zou kunnen
bedenken, maar dat is gelukkig niet
gebeurd.’ De andere twee knikken.
‘Als je daar dan staat en ze vragen:
kun jij eens een heks nadoen, dan
moet je toch wel snel wat bedenken,
en als je dan niks weet wat je wil
zeggen, dan is het ook wel erg
moeilijk, dan sta je daar maar wat,’
aldus Jessy.
Tijdens de repetities zijn hier en
daar ook kleine tegenslagen te
melden. Zo denken sommige dat ze
een grote rol zullen krijgen, maar
bij nader inzien toch beter in het
koor blijken te passen. De regisseur
en zijn team bepalen ieders rol, hoe
groot of hoe klein ook, opdat het als
een geoliede machine zal draaien.
Voor jullie allemaal de eerste keer
dat je meedoet aan een toneelstuk?
Jessy vertelt dat ze vorig jaar mee
heeft gespeeld in de eindmusical.
Daarnaast heeft ze ooit eens
meegedaan aan een tv-programma
getiteld The Faker. Tjarda heeft
samen met een vriendin als figurant
gespeeld in een film, genaamd
Strijder. Ook Ilva heeft ooit al eens
meegespeeld in een film, genaamd
Vlekkeloos. Van toneellessen
hebben ook alle drie eerder al wat

Pagina 7

geproefd. Kortom, ik bevind mij in
een bijzonder talentvol gezelschap.
Tjarda vertelt dat het verhaal
gebasseerd is op de film Into the
Woods. Hierin geeft de heks een
kinderloze bakker en zijn vrouw,
de opdracht om allerlei magische
voorwerpen te kopen van beroemde
sprookjesfiguren, (die ook de revue
passeren,) zodat de vloek, die
indertijd bij zijn vader is opgelegd,
kan worden opgeheven.
Het is een win-win situatie, waarin
de bakker zich uiteindelijk mag
verheugen op de komst van een
kindje én de heks ondergaat een
verjongingskuur, zodat ze weer
jaren mee kan. Ik krijg nog een
heleboel aspecten in de schoot
geworpen, die allemaal bijdragen
aan de completering van het
verhaal, maar die verklap ik nu
natuurlijk niet. Dat mag de lezer zelf
ontdekken tijdens de voorstelling.
Ilva speelt de heks, ‘Ja en ik ben
heel blij met mijn rol. Ik wou hem
ook heel graag spelen, en iedereen
zei al: jij gaat echt de heks zijn.’ ‘Ja,’
zei Tjarda ‘net als Roos in de rol
van Jiskepoester, waar ook iedereen
het over eens was.’ Sommige zaken
blijken profetisch te zijn. Ilva vertelt
verder ‘De heks heeft het zusje van
de bakker gestolen, zij heet Bonita.
Ik heb haar opgesloten in een hoge
toren, maar daar wil Bonita niet
langer meer blijven, omdat ze een
prins heeft ontmoet.’ Jessy vult het
nog aan ‘Bovendien wil ze ook wat
van de wereld zien.’
Er is nog iemand heel blij met
haar rol, dat is Jessy, ‘want ik ben
namelijk de stiefmoeder, die heel
gemeen doet tegen Jiskepoester.
Ik wil eigenlijk dat mijn dochters,
Bella Donna en Donna Bella, het
mooiste zijn van alle jonge vrouwen.
En dat de prins dan met één van
hen gaat trouwen.’ Daarvoor doet
ze iets verschrikkelijks bij haar

beide dochters. De poging blijkt
tevergeefs, ‘Als dat niet lukt, ja, dan
word ik heel erg boos, natuurlijk!’ Ik
zie haar duidelijk genieten in haar
toebedeelde rol.
Tjarda legt uit welke rol zij heeft: ‘Ik
ben een soort van verteller, die hier
en daar scènes aan elkaar koppelt,
in de vorm van de Mearkebeam.’
Jiskepoester en haar moeder hebben
vroeger samen de Mearkebeam
geplant, ‘maar haar moeder is later
overleden en nu zit deze moeder
in de Mearkebeam,’ legt Tjarda uit.
‘Ja, heel onlogisch eigenlijk, maar
oké,’ vult Ilva aan, waarna ze alle
drie even moeten lachen om dit
gekke fenomeen. Tjarda maakt
duidelijk dat het de voortlevende
geest is van Jiskepoesters moeder,
die Jiskepoester helpt om haar eigen
droom te volgen.
Ik vraag de dames welk stuk ze
het mooist vinden. Ilva vindt
twee momenten heel mooi. Het
eerste is waarin Jiskepoester en de
Mearkebeam, met elkaar praten.
Waarover, ja, dan moet je gaan
kijken, natuurlijk. Het tweede
moment is het stukje waar ze zelf
in speelt en als heks heel erg moet
huilen, omdat Bonita bij haar
weg gaat. Jessy vindt de scène
het mooist waarin Jiskepoester
haar droom blijft najagen. Ik
bevestig dat dit inderdaad heel
belangrijk is, in ieders leven. Er
klinkt een volmondig ‘Ja!’ in koor.
Tjarda denkt diep na, en vindt
het kennelijk een beetje lastig,
misschien vindt ze meerdere
momenten wel heel erg mooi en is
dat nu lastig om deze directe vraag
zo snel te kunnen beantwoorden.
Helemaal prima!
Op de vraag of ze alle drie evenveel
tekst hebben in te studeren, moeten
ze allemaal even lachen. ‘Nee,’ zegt
Ilva, ‘ik denk dat ik wel de meeste
tekst heb van ons drieën. Scène twee
is vrij lang, daarin leg ik een paar
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dingen uit, waaronder de vloek van
de bakkers vader.’ Het wordt me
al snel duidelijk, na een onderlinge
discussie bij de dames, dat het stuk
gedragen wordt door alle rollen,
hoe groot of klein deze ook mogen
zijn. Wellicht heeft het team van
de regisseur al vrij snel duidelijk
gemaakt dat iedereen zijn steentje
bijdraagt, zodat de voorstelling staat
als een huis en het lust is om naar te
kijken.
Het lijkt me een hele uitdaging al
die tekst uit je hoofd te moeten
leren. ‘Nou, dat valt wel mee’
verzekert Tjarda me. Jessy heeft een
kleine handicap, ze speelt namelijk
een hoofdrol in de eindmusical van
groep acht op school, ‘en dan heb
je extra veel tekst. Dus ik moet van
twee stukken de tekst kennen.’ Dat
is zeker een hele uitdaging!
De vraag die iedereen zich stilletjes
afvraagt, wat gebeurt er als je
per ongeluk je tekst kwijt bent.
Tijdens de repetities kun je dan
heel hard tekst roepen, waarna
iemand van het regisseursteam snel
te hulp schiet. ‘Ja maar tijdens de
uitvoering, kan dat natuurlijk niet
niet, dan moet je dus improviseren’
licht Jessy snel toe, ‘dan zeg je iets
wat er een beetje op lijkt.’ Waarna
wellicht het lampje weer feller
gaat branden en de tekst de jonge
actrices weldra weer te binnen
schiet. ‘Maar eigenlijk moet je je
tekst gewoon heel goed kennen’
vermaant Jessy de andere twee.
‘want als je mee wilt doen aan
zo’n toneelstuk dan wordt dat van
je verwacht.’ Ik voel duidelijk de
spanning die het geeft als de reactie
van de regisseur weinig te wensen
over laat, met de vermanende
woorden ‘Waarom ken je je tekst
niet?’ Het is duidelijk dat er flink
gebikkeld is tijdens de meivakantie,
van iedereen wordt verwacht dat hij
of zij de tekst kent als zijn broekzak.

