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mooie
portretten

Alle
pruikenfoto´s
kun je vinden
op de Facebook
pagina van
Merke Raerd!
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

zondag 18 september

11.00 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

zondag 25 september

11.00 - 17.00 uur

Garagesale

Gehele dorp

maandag 26 september

20.15 uur

Jaarvergadering st. Dorpshuis

Dorpshuis

woensdag 28 september 19.15 uur

Vredesstiltemoment

Laurentiuskerk

vrijdag 30 september

vanaf 7.00 uur

Oud papier

Gehele dorp

zondag 2 oktober

9.30 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

zaterdag 8 oktober

20.00 uur

Oktoberfest

Dorpshuis

Kleurplaat
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Colofon
Praet fan Raerd
Jaargang 19, nummer 189
september 2022
De dorpskrant “Praet fan Raerd”
wordt gratis verspreid in Raerd.
Redactieleden
Afke IJsselstein (opmaak)
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)
Jan Douwe Meindertsma (interviews)
Johan Keuning (penningmeester)
Karen Kroeze (redactie)
Wytske Wassenaar Venema
(interviews)
Distributie
Johanna Kooistra

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

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

Huisarts

Inleveren kopij
Voor het oktobernummer:
inleveren kopij uiterlijk
15 september (Word bestand,
tabellen + foto’s apart).

Dierenarts

Bezorgdatum
De krant van oktober wordt in de
eerste week van oktober bezorgd.
Oplage
320 stuks
Abonnementen buiten Raerd
€ 38,50 per jaar (per nummer
€ 0,89 + € 2,61 porto = € 3,50)
Druk
BladNL

Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
0566-621310
Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum
0566-651146
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 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 Raak
Deze keer vertelt Kim van der
Meulen wie zij is en wat haar zoal
bezighoudt. Barst maar los!
Waar en in welk jaar ben je
geboren?
Ik ben in 1997 in het ziekenhuis
in Sneek geboren.
Ben je verliefd, verloofd,
getrouwd of vrijgezel en heb je
ook kinderen/kleinkinderen?
Momenteel ben ik vrijgezel.
Wat doe je overdag?
Ik ben in februari afgestudeerd
als HBO verpleegkundige, ik
ben nu werkzaam binnen de
GGZ in de Van Andel kliniek,
ouderenpsychiatrie.
Hoe lang woon je al in Raerd?
Zolang ik mij kan herinneren
woon ik in Raerd.
Op welke wijze ben je bij het
dorp betrokken (verenigingen,
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik heb een poosje in de Merke
commissie gezeten, momenteel
zit ik in geen commissie.
Wat is je favoriete muziek?
Ik vind heel veel soorten muziek
leuk, maar ik hou toch het meest
van wat oudere rock muziek.
Waar mogen ze jou midden in
de nacht voor wakker maken?
Wanneer er een mooie vakantie
gepland staat en we midden in de
nacht moeten vertrekken.
Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Ik houd enorm veel van binnen
planten en de verzorging hiervan.
Ook ben ik gek op koken en
borrelen met vrienden of
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bordspelletjes spelen.
Wat vind je het lekkerste eten?
Ik houd het meest van de
Italiaanse keuken.
Welk type auto heb je of heb je
ander vervoer?
Ik rijd momenteel in een
hele mooie witte Peugeot 108
met het bedrijfslogo van het
detacheringsbedrijf BVNG waar
ik voor werk.
Bij welk programma gaat bij jou
de televisie uit?
Er zijn zoveel programma’s waar
ik de tv niet eens voor aan doe. Ik
kijk het liefst Netflix o.i.d.
Welk boek lees je op dit
moment?
Momenteel lees ik Harry Potter
and the Half-Blood Prince, deel 6
in de serie.
Waar praat je graag over?
Ik praat graag over mijn werk en
mijn dagelijkse bezigheden. Ook
praat ik enorm graag over van
alles en nog wat.
Wat doe je het liefste/meeste in
het weekend?
Het liefste ga ik een weekendje
weg met vrienden of borrelen met
vrienden. Maar toch werk ik ook
wel vaak in het weekend.
Waar ga je het liefste heen in de
vakantietijd?
Naar het buitenland, het maakt
niet uit of het de zon of de sneeuw
is, beide keren vermaak ik mij
prima.
Wat is jouw beste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik
zorgzaam en behulpzaam ben.
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Wat is de slechtste?
Mijn slechtste eigenschap dat ik
te weinig tijd neem om thuis te
zijn.
Wat vind jij het mooiste plekje
van Raerd? Wat is het minst
mooie?
Het mooiste plekje van Raerd is
eigenlijk heel Raerd zelf.
Wat mis je op dit moment in
Raerd?
Betaalbare koopwoningen in het
dorp.