Er zijn allemaal verschillende
personages in het stuk. Ik vraag
ze welk personage ze het mooist
vinden. Tjarda: ‘Nou het leek me
heel leuk om een gemeen iemand
te spelen.’ Jessy vult aan ‘Ja, zoals
de lelijke stiefmem.’ Echter, de stem
van Tjarda is te hoog en daardoor
ook te lieflijk voor een dergelijke rol.
Ze lacht het weg met een bescheiden
‘Tja.’
Jessy neemt het over: ‘Eigenlijk
was het niet echt een rol die ik heel
graag wou, als stiefmem,’ maar na
het beter bestuderen van de rol, was
ze uiteindelijk toch wel blij met haar
rol. ‘Ik vind de stiefmem eigenlijk
toch wel het leukste personage
van het stuk,’ aldus Jessy. Het
personage heeft allemaal van die
verschillende trekjes; tegen anderen
is ze heel erg vriendelijk, maar ze
kan tegelijkertijd heel erg streng zijn
tegen haar dochters en uiteraard
tegen Jiskepoester.
Het personage heks blijft
intrigerend. Ilva is dan ook heel erg
blij met deze rol. Het zit hem onder
meer in de diverse soorten emoties
die de heks toont, gedurende het
hele stuk.
Het aspect hoofdrollen en bijrollen
haal ik nog even aan. Twee haken
hier meteen op in. Er zijn niet
specifiek hoofdrollen. ‘Elke rol,
maakt niet uit wat je speelt, ook
al ben je een beppe die geen tekst
heeft, elke rol is nodig. Dus eigenlijk
heeft iedereen een hoofdrol,’ aldus
Jessy, ‘het kan iemand namelijk
ook heel erg onzeker maken, als de
ander bijvoorbeeld zegt dat hij de
hoofdrol speelt.’
Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel
tekst je hebt, een ieder draagt bij
aan het stuk en dus is iedereen even
hard nodig en dus belangrijk. Tjarda
wijst er nog even op dat er ook
dubbelrollen zijn. Zo zijn er spelers

die in het koor zingen en tevens een
kleine rol hebben.
Ilva merkt het volgende op ‘Ik denk
dat iedereen het ’t leukst vindt
als het stuk voor publiek wordt
opgevoerd. Tijdens repetities moet
je vaak wachten en dan heb je
niks te doen. De regisseur zegt in
het begin nog vaak wanneer je op
moet.’ Naar gelang de datum van
de premiere in zicht komt, moet
ieder zelf het moment goed kennen
waneer hij weer op moet. ‘Ja, nou,
ik hoef er niet zo om te denken,
wanneer ik op moet,’ roept Tjarda.
‘Ha ha, ja, logisch, jij zit alleen maar
in de boom,’ reageert Ilva nuchter,
waarna ze alle drie even kort lachen.
Bij navraag blijkt het trouwens een
boom van flink formaat te zijn. Wat
een bijzondere plek om van hieruit
deel te nemen aan het stuk. ‘Ja, die
boom lijkt eigenlijk best wel klein,
maar als je erin zit dan lijkt het best
wel heel hoog,’ verzekert Tjarda me.
Wordt er ook gedanst? ‘Ja, daar is
het koor ook voor’, aldus Ilva. Tjarda
vult nog even aan dat sommige
personages liedjes zingen en daar
ook bij dansen. ‘Met name als ze een
solo hebben,’ merkt Ilva nog snel
even op. Ik word met de minuut
enthousisaster voor het stuk.
Het podium blijkt één grote
magneet te zijn. Als je er een keer
op staat wil je er eigenlijk niet meer
van af, klinkt het in drie variaties
over de tafel. Heerlijk, wat fijn dat
er zulke podiumdieren in Raerd
wonen. Mijn nieuwsgierigheid is
intussen behoorlijk gegroeid na
dit interview, en ik hoop velen
met mij. Komt dat zien, het
Berne IepenloftSpul Troch de
Raerderbosk, dat op 16, 18, 19, 22,
24 en 25 juni zal worden opgevoerd
in Easterwierrum.
Wytske
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Verslag dodenherdenking
Op 4 mei vond na twee jaar corona weer de
dodenherdenking in Raerd plaats, georganiseerd door ’t
Raerderhiem en Plaatselijk Belang. Om kwart voor acht
verzamelden zich ruim 100 mensen op het schoolplein,
waaronder veel kinderen. In een stille tocht ging het naar
het monument, terwijl de kerkklokken luidden, verzorgd
door Jelle Veenstra.

PRAET FAN RAERD

Kyran en Jents met het gedicht:
Stilte
Twee minuten zijn we stil
Sta ik stil bij hen
Voor wie stilte geen keuze was
Twee minuten, ja natuurlijk zijn we stil

Nadat Baukje van Vilsteren als voorzitter van Plaatselijk
Belang het welkomstwoord had gesproken en de namen
had voorgelezen, die op het monument staan, werd er om
acht uur 2 minuten stilte in acht genomen, waarna Almar
Verbeek op prachtige wijze op zijn trompet “The Last
Post” ten gehore bracht.

Jessy met het gedicht:
Fluisteren
Bladeren fluisteren de herinneringen
Takken vertellen het verhaal
De wortels vangen de tranen
En het licht verzacht de pijn….
Want wat toen het donker was
Is nu ons licht aan gedachte voor alle slachtoffers
Van de Tweede Wereldoorlog en nog veel meer
Pijnlijke gebeurtenissen
Nadat de vertegenwoordiger van de gemeente SWF,
wethouder mevrouw Marieke Vellinga het woord had
gehad, werd door Tjitske Kamstra een voordracht gelezen,
geschreven door de onlangs overleden heer Sieger van der
Zwaag, over het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en
5 mei, “Verzet in verbondenheid”.
Enkele leerlingen van ’t Raerderhiem droegen een gedicht
voor:

Ilva en Yvana met het gedicht:
Steeds opnieuw
Geloof en hoop liggen tot as gesmolten
Bloeden dood in de straten van de stad
Die niet meer zingt en is.
Op de stoeprand zit een jongen. Hij denkt:
Wat hebben de personen gedaan om dit te verdienen.
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Zijn ogen te oud voor het kind dat
hij is. Teveel gezien.
De tijd heeft de stad verlaten. Waar
blijft de toekomst op een plek waar
alles stil staat?
Waar is de toekomst als je dromen
zijn vermoord, geen hoop en geen
geluk meer.
Wie laat je soms leven, even leven. In
de stilte.
Twee minuten - even stil, voor de
mensen er achter en er omheen. Rust
zacht.
De kranslegging werd geopend door
mevrouw Vellinga, die samen met
Tjitske Kamstra de krans bij het
monument plaatste.
Sinds 2015 adopteren de leerlingen
van groep 7/8 van ’t Raerderhiem
het monument. Zij mogen ook een
bloemstuk plaatsen. Op die manier
is er een verbondenheid tussen alle
kransen en bloemstukken die door
het hele land bij de monumenten
worden gelegd. Hiermee laten de
kinderen zien dat ze herdenken
en vieren belangrijk vinden. Dit
bloemstuk werd geplaatst door
Nelson en Lisanne.
Daarna legden enkele nabestaanden
van de op het monument genoemde
oorlogsslachtoffers een bloemetje.
Tenslotte werden alle aanwezigen
in de gelegenheid gesteld een witte
roos bij het monument te leggen.
De rozen werden uitgedeeld door
Sylvana en Hendrik.
De bijeenkomst werd afgesloten met
het Wilhelmus en het Frysk Folksliet,
waarna iedereen welkom was in
het Doarpshûs. Daar kregen de
leerlingen ook de oorkonde, die bij
de adoptie van het monument hoort.
We mogen terugkijken op
een plechtige en respectvolle
dodenherdenking.
Namens Plaatselijk Belang Raerd,
Tjitske Kamstra
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Aanbod OSO
Op dit moment is dit het aanbod van de O.S.O. Mocht u een keer vrijblijvend willen kijken of mee willen doen? Dat kan,
neem dan contact op via onderstaand e-mailadres.
Maandag
Gym Groep
Gym Groep
Gym groep