Naast wie zou je in het vliegtuig
willen zitten en wat zou je hem
vragen?
Naast mijn vakantiegenootje
en vragen of we bier of wijn
bestellen.
Je ontvangt een grote zak met
geld. Wat zou je daar mee doen?
Eigen bedrijfje opzetten
waarbij je moet denken aan
dagbesteding voor jongeren die
niet mee kunnen komen in de
maatschappij door een medische
aandoening. Én een grote reis
maken.
Bedankt voor je openhartigheid
en medewerking!
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Wa is dat?
Paulien Oosterhof
Aan het Fryhofke woont sinds
enkele maanden Paulien
Oosterhof, een jonge vrouw, 26
lentes jong.
Zodra ik bij haar in de woning stap
wordt me al snel duidelijk dat er
nog frequent wordt geklust. Heren
der ligt gereedschap, weliswaar
netjes bijeen, geduldig wachtend op
het volgende klusje. Het iswarm, de
tuin lokt ons onder de grote boom
plaats te nemen.
Paulien is samen met haar broer
opgegroeid in Weidum. Haar
ouders komen van oorsprong uit
Gelderland. Ze is verpleegkundige,
‘Ik ben al een aantal jaren klaar met
mijn studie HBO V, waarna ik eerst
heb gewerkt in het MCL, daarna
even in het Antonius Ziekhuis in
Sneek, en nu weer terug in het
MCL’ vertelt ze me. Momenteel
doet ze de opleiding voor ICverpleegkundige, (Intensive Care),
waar ze vorig jaar oktober mee
begonnen is. Dat lijkt me geen al te
makkelijke combinatie van werken
en leren met de bijkomstigheid van
corona, ‘Ja, maar het scheelt dat de
corona weer is afgezwakt,’ zegt
ze met een welgemeende smile,
‘maar ik begon wel midden in de
coronatijd, inderdaad!’
De opleiding, een specialisatie
binnen de verpleegkunde, duurt
achttien maanden met drie
maanden voorwerk, dus al met
al ben je 21 maanden onder dak.
Op het moment van schrijven is
ze reeds elf maanden bezig. ‘Dus
nog één jaar en dan ben ik klaar!
Het gaat op zich ook wel weer heel
snel, hoor,’ klinkt het eufemistisch.
Naarmate ik verder met haar in
gesprek raak wordt mij duidelijk
dat deze vrouw doelgericht in het

leven staat en daardoor niet zo snel
van haar stuk te brengen is. Ze licht
het toe, ‘Ik heb twee lesdagen in
de drie à vier weken, en daarnaast
werk ik nog 36 uur op de IC,
fulltime dus.’
Daarvoor heeft ze op verschillende
afdelingen gewerkt, w.o. op
orthopedie/trauma en kort verblijf,
in Sneek. Wat doorgaans voor
de meeste verpleegkundigen in
opleiding een droom is, werken
op de kinderafdeling, was dat
voor Paulien de IC. Waarom? ‘Ja,
sowieso de zorg die je verleent,
het is ook best wel technisch’ zegt
ze, inwendig moet ik even lachen,
denkend aan het gereedschap in
haar huis. ‘Je gaat ook heel diep in
op één patiënt, omdat deze daar
vaak ook heel instabiel ligt, de één
natuurlijk wat meer dan de ander.
Je ziet heel veel, je komt van alles
tegen, en dat is wat ik eigenlijk
heel leuk vind.’ Het is intrigerend
werk, de zorg die op de IC wordt
verleend.
Wellicht heb je daar met de patiënt
gesprekken van een andere orde
dan op de gemiddelde afdeling,
merk ik op. Ze corrigeert me
vriendelijk, ‘Je hebt vooral ook met
familie te maken.’ Ik schuif de waas
terzijde en zie de ernstig zieken
plotseling voor me, liggend aan
allerhande kastjes en slangetjes.
‘Omdat de patiënt natuurlijk in
een hele kritieke toestand op de
afdeling komt. Daarbij wordt een
deel van de patiënten (kortdurend)
beademd, wat uiteraard het
spreken nog verder bemoeilijkt/
niet mogelijk is. Vaak weet de
patiënt daar niks meer van als de
patiënt niet meer beademd wordt.
Ik vraag haar of ze het gevoel heeft
dat ze tussen de patiënt en de arts
in staat. ‘Valt wel mee,
bovendien heb je soms meer met
de familie van de patiënt te maken
en heb je als verpleegkundige
ook de taak om de familie tijdens

de opname te begeleiden. Een IC
opname heeft vaak veel impact
op zowel de patiënt als de familie.
Het begeleiden van de familie doet
geregeld een beroep op het
improvisatievermogen van de
verpleegkundige. Het vergt veel
van een IC-verpleegkundige als het
aankomt op familiegesprekken of
slechtnieuwsgesprekken. Je komt
van alles tegen natuurlijk en elk
persoon is weer anders, en vraagt
dan ook een andere wijze van
benaderen. Een kwestie van goed
evenwicht vinden. Ik ben nu
vier jaar aan het werk, een beetje
mensenkennis is dan ook handig,’
vultze aan. De pittigheid van haar
beroep is tevens de trigger voor de
bevrediging van haar werk.
Is er nog iets hoger haalbaars dan
de IC, voor een verpleegkundige,
vraag ik nieuwsgierig. IC is een
specialisatie binnen het
verpleegkundig vak. Binnen de IC
kun je je ook nog per orgaan gaan
specialiseren, of ander soortige
specialisaties, zoals meer richting
het wetenschappelijk onderzoek.
Voordat ze haar witte uniform
aantrekt heeft ze al een heerlijk
elektrisch fietstochtje achter de rug,
een zalige opmaat voor een nieuwe
werkdag intramuraal. Vice versa
zorgt de terugreis voor een
heerlijk ontlading. ‘Ach, je bent
een kwartiertje langer onderweg,’
vertelt ze tussen neus en lippen
door, maar die tijd is niet in geld
uit te drukken.
Evenredig aan de noodzaak van
haar functie informeer ik naar dat
deel waar ze haar zelf in kan
verliezen, als ze vrij is. ‘Klussen
zeker, of is het een must, vraag ik er
direct achteraan. Ze moet er
hartelijk om lachen, ‘Het is
inderdaad niet erg om te doen,
dat klussen. Op het moment is
het echter alleen maar werken,
opleiding en klussen. Maar
normaal gesproken racefiets ik ook,
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en doe ik aan fitness.’ Daarnaast
zoekt ze haar ontspanning in het
creatieve veld van tekenen en
schilderen.
Alhoewel ze deze periode niet ruim
in de tijd zit, pakt ze toch graag in
de kleine momenten het
potlood of kwast even op.
‘En verder gewoon lekker creatief
bezig zijn,’ vertelt ze. Op de vraag
wat voor creatiefs ze dan
uitspookt, antwoordt ze: ‘Zoiets als
een schoenenrekje maken of een
wandplankje in elkaar zetten.’
Soms komt het qua maatvoering
niet overeen met wat ze zoekt, ‘dus
dan maak ik het gewoon zelf.
Dan kan ik het ook precies naar
mijn eigen smaak uitvoeren’ licht
ze luchtig toe. Het klussen heeft ze
waarschijnlijk van haar vader
geërfd. Hij laat ook geregeld
zijn handen wapperen aan het
Fryhofke. Al klussend raakt ze
steeds meer thuis in allerhande
apparaten en hulpmiddelen die het
klussen aangenaam maken. Waar
ze overdag vrijuit haar gang gaat,
stoeiend met resonerend werktuig
als schuurmachines, houdt ze het
na achten voor gezien, in verband
met de buren.
Een andere vorm van inspanning
annex ontspanning zit in het
samen sporten met vriendinnen.
‘Het is veel leuker om samen te
sporten, bovendien scheelt het
ook qua tijd, zo tref je elkaar weer’
licht ze vrolijk toe. Maar een avond
uitgebreid tafelen en borrelen, te
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midden van haar vriendinnen,
vindt ze ook heerlijk.
Op de vraag of er één of meerdere
personen zijn die impact hebben
gehad, vertelt ze het volgende.
‘Niet zozeer een persoon, maar
vind het zelf wel belangrijk dat je
positief in het leven staat. Niet bij
de pakken neer gaan zitten, maar
doorpakken en positief blijven. ‘Als
je iets wilt dan kan je het zeker wel
bereiken, als je bepaalde wegen
bewandeld!’ spreekt ze volmondig.
Het zit gewoon in haar, de hele
houding en uitspraken die ze
doet, wordt gekleurd door haar
positivisme, mooi om te zien. Een
mooi levensmotto, merk ik op. ‘Je
komt altijd wel tegenslagen tegen,
op het werk en privé. Als
verpleegkundige moet je inderdaad
wel sterk in je schoenen staan. Dat
werkt ook naar de patiënt toe
veel prettiger.’
Zo rijst automatisch de volgende
vraag bij mij, hoe ze zichzelf zou
omschrijven. ‘Oh ja, eigenlijk wel
als een sociaal persoon, en
energiek, positief, bescheiden ook
wel’ vertelt ze vrolijk. Vervolgens
waardeert ze haar medemens als
diegene sociaal is en in is voor een
praatje. En verder waardeert ze
de nuchterheid, ‘dat hebben de
meeste mensen wel wat hier in het
dorp, mij hoef je niet in de
randstad neer te zetten, haha,’ zelf
is ze ook vrij nuchter, de Friese
mentaliteit ligt haar wel.
Wat wil jij ooit nog eens gaan
doen? ‘Je bent natuurlijk nog
hartstikke jong, maar ik stel
‘em toch maar’ zeg ik beetje
verontschuldigend. ‘Ja, wat ik echt
heel leuk vind, gewoon lekker in
de natuur zijn, ik houd veel van de
natuur, mijn woonplek verraadt
dat ook wel een beetje, met een
verlengde tuin en vergezicht over
de weilanden. Dat was wel een pré
toen ik op zoek was naar een huis,’
vertelt ze enthousiast. Ze vervolgt