1: 17.15 – 18.00 (vanaf ±3 jaar)
2: 18.00 – 18.45 (vanaf ±6 jaar)
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
Streetdance
Streetdance
Streetdance

1:
2:
3:
4:

16.15 – 17.00
17.00 – 17.45
17.45 – 18.30
18.30 – 19.30

Jeugd sponsoractie Poiesz
De jeugd sponsoractie heeft de O.S.O maar liefst €800,opgeleverd. Een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de
Poiesz-actie, hartelijk bedankt hiervoor!
Streetdance docent met zwangerschapsverlof
Kimberley gaat eind mei met zwangerschapsverlof. Er zal daarna door een andere
docente les worden gegeven. Hoe en wanneer de lessen worden gegeven zal zo snel
mogelijk kenbaar gemaakt worden.
Bloemetjesactie O.S.O.
We willen een ieder die op wat voor wijze dan ook mee heeft gewerkt aan de
bloemetjesactie hartelijk bedanken. Ook dit jaar was het weer een groot succes! De
opbrengst voor de club is €1251,50.
Voor al uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl Let op: .NL
Volg O.S.O Raerd nu ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd. Like onze pagina en blijf op de hoogte van het
laatste nieuws van de gymnastiekvereniging OSO.
Bestuur O.S.O te Raerd: Grietsje Schaap, Jitske Klaversma, Tamara Struiving, Teatske Punter, Petra Viëtor, Aafke
Wijnstra en Marieke de Jong
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Zondag 5 juni wordt er een 2ehandse
paardenspullen markt en open dag
georganiseerd bij stal nij himmeren
in raerd.
Er zijn kraampjes met paardenspullen
maar ook bloemen enz.. ook worden er
diverse demonstraties gegeven en kan
je
mee met paard en wagen.

Hallo!
Al twee dagen zit deze albino huismus in onze tuin aan
de Snitserdyk.
Hij/zij is, denk ik, twee dagen geleden uitgevlogen van
onder onze dakpannen met broers en zussen.
Groetjes,
Isis en Mirella van Kooten
Snitserdyk 14
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No moat it net
Raerder
Mei beide fuotten op de grûn,
komst gjin stap fierder.
Asto nooit liegst, hoechst folle
minder te ûnthâlden.
Folgje dyn hart want dat kloppet.
Kuierje is in goed medisyn.
Hoe âld asto bist is net wichtich as
it moat wêze dast in tsiis bist.
Ik tink altyd goed nei foardat ik
wat stoms sis.
De betinking op 4 Maaie wie wêr
yndrukwekkend. De bern fan it
Raerderhiem diene harren bêst.
Op 5 maaie wie der fan alles te
dwaan op it sportfjild. Fijn dat it
wêr koe.
Op25 Maaie wurdt der troch
Doarpswurk in Thema oer wenjen
hâlden. Tige wichtich ek foar
Raerd.
9,10 en 11 juny is der
strjittekeatsen op it plein.
Snein 26 juny is der wêr in
Garagesale. Dus efkes op de
souder sjen as der ek wat ferkocht
wurde kin.
Jim sjogge der is fan alles te
belibjen yn Raerd.
It waar yn Maaie.

Ytkafee de Trilker
Poppenwier

Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nl
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Gaat u bouwen of een andere
woning kopen?
Laat ons uw droom waar maken!

Wij geven u graag
onafhankelijk
advies op het gebied van:
Inkomensoplossingen
Hypotheken
Vermogen
Voor meer informatie:
t: 06 198 347 42
e: info@klasseinzicht.nl

www.klasseinzicht.nl

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!

zorgvuldig
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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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

Pagina 17

PRAET FAN RAERD

Pagina 18

hiervoor een aanvraag indienen. De
leden moeten voor akkoord tekenen.

Verslag van de
jaarvergadering
van Plaatselijk
Belang Raerd
Datum: 16 mei 2022
Plaats: Dorpshuis
Opening
Om 20.00 uur opent Baukje van
Vilsteren de vergadering en heet de
aanwezigen welkom.
Aantal stemgerechtigden
Er zijn 23 stemgerechtigde leden
aanwezig.
Verslag jaarvergadering 2021
Er zijn geen opmerkingen. Het
verslag wordt goedgekeurd met dank
aan de secretaris.
Jaaroverzicht activiteiten Plaatselijk
Belang 2021
De commissies die onder Plaatselijk
Belang vallen, doen verslag van de
activiteiten in 2021. Het is duidelijk
dat er, ondanks de corona, veel
gedaan is in 2021. Het bestuur is erg
druk geweest met het woonproject
op de Sélânswei, verkeersveiligheid
op school, de haven en het strandje,
de zonnebloemenwedstrijd en de
kerstboom.
De commissie Welkomspakket
heeft in samenwerking met de
dokumintekommisje een project
samengesteld voor het dorp en met
name de nieuwe inwoners, met de
titel:” Een wandeling door Raerd”.
Zij willen voor de uitvoering hiervan
gebruikmaken van het geld van het
Ondernemersfonds. Zij kunnen

In de haven is nieuw zand
aangebracht op het strandje. Ook
zijn er speeltoestellen geplaatst
voor de kinderen. Er komt een
meerjarenplan voor het onderhoud
van de haven. Er is wel gespaard,
maar niet genoeg. Gekeken wordt
of er subsidie kan komen van de
gemeente en/of een verhoging van
het liggeld. Binnenkort worden de
ligplaatshouders uitgenodigd om
hierover van gedachten te wisselen.
Aan de bordjes en hekjes bij
de wandelpaden is herstelwerk
verricht. Er moet nog een
waarschuwingsbordje komen voor de
broedende zwanen bij het pad langs
de ijsbaan.
Het “oude” bestuur van ’t Blikje
is druk bezig geweest met het
instrueren van het nieuwe bestuur.
Dit loopt nu goed. Ze hebben geverfd
en de bar aangepast. Mochten ze
last veroorzaken, dan wil Plaatselijk
Belang graag op de hoogte gebracht
worden.
De Jongerein hebben ondanks de
corona toch een paar activiteiten
georganiseerd, te weten een online
bingo, een avond volleyballen en
suppen bij de haven en een kamp in
de tuin bij het dorpshuis.
De Doarpskrante heeft weer 11
nummers uitgebracht. Mede dankzij
de opbrengst van de zakjesactie kan
de krant weer even vooruit. Binnen
de redactie hebben een aantal
wisselingen plaatsgevonden.
De Sinterklaas / Sint
Maartencommissie heeft vanwege
corona een aangepast programma
gemaakt. De tocht van Sinterklaas
door het dorp werd erg gewaardeerd.
Financieel overzicht 2021,
begroting 2022
Vraag uit de zaal: er staan
Vergaderkosten, Bestuurskosten

en Representatiekosten op het
financiële overzicht. Bij de uitgaven
bestuurskosten staat € 0. Hoe zit dat?
Sietze: dit is een foute weergave van
het boekhoudprogramma.
De kosten zijn dit jaar bijna € 2.000,boven de begroting uitgekomen. Een
contributieverhoging volgend jaar
is onvermijdelijk. Omdat deze niet
vooraf is aangekondigd, is het niet
mogelijk om dat dit jaar al te doen.
Daarom komt deze voor volgend jaar
op de agenda. Hierover zal later dit
jaar gestemd worden. De begroting
wordt aangepast.
De kascommissie heeft het financiële
overzicht goedgekeurd.
Kascommissie: Herman van
Vilsteren, Louise Duhoux en Gea
Veenstra
Herman van Vilsteren gaat uit de
kascommissie en wordt opgevolgd
door Gea Veenstra. De voorzitter
bedankt de kascommissie en
dechargeert deze.
De voorzitter bedankt Herman met
een bos bloemen.
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.
Er hebben zich geen tegenkandidaten
gemeld.
De voorzitter installeert de
stemcommissie, bestaande uit Bauke
Dijkstra en Jelle Veenstra. Zij delen
de stemformulieren uit.
Afscheid aftredende bestuursleden
De voorzitter bedankt Wietse voor
zijn inspanningen en overhandigt
hem een afscheidsgeschenk.
Dorpsvisie 2023
In 2023 moet er een nieuwe
Dorpsvisie komen, waarin gekeken
wordt welke doelen, beschreven in
de Dorpsvisie 2018-2022 wel en niet

PRAET FAN RAERD

behaald zijn en welke doelen we
voor het dorp willen bereiken van
2023-2027. Vanaf oktober gaan we
aan de slag. Er wordt verzocht om
meedenkers.
Stemming nieuwe bestuursleden
Er is gelegenheid om te stemmen op
de aftredende bestuursleden.
Wat verder ter tafel komt
Wietse geeft uitleg over het
Ondernemersfonds. Er is een
aanvraag binnengekomen voor een
bankje, geplaatst op het Frijhofke ter
waarde van € 595,- en een aanvraag
voor nog twee speeltoestellen bij de
haven voor € 2.000,-. De aanwezige
leden moeten deze aanvragen
goedkeuren door een handtekening
te zetten op het formulier.
Rondvraag
Opmerking Klaas Fransbergen: de
brandkraan wordt niet onderhouden.
Antwoord: Wietse heeft erover
contact gehad met de gemeente,
maar geen reactie gehad. Het beste
kan een inwoner zelf een MORretje
naar de gemeente sturen. Daarmee
stel je de gemeente aansprakelijk en
reageren ze sneller.
Pauze
Uitslag stemming
Baukje en Ype worden door de leden
tijdens de vergadering unaniem
herkozen. Zij bedanken de leden
voor het vertrouwen. Clara bedankt
de stemcommissie en dechargeert de
stemcommissie.
Presentatie Doarpswurk: “Het
beraad van Raerd”
Rijanne Bouma van Doarpswurk
nodigt alle inwoners uit voor “Het
beraad van Raerd” op 21 mei a.s.
Iedereen heeft een flyer in de bus
gehad. Zij vraagt om vrijwilligers die
bij de hekken willen staan.
Presentatie Het bouwproject
Sélânswei
Sjoerd vertelt in het kort een
stukje geschiedenis. Er wordt
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gekeken naar 9 woningen op een
rij, andere mogelijkheden worden
meegenomen, gebouwd worden van
rond de € 160.000. De werkgroep
Wonen bestaat nu uit Ton, Ymie,
Atte, Sjoerd, Sietze en Gert en
is in gesprek met verschillende
bouwbedrijven en met de gemeente.
Het streven is om binnen een jaar
met een goed plan te komen. Bij
verkoop gaat de grond over op de
nieuwe eigenaren. Geïnteresseerden
wordt verzocht hun naam zo
spoedig mogelijk door te geven aan
Plaatselijk Belang.

Sluiting
Om 22.00 uur sluit Baukje de
vergadering met de uitnodiging
om aan de bar een drankje te
drinken en zich op te geven voor
de werkgroep Dorpsvisie, de
organisatie van de 4 mei herdenking,
de functie van ondersteunende
secretaris, als vrijwilliger te helpen
bij de hekken op 21 mei a.s. en een
handtekening voor akkoord te zetten
onder de twee voorstellen voor het
Ondernemersfonds.
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Wa binne dat
Als ik aan kom fietsen zitten
Guus Terpstra (30 jaar) en Willy
Wierda (27 jaar) op de bank tegen
de achterkant van de Flansumer
pleats nr. 1. Het is een mooie
voorjaarsavond en ze hebben de
dieren nog even verzorgd.
Als we de schuur inlopen
vallen de bouwmaterialen en de
grootscheepse verbouwing van
het woongedeelte op. Een rij
lange balken staan op de nieuwe
betonvloer en reiken tot aan de
zolder: de nieuwe toegang tot
een grote hal en een complete
vernieuwde bovenverdieping.
Dit is het grote project van Guus.
Hij doet het helemaal zelf. Dat
is hem wel toevertrouwd, want
hij is opgeleid tot timmerman.
Bij sommige klussen, wanneer
meer dan twee handen nodig
zijn, helpt Jan Wiebe Riemersma
uit Raerd mee. Jan Wiebe heeft
zijn eigen huis gebouwd aan
de Aldfeartswei. Daar heeft
Guus ook meegeholpen. Na de
rondleiding praten we verder aan
de keukentafel.
Willy is opgegroeid in een huis
nabij IJsbrechtum, maar had
meer contacten in het naburige
Scharnegoutum, waar ze klanten
bediende in de plaatselijke
bakkerij. Guus’ pake was
veehouder (net als Willy’s pake),
maar hun ouders hebben het
bedrijf niet voortgezet. Guus
woonde in het dorp Reduzum.
Voordat ze naar Flansum gingen,
woonden ze samen in het huisje
van Guus in het centrum van
Reduzum. Dat beviel prima, maar
het ‘buiten wonen’ was hun wens.
Guus wilde het liefst in de buurt
blijven, en dat is dus prima gelukt.

Ook streekgebonden is, dat ze
elkaar voor het eerst ontmoeten
op een feestavond in ‘De 2
Gemeenten’ in Jirnsum.
Ruimte hebben ze volop op hun
terrein van een hectare groot,
inclusief woonhuis en boerderij.
Naburige boeren wilden de grond
wel overnemen, dus de gebouwen
kwamen vrij. De stal vormt één
geheel met het woonhuis en zijn
moeilijk te scheiden, dus hebben
ze die ook overgenomen. De stal
wordt gebruikt door de buurman
voor zijn jongvee. Ze vinden
dit een mooie bestemming. Een
andere mogelijkheid is de stal
en een deel van de schuur te
gebruiken voor camper/caravan
opslag. Maar daar voelen ze
weinig voor. Dan moet je te pas
en te onpas opdraven en ben je je
vrijheid kwijt. En de kalveren zijn
hun vertrouwd. Een gedeelte van
de schuur herbergt het winterhooi
voor de paarden en andere opslag.
Guus volgde de middelbare
landbouwschool op het Friesland
College. Vier maanden na
zijn 18e verjaardag had hij
zijn chauffeursrijbewijs op
zak. Hij ging werken bij een
transportbedrijf in Heerenveen.
Maar na een jaar rijden, besefte
hij dat het niet helemaal zijn
ding was. Dit wilde hij niet
jaar-in, jaar-uit blijven doen.
Hij ging weer naar school om
een vak te leren. Hij volgde
de 3-jarige dagopleiding tot
all-round timmerman, op het
Friesland College te Leeuwarden.
Inmiddels werkt hij al 11 jaar met
volle tevredenheid bij een klein
timmerbedrijf in een naburig
dorp. Dit bedrijf doet ook veel
verbouwingen van boerderijen,
dus hij weet van de hoed en de
rand.