haar wensen ‘Wandelen in de
bergen, Zwitserland Oostenrijk,
vind ik ook wel heel mooi. In
Zwitserland gewoon lekker met de
tent op de camping van plek naar
plek, en lekker lange wandelingen
maken. Beetje afwisselen, de ene
dag wandelen en de andere dag
gewoon rust. Daar wil ik nog wel
vaker wandeltochten gaan doen.
Ook Noorwegen en Zweden is
schitterend qua natuur.’
Ik kan het niet laten en trek nog
even aan een ander touwtje en stel
haar de vraag, als je een gave
zou mogen hebben welke zou je
dan willen hebben? Het valt even
stil, ‘Eigenlijk ben ik wel tevreden
met wie ik ben, wat ik kan en
wat ik allemaal doe. Dus ik heb
eigenlijk wel alles wat ik me kan
wensen.’ Wat haar wel trekt is wat
meer met haar talent voor tekenen
en schilderen te kunnen doen.
Ze maakt wel eens wat bij de
geboorte van iemands kind, zoals
een geboortekaartje schilderen.
Maar iets in opdracht maken of zo,
zou ook zomaar eens kunnen. Haar
liefde voor de kunst gaat vooral uit
naar het realisme. ‘Ik ben zelf wel
van het gedetailleerde,’ zegt ze. ‘Oh
ja, ik ben trouwens ook een
heel precies persoon!’ klinkt het
euforisch. Het zusje daarvan,
perfectionisme, ligt haar dan
ook na aan het hart. Ik vind het
een troostrijke gedachte dat een
IC-verpleegkundige over een
dergelijke eigenschap als deze
beschikt.
De klok heeft negen geslagen. Ik
bedank Paulien voor haar tijd. Ik
strijk zachtjes nog even met mijn
vingers over de workmate, en
bedenk dat deze ‘jongen’ eigenlijk
ook best een eervol plekje in huis
verdient.
Wytske
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No moat it net
Raerder
Alle emoasjes ha ek in positieve
kant.
De priis fan leafde is allinne
leafde.
Wa efkes stil stiet fielt de wrâld
oan har fuotten
Sûnder wille, mar ek sûnder
fertriet, soe it libben saai wêze.
Net alles kin, wat kin moat.
As jim dizze doarpskrante
krije is de fakânsje foar de
bern alwer foarbij.
Ek de Merke is al west.
It wie grif in grut feest.
Bij Boer Wiarda oan de
Hegedyk stean moarns in
hiele protte geiten bûten .
Se binne noch wat
foarsichtich en dogge net
sa gek as de kij, mar it is
wol in hiel moai gesicht.
Op Flânsum sit wer in famylje
swaan mei jonkies.
Ek wer hiel moai om te sjen
En dan de kij, die binne sa bliid
en tefreden.
Ach asto it mar sjochst, wat
wenje wij dochs moai in Raerd.