Willy heeft de hogere
landbouwschool (Van Hall)
gevolgd met afstudeerrichting
veehouderij. Na haar opleiding
verzorgde ze de kalveropfok
en melkte zij twee dagen per
week op een melkveebedrijf.
Daarnaast werkte ze drie dagen
op het loonbedrijf van haar oom.
Daar doet ze de planning en
de administratie. Beide banen
bevielen goed, maar ze moest
kiezen. Door slechts twee en
drie dagen op elke werkplek te
zijn, miste ze toch teveel. Dus
moest ze één werkplek laten
vallen. Mede omdat het werk
op de boerderij toch wel fysiek
zwaar was, koos Willy voor
het kantoorwerk. Misschien
dat er daarom zoveel dieren
op en rond de boerderij zijn te
vinden. Zo zijn er twee bejaarde
paarden (ze worden niet meer
bereden, met een eigen verblijf
aan de overkant van de weg), een
hangbuikvarken (Willy kreeg die
van vriendinnen op de housewarming party), vijf kippen, de
hond Chevy (vernoemd naar de
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lievelingsauto van Guus) een paar
Chevrolets staan in de schuur,
twee katten (Poekie en Poes), twee
konijnen en twee parkieten. In de
schuur staat ook een fraaie oude
duiventil, die door haar wordt
opgeknapt; binnenkort komen er
dus duiven bij.
Niet alleen Willy is dol op dieren,
Guus is sinds zijn vroege jeugd
een vogelaar, en als hij ’s morgens
vroeg een rondje maakt met
Chevy speurt hij naar weidevogels
en kent hun gedrag. Hij laat
me een foto zien van een nest
met drie scholekstereieren, die
hij onlangs heeft gevonden op
het naburige land van Sjoerd
Miedema. Hij is zeer somber
over de weidevogels. Guus zit al
twaalf jaar bij de vogelwacht. In
het weidegebied tussen De Blauwe
Tent en de A32 waren er in 2012
ongeveer 85 paartjes kievieten
en 45 paartjes grutto’s. Nu is er
bijna niets meer van over. In één
nacht kunnen alle nesten op een
perceel geplunderd worden. Vele
roofdieren azen op de eieren: de
vos, kraai, hermelijn, bunzing en
steenmarter (de laatste wacht tot
er kuikens in de eieren zitten).
Alleen op het stuk land van Titus
de Wolff aan de linkerkant van de
Learewei (komende vanaf Raerd,
waar ook weer een Boereheadei
wordt gehouden), gaat het goed.
Maar een vos kan zo maar toe
slaan.
Op hun erf en sloten zitten vijf
eenden te broeden. Tien eieren uit
nesten, die verlaten zijn, en dus
geen kans meer maken om zelf uit
te komen, liggen nu in een kleine
broedmachine.
Die is nog van de pake van Willy
geweest. Ze draaien regelmatig de
eieren om en besproeien ze. Het

is veel werk en meestal komen er
maar zo’n zes uit. Maar het geeft
veel voldoening. Trots vertelt
Willy, dat er bij hen ook een eend
broedt, die zij vorig jaar in de
broedmachine hadden. Chevy
ruikt de eenden wel, maar weet
heel goed, dat ze hen met rust
moet laten en doet dat braaf.
Guus en Willy wonen inmiddels
twee jaar op hun nieuwe stek;
ze kwamen midden in de eerste
Corona lockdown. Er was niets
te doen en daardoor is hun
betrokkenheid bij het dorp nog
gering. Guus heeft de uitnodiging
om mee te biljarten nog even
afgeslagen: hij heeft nog veel werk
te verzetten met de verbouwing.
Hij is wel mee geweest op een
Solex tour met maten van de
zelfbenoemde ‘korfbalclub
Raerd’. Guus is ook bezig met zijn
motorrijbewijs. Willy rijdt al jaren
motor; dit is dus een gezamenlijke
hobby, en hierin zijn ze niet de
enigen in het dorp.
Beiden werken vijf dagen per
week. Guus is rond vijf uur thuis
en Willy rond zes uur. Guus
heeft dan het eten klaar, wat
Willy daags van te voren klaar
heeft gezet. De verbouwing doet

hij ’s avonds en in het weekend.
Hij verwacht dat de verbouwing
rond kerst is voltooid. Voorlopig
slapen ze in de nieuw gebouwde
bijkeuken. Uit hun beider reactie
op mijn vraag aan Willy: “speelt
hier niet: Help, Mijn Man is
Klusser” maak ik op dat dit niet
het geval is. Guus heeft zeker
geen aanmoediging nodig. Hij
is wel extra gemotiveerd, want
ze verwachten een lytse poppe
komende zomer. Ze weten niet of
het een jonkje of een famke wordt.
Guus heeft altijd gezegd: als er
ooit een kind komt, dan hoop ik
alleen op een gezond kind. En
daar is Willy het volkomen mee
eens. Ze verwachten veel oppas
van beide ouders, die vlakbij
wonen en met spanning uitkijken
naar de toekomstige pake- en
beppesizzer.
In het geschiedenisboek van
Flansum, dat ze enkele jaren
geleden kochten in het Pake
Titus Museum, ontdekte Guus,
dat zijn oerpake J.R. Jaarsma
in 1932 boerde op de Learewei
24. Op deze pleats wonen nu
Hoyte en Antsje Haringsma, de
vorige bewoners van Flansum
1. Hij is dus terug naar zijn
roots. Het is glashelder: Guus
en Willy hebben het reuze naar
hun zin en passen helemaal in
de buurt, met andere buitenlui,
boeren, vogelaars en motor- en
autoliefhebbers. Gelukkig werd er
afgelopen jaar wel een Flansumer
Merke gehouden, na een jaar
overgeslagen te zijn. Ze hopen
straks mee te doen aan de Raerder
Merke, die al twee jaar niet door
kon gaan. Daarnaast kijken ze
ook uit naar andere activiteiten
in het dorp. We komen hen dus
binnenkort wel tegen in het dorp.
JDM
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Reuring op het Raerder
kaatsveld
Een groot aantal kinderen lopen rond en staan
in meerdere groepjes op het Raerder kaatsveld.
Vanmiddag staan ze in de rij om de ‘Boppeslag’ te
oefenen. De aanmoedigende enthousiaste stem van
Simon Minnesma (49) hoor je al van verre: “goed
gedaan Tjisse, doorzetten Maaike!”.
Een drietal trainers begeleiden andere groepen. Alle
kinderen dragen kleurige blauwe tenues. Sommigen
zijn fanatiek aan het oefenen, anderen trekken aan
elkaars shirtjes. Een aantal ouders kijkt, voor de
kantine gezeten, naar het tafereel.
Voor het derde seizoen nu worden hier
kaatstrainingen gegeven op elke woensdag van 15.00
tot 19.00 uur. Op een dag doen er ongeveer 100
kaatsers mee. Vanaf de 6-jarigen, de kabouters, tot de
oudere jeugd. Een groot deel komt uit Raerd, maar
er komen ook kinderen uit naburige dorpen, zoals
Mantgum, Reduzum, Weidum, Grou, Wirdum en
Swichum. Op de andere dagen geeft hij training in
andere plaatsen, zoals Franeker, Dronrijp/Menaldum,
Hijum, Minnertsga, etc..
Tot 2020 gaf Simon deze trainingen op het sportveld
van Reduzum, waar ook de korfbalclub actief
was. Maar door de corona-maatregelen was er
onvoldoende ruimte voor beide groepen sporters.
Dus moest Simon uitwijken naar een ander veld. Al
snel kwam hij terecht bij de Raerder kaatsvereniging
Wêz-Wis. Daar kenden ze hem wel, want hij was als
jongeling al kaatstrainer in Raerd.
Simon is alom bekend in de kaatswereld. In de eerste
plaats als actieve kaatser. In 1995 werd hij uitgeroepen
tot Koning van de PC[1]. De jaren daarna won hij
op de PC nog twee 2de en twee 3e prijzen, alsmede
vele prijzen op andere kaatswedstrijden. In de tweede
plaats is hij de pionier van de professionalisering
van de kaatssport. In 2003 richtte hij zijn eigen