De Simmer

No dat wie in echte simmer
mei in hittegolf.
It wie tige warm.
Rêstich bliuwe goed drinke
(wetter fansels) net al te
folle dwaan.
Ik mocht der wol oer.
Moaie boeken lêze.
En der mei de boat op út.
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woordzoeker Raerd
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Freule 2022
No at alles wer wat del bêde is,
nog even wer werom sjen op de
prachtig moaie Freule keatsdei
foar us feriening.

Wy meie sisse it lot wie foar
ús partoer net ûngeunstig, de
eartse omloop tsjin it partoer
fan Balk mocht gjin probleem
wêze en dat wie it ik net. In
winstpartij mei skjinne 5 earsten
en 6-2. De twadde omloop
tsjin it partoer fan Marsum
wie foar de mannen ek gjin
probleem mei 5-1 en 6-4. Dan
komme je yn de tredde omloop
tsjin it partoer fan NijewierMitslawier-Easternijtsjerk.
Dat is in partoer fan in oar
kaliber. At alles goed giet in
ferwoestende opslag, mar dat
gong it foar dy mannen net.

Jens Jelmer en Sybrand
bleauwen rêstich troch keatsen,
sa no en dan even nei de
tsjinstander roppe, en op 5-3 en
6-0 waard de lêste bal yn disse
partij slein. Yn de fjirde omloop
is de tsjinstander it favoriete
partoer fan Dronryp. Disse
partij waard foar us as supporter
fan it partoer in wiere thriller!
De lêste slach foel pas op 5-5
en 6-2. De vijfde list hiene se in
steand nûmmer, sadat de finale
berikt wie.
Yn de finale moest it opnaam
wurde tsjin it partoer fan MorraLioessens, de start wie super.
Samar in foarsprong fan 3-1,
fanôf dat moment begûn it wat
te stûkjen fan ús kant en kaam
it partoer fan Morra- Lioessens

wat yn in goeie flow. Sy rûnen
troch nei in 5-3 foarsprong en
mei in 6-4 waard de finale helaas
troch ús partoer ferlêrn.
In moaie twadde prys op de
Freule fan 2022, nochris fan
herte lokwinske! Én Jens, Jelmer
Foppe, Sybrand en natuurlijk
coach Martijn Olijnsma, wat ha
jim der in prachtig moaie dei
fan makke. In dei wêrby jim K.V.
Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën
wer goed op de keatskaart setten
hawwe. Wy as supporters ha yn
elts gefal genoaten!

Freule 2022: coach Martijn Olijnsma, Sybrand Veldhuis, Jens Kooistra en Jelmer Foppe Drijfhout
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Uitslagen Merke
Rondje om de Wereld Loop:
Onderbouw
1. Julian Zantema
2. Niels v/d Woude
3. Dedmar v/d Meer
Bovenbouw
1. Floran Tuijn
2. Kyran Talsma
3. Merle Stelwagen
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Straatspelletjes

1. ‘t Fintsje
2. ‘t Blikje
3. Buorren/Kleaster/Skoallstrj.
4. Hegedyk/Flansum
5. Selanswei/Poppenwiersterdyk
6. Slingerbochten
7. Smitshoeke
8. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
Snitserdyk/Slotsdyk
9. Keet Bio
10. Frijhofke

Quiz

1. Slingerbochten
2. Buorren/Kleaster/
Skoallestrjitte
3. 't Fintsje
4. Snitserdyk/Slotsdyk
5. Hegedyk/Flansum
6. Keet Bio
7. Fijhofke
Sylsterhoeke/Aldfeartswei
Séanswei/Poppenwiersterdyk
8. 't Blikje
Smitskhoeke

Originaliteit Straatspelletje

1. Buorren/Kleaster/
Skoallestrjitte
2. Smitshoeke
3. Slingerbochten
4. ‘t Blikje
5. Snitserdyk/Slotsdyk
6. Sylsterhoeke/Aldfeartswei
7. Frijhofke
8. ‘t Fintsje
9. Keet Bio
10. Selanswei/Poppenwiersterdyk
11. Hegedyk/Flansum

Kaatsen
Kabouters (beginners)
1. Sarai Mungur
Livia Bekke
Kabouters
1. Julian Zantema
Kobus Talens
2. Rosalinde v/d Wal
Jelina Sterk
Bram Zandberg
Welpenjongens
1. Brent v/d Wal
Djesse Hainja
Welpenmeisjes
1. Marije Punter
Noa Silke v/d