kaatsteam (Score) op, met hemzelf als kopman, met
medekaatsers en begeleiders, zoals Rintje Ritsma dat
eerder deed in het schaatsen. In 2009 is hij gestopt
met het actieve kaatsen. Nu is hij de centrale spil in
de kaatstraining.
Simon voelde wel wat voor het trainersvak, en volgde
de trainerscursussen van de KNKB. Hij moest kiezen
tussen het training geven aan de hoofdklasse teams
of de jeugdklasse. Dat hij koos voor het laatste heeft
mede ook te maken met zijn twee zonen Mark en
Rick, die hij toen al trainde.
De doelstelling van Score is kaatsers plezier
te laten beleven aan hun sport en ze zo goed
mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Er wordt
training gegeven aan elke kaatscategorie (vanaf
kaboutercategorie tot en met de senioren). De meeste
kaatsers aan wie training wordt gegeven doen mee
aan de KNKB[2] wedstrijden en/of regiowedstrijden.
Er worden verschillende trainingspakketten
aangeboden. Het pakket voor de Raerder jeugd
bestaat uit 14 trainingen van een uur. In het pakket
zit een shirt, sweater en korte broek in de blauwe
kleuren van Score en een slotwedstrijd met leuke
prijzen. Daarnaast is er een pakket van 25 lessen van
anderhalf uur.
Toen Simon 21 jaar was trainde hij Durk Jan
Zantema, en nu traint hij zijn zonen Kjeld en Julian.
Simon roept Kjeld even naar ons te komen. Kjeld
zegt trots dat hij én zijn vader afgelopen zondag een
krans hebben gewonnen. Simon vult aan: “Dat is
toch prachtig te zien, hoe blij ze zijn als ze een krans
winnen. De droom van de jongens kaatser is om
de Freule te mogen spelen, om het gouden horloge,
in Wommels. En de meisjes willen graag de Ald-
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Boereheadei sil barre
Jawis, al wer foar de twadde kear. Omdat it ferline
jier dochs in boppeslach wie.. Der waard op in
skitterjende snein omraak hea makke mei de âlde
machyntsjes. De trekkerkes en it hynder mei de
skodder lieten har fan de moaiste kant sjen. It rûkte
nei krûdich hea fermingd mei walmen út âlde
dieseltsjes. En der kamen mear as 300 minsken te
sjen nei ús bjusterbaarlik barren. Dat dogge wy dus
wer.

Meiers Partij in Hitzum kaatsen. Maar mij gaat het
er niet om dat de kinderen prijzen winnen. Wel dat
ze enthousiaste kaatsers worden, dat ze stapje voor
stapje beter worden”. Bescheiden vult hij: “dat ze
betere kaatsers worden, kun je niet volledig op het
conto schrijven van Score: een extra training elke
week doet het hem vooral. Ze aanmoedigen, geduld
hebben en leren niet op te geven en door te gaan.
Ik vind het mooi om te zien hoe de kinderen zich
ontwikkelen tot goede spelers”.
De KV Wêz-Wis Raerd stelt ook hun kaatsveld
ter beschikking aan Simon voor het houden van
kaatsdagen. Simon is blij met het grote veld en dat
hij gebruik kan maken van de faciliteiten van de
kantine. Hij kan geheel onafhankelijk aan de slag,
want hij neemt zelf alle benodigdheden mee voor de
trainingen en kaatsdagen.
Ik heb nog even gebeld met Wobbe Kooistra,
voorzitter van de kaatsvereniging, om te horen hoe hij
tegen de kaatstrainingen aankijkt. Wobbe benadrukt
dat ze een goede aanvulling zijn op de basistraining,
die de KV zelf aan al hun leden geeft. Ook hebben
de trainingen een aanzuigende werking: de aanwas
van nieuwe kaatsers groeit. Hij beaamt de goede
samenwerking met Simon en de zijnen. Dat kaatsers
van andere dorpen hier komen kaatsen brengt
reuring en zet ‘Kaatsend Raerd op de Kaart.
JDM
[1] Voor de mensen die het niet weten: de afkorting PC verwijst
naar de Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij,
opgericht in 1853, die sinds 1854 de jaarlijkse wedstrijd
organiseert. De PC is de hoogtijdag van het kaatsen.
[2] Koninklijke Nederlandse Kaatsbond.

Wachtsje op moai waar. Heawaar. It meast aparte
fan dit barren is dat it regele wurdt sûnder fêstleine
datum of dei. De sinne sil hearskje en liede.
Jo binne wer tige wolkom. En it kostet jo neat.
Jo kinne it bongelpaad rinne, mar jo kinne jo
ek rûnride litte. Op de grutte heawei efter in âld
cormickje. Dy't rûntsjes ride sil.
De machyntsjes fan teminsten fyftich jier âld sille
wer hea skodzje en swylje, pakjeperse of reakskowe.
De mânlju sille wer harkje, foarkje wâlswylje,
opstekke, weidloegje as in praatsje hâlde om jo
út te lizzen wat foar in gebealch it froeger wie. En
de froulju sette wer tee en oare fersterkingen foar
lichem en geast om sokke drege dagen troch te
kommen.
Ungetiidzjen. Dat wie eartiids wrotte en fleane
tsjin waar en wyn. Stekkende sinne of opkommend
ûnwaar. It prachtige fotoboek: Boerenwerk, fan
Johannes Doedes de Jong jout in treflik byld fan dy
tiid.
Genietsje der fan.
Titus
Flânsum

PRAET FAN RAERD

Pagina 24

Snackbar
Ik vond het een wat potsierlijk statement van Hans
Wiegel om vorig jaar juni de eerste paal te slaan van
een wolvenhek bij Boijl. Het zou een aanzet moeten
zijn van een hek van Lauwersmeer tot Lemmer om
de wolf uit onze provincie te weren. Als alternatief
omdat het natuurlijk bijna ondoenlijk is om elke
individuele koppel met hekken tegen de oprukkende
toppredator te beschermen. De achterliggende
gedachte was uiteindelijk om een discussie te
ontlokken en de politiek tot keuzes te verleiden.
Volgens de wet is de wolf een beschermde diersoort.
Steeds vaker worden wolven in ons land gesignaleerd
en sommige hebben zich hier al gevestigd. Met
als voorlopig hoogtepunt een paar dat al vanaf
2019 jaarlijks welpen grootbrengt op de Veluwe.
Probleem in ons land is dat er maar zeer beperkt
natuurgebieden zijn waar voldoende plek is voor
de wolf. Het overgrote deel van Nederland bestaat
uit stedelijk gebied en cultuurlandschap. Akkers en
grazige groene weiden met grote koppels koeien
en schapen. Die koeien worden over het algemeen
wel met rust gelaten, maar sommige wolven zien
een kudde schapen als soort van snackbar waaruit
haar hartenlust gesnoept kan worden. Het gevolg
is een ravage met een aantal dodelijke slachtoffers,
nevenschade door aanvreten en stress bij de rest van
de koppel en grote frustratie bij de schapenboer. Uit
onderzoek blijkt dat van alle bekende bijtincidenten
waar wolven bewezen bij betrokken waren,
slechts een drietal van de 28 verschillende wolven
verantwoordelijk waren voor de helft van alle
incidenten! Oftewel, een niet natuurlijke omgeving
lokt blijkbaar onnatuurlijk gedrag uit bij sommige
individuen. Een gedrag dat we ook geregeld zien
zoals honden, meestal in duo’s, in de schapen tekeer
kunnen gaan. Het is geen natuurlijk jachtinstinct
meer dat er slechts één prooi wordt uitgezocht maar
veeleer een roekeloze sportjacht.
Het wringt steeds vaker. Natuurgebieden worden
almaar kleiner en wilde dieren komen daardoor in

het nauw. Voortdurend is er een tweestrijd tussen
enerzijds natuurorganisaties die de natuur zoveel
mogelijk op haar beloop willen laten en veehouders
die daarmee in conflict komen. Het is absoluut niet
uitsluitend in ons land een probleem. Zo las ik dat in
Azië eindelijk het aantal tijgers weer een beetje in de
lift zit. Maar dat zorgt bijvoorbeeld in India ook voor
grote conflicten. In het tijgerreservaat Pilibhit wordt
niet alleen vee gedood door deze grote ‘prachtkatten’.
De afgelopen tien jaar hebben daar meer dan zestig
mensen een aanval door een tijger niet overleefd!
Tegenwoordig vangen de autoriteiten tijgers weg die
mensen toetakelen en als het vee ten prooi valt staat
daar een vergoeding tegenover.
Ik begrijp best dat in de huidige hectische tijd
wolvenbeleid in politiek Den Haag geen prioriteit
krijgt. Toch is het verstandig een goed plan op te
stellen welke plek de wolf hier gegund is. Sinds
2015 zijn er in Nederland bijna 300 incidenten door
wolven gerapporteerd en meer dan 800 schapen
gedood. De nevenschade van verwonde dieren
en verwerpen door stress is daar nog niet eens in
meegenomen. Alle schade wordt overigens van
overheidswege aan de schapenhouder vergoed,
behalve de emotionele… Is het acceptabel dat
de wolf onze schapenveestapel als snackbar mag
aanschouwen? Ik vrees dat enige vorm van regulering
onontkoombaar is. Zeg het maar!
© Mei 2022
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Geart Leystra
Betizing (mei
ferwizing)
In jier as wat werom, doe’t ús heit
noch libbe, gong ik sneintemoarns
noch alris by de man op besite
foar in smout praatsje en soks
sawat. Wol gauris kaam dan ek it
weireitsjen fan wer in âldkunde fan
him oan ‘e oarder en dan wie it op
syn Biltsk: Nou, dy en dy ston fan ‘e
week ok mit in swart raantsje in ‘e
Luuwter.” Dan stiene wy der efkes
by stil, dat jo by it âlder wurden
geandewei mear oandacht krije foar
deadsberjochten yn ‘e krante.
In oare ynstek is dat, as ik bygelyks
troch in oar plak kom, wol gauris
in slach oer it tsjerkhôf meitsje,
louter út nijsgjirrigens nei de
efternammen, dy’t dêr algemien
binne. Dêrby merkbitend, dat
omsjen nei âlde grêfstiennen, út
de tiid dat men noch mear oan
syn bertegrûn bûn bleau, dat
oangeande it measte opsmyt. Yn
Munnikeburen (myn berteplak
) hiest nammen lykas: Jalvink,
Wiegmink, Boezerooy en Doeven.
Hjoed te dei binne nammen fansels
net mear sa streekbûn as eartiids.
Yn Meppel, dêr’t ik as leraar wurke,
wie ik ek learlingebegelieder en
kaam op in doarp yn ’e kop fan
Oerysel by in ynstelling foar
deibesteging fan minsken mei in
beheining. Ien fan de begelieders
makke har bekend as Marry de
Dood. Dat brocht my wat fan ’t
stik, mar it die bliken dat it gjin
optinksel fan har wie. It liet my
lykwols net los en op in stuit dat de
tiid it efkes taliet kaam ik der op
werom… en it soe bliken dwaan
dat dizze namme yn dy kontreien
krekt net algemien, mar ek wer
net te tin siede wie. Guon fan har
nammegenoaten hiene der wol
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muoite mei en in pear hawwe
harren namme dêrom feroarje
litten en hoe giet soks, sy moasten
ta de ponge.

trein yn Stienwyk helje woe. Alles
waard goed trochnaam mei de
foarsitter en soe grif yn kannen en
krúken komme.

DEAGEMOEDEREARD, as wie it
neat bysûnders, wist Marry doe dit
ferhaal oer har man te fertellen:
Jan de Dood wie reidsnijer. Syn
bedriuw levere oan reiddekkers.
Reid fine jo yn dy omkriten by de
fleet en net fan de minste soarte
neffens minsken dy’t dêr ferstân fan
hawwe.

Jan soarge der wol foar dat er op de
ôfsprutsen dei en tiid op it perron
stie. Doe ‘t de trein stoppe, stapten
de minsken út en setten ôf nei de
útgong, mar ien bleau wat op it
perron omdangeljen, dat Jan wie
fan betinken, dat sil myn man wol
wêze en rûn op him ta. Eins helle
er him yn en doe’t er deun efter
syn gast stie, kloppe er him op it
skouder en sei mei syn Oeryselske
tongfal: “ Ik bin de Dood en ik kom
oe hoaln!” De man draaide him
ferbjustere om, wie der efkes mei
oan, mar al rillegau wer by ’t spul
en makke himsels bekend.

Jan wie bestjoerslid fan de
feriening “ta nut fan ’t algemien”.
By winterdei waarden der lêzingen
hâlden, meast troch eigen leden
mar inkeld waarden der ek
minsken fan bûten foar frege. Lykas
dy kear, doe’t sy ien fine koenen,
dy’t wol in jûn komme woe om oer
syn skriuwerskip te fertellen. Mar
dit hie noch al wat fuotten yn de
ierde, want de man hie gjin auto en
moast wol mei de trein reizgje.
Omdat it barren op jûn wie en it
foar him te let wurde soe om mei te
trein werom te reizgjen, moast der
ek sliepplak foar de man fûn wurde,
no koartsein dat slagge allegearre
tige. Jan hie in auto en wilens ek
tasein dat er de man wol fan de

Tidens de lêzing dy jûns, efkes
stilsteand by de núvere moeting
fan dy middeis mei Jan de Dood,
die bliken, wêr’t dit foarfal de
man oan tinken die. Mei de
oertsjûgjende foardracht fan P.N.
van Eyck syn gedicht “De túnman
en de dea” oan de ein fan syn lêzing
makke er der in jûn fan om net gau
wer te ferjitten.
Geart Leystra

Tryntsje Schaap
Rijksweg 3
9011 XA Irnsum

Steekje Los?

Laat het naaien.

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

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding
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De tuinman en de dood

De túnman en de dea

Een Perzisch Edelman

In Perzysk man fan Adel

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: “Heer, Heer, één ogenblik!

Moarns ier, myn túnman feal yn ’t fel,
Al troch de doar: “ Hear, Hear jou my ien tel!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Dêrjinsen yn de roazetún snoeide ik tal loaten gâns,
Yn ’t omsjen stie ik lykwols each yn each mei
skrinkelhâns.

Ik schrok en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan.
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!” –
Van middag (lang reeds was hij heengespoed).
Heb ik in t cederpark de Dood ontmoet.
“Waarom,” zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt.
“Hebt gij van morgen mijn knecht bedreigd?”
Glimlachend antwoordt hij: “Geen dreiging was ‘t,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen ‘k ’s morgens hier nog stil aan ’t werk zag staan,
Die ‘k ’s avonds halen moest in Ispahaan.”
P.N. van Eyck.

Kjel waard ik en gau socht ik paad oer “libben sân“,
Doch seach ik krekt noch ’t driigjen fan syn hân.
Master, jo hynder…en jou my fuort dêrnei rom baan,
Foar tsjuster bin ik grif yn Ispahaan!” Dy middeis (oeren nei’t hy ôfskie naam),
Wie ’t dat ik yn it sederpark de dea tsjin kaam.
“Hoesa”, wie dat ik frege, fan him gjin wurd…deastil!
“Hawwe jo sa niis myn feint sein dat er stjerre sil?”
Glimpkjend kaam it wjerwurd: “Der is neat sein,
Dêr’t hy foar flechtsje moast, dochs wie ik wat
ferslein,
Dat ik by moarntiid him hjir seach yn stil ûntjaan,
Dy’t ik by jûntiid helje moast yn Ispahaan.”
Oersetting: H.A.

Biljarten

het helaas nooit weten, omdat besloten is dat seizoen niet
af te maken.

Drie bijzondere biljartseizoenen
De nummers 1,2 en 3 van het afgelopen biljartseizoen
heren zijn al bekend. Ze stonden kleurrijk in de vorige
Praet fan Raerd. En het kan (volgens hem zelf) niet vaak
genoeg genoemd; Alphons was de kampioen.

Wat ook iedereen trof in dat seizoen was het terugtrekken
van Koos uit de competitie en als voorzitter van ons
clubje. We kennen de reden en hadden natuurlijk begrip
daarvoor.

Maar wat hebben we 3 vreemde seizoenen achter de rug
en iedereen weet waarom en kent de beperkingen waar we
rekening mee moesten houden.
Het begon midden maart 2020. Horeca dicht, einde
biljartseizoen. Met nog enkele rondes te gaan waren er
nog meerdere kandidaten die kampioen konden worden.
Sipko v/d Woude en Alphons Banus stonden bovenaan
met elk 38 wedstrijdpunten. Eén van beide kon het
kampioenschap bijna niet meer ontgaan. Maar we zullen

Toen eerst de zomerstop, met de hoop dat we in september
2020 weer los konden. Helaas het bleef bij een poging.
Er is wel gestart met de tafels ver uit elkaar, looproutes,
afstand houden en een middag- en avondploeg. Maar
begin oktober was het door zwaardere beperkingen weer
gedaan met pret.
De horeca moest voor langere tijd volledig dicht.
Biljartseizoen 2020/2021 is, voor het eerst in de
geschiedenis van onze club, niet gespeeld.
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Michiel Kalsbeek is toen wel gevraagd om als interimvoorzitter ons 3-mansbestuur voor te zitten. Een bestuur
van 2 is minder slagvaardig en drie weten meer dan twee,
zeker in gekke tijden.
Na de soort van merke konden we afgelopen september
eindelijk weer los. Nieuwe schema’s en een nieuw lid,
Tinus v/d Meulen, maar ook met QR-code. Dat ging
eerst goed, tot in november het Doarpshûs om 20 uur
dicht moest. Dan maar in 2 ploegen. ’s Middags de niet
werkenden en ’s avonds een paar partijen tussen de leden
die werken. Het was puzzelen, maar we konden spelen. En
’s middags was het ook best gezellig. En dit kon precies 2
donderdagen waarna het noodlot weer toesloeg. Horeca
17 uur dicht. Toen was het echt niet meer in schema’s te
drukken en is besloten om maar te wachten op betere
tijden. Het werden 8 biljartvrije weken, waaronder de
kerst. Helaas geen prijsbiljarten en niet de traditionele
soepkip. Ook het biljartweekend was in die periode te
ingewikkeld om te organiseren.
Maar in het kort, we konden in februari weer in 2 ploegen
tot 22 uur en eind februari weer volledige avonden. Het
was weer als vanouds en alle leden konden gelukkig weer
meedoen.
Om het seizoen compleet te maken zijn we doorgegaan
tot eind april met afsluitend toch nog een gezellig
vrijdagavond met prijsbiljarten. Maar de kampioen
2021/2022 was toen nog niet bekend! Dicky en Alphons
hadden een gelijk aantal wedstrijdpunten. Wat te
doen? Besloten is tijdens het prijsbiljarten de heren de
kampioenspartij te laten spelen. En het was spannend,
maar de zeer geconcentreerde Alphons won de partij.
Johannes Frankena werd derde in de competitie.
Bij het prijsbiljarten vielen overigens ‘schoonheit’ en
schoonzoon in de prijzen. Piet de Hoop eerste en Tjeerd
3de. Arnold werd prachtig 2de. Rollades en een fles
Raerderroek.

Wat ons zeer raakte was het overlijden van Koos de Vries.
Een zeer betrokken lid en uitstekende voorzitter die
daarbij ook prachtige partijen kon spelen. We blijven hem
als biljarter zo herinneren.

Tot slot nog wat bestuurswisselingen. Ten eerste willen
wij Michiel hartelijk bedanken voor het tijdelijke
voorzitterschap. We konden mede door hem in deze
gekke jaren weloverwogen besluiten nemen. Ids Veldhuis
is gevraagd om voorzitter te worden en hij heeft dat
aanvaard. Hij kent de klappen van de zweep en wensen
hem veel succes.
Johannes Frankena treedt iets terug. De “pong” geeft hij
door en zo ook wat andere “ombollingen”, maar gelukkig
blijft hij nog wel de uitslagen verwerken. Tijdens de laatste
avond kreeg hij een verdiende oorkonde voor het 20
jaar trouw verwerken van de contributies, het kasboek,
maar ook alle uitslagen van alle soorten competities.
Nogmaals dank. Piet Sikkema is bereid gevonden om het
penningmeesterschap over te nemen.

Nu gaan we eerst genieten van het voorjaar en de zomer
en hopelijk kunnen we in september weer zorgeloos los.
HP
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Raerders

Wiegertje van der Woude is met pensioen gegaan en
op 1 mei is ze 65 jaar geworden.

PRAET FAN RAERD

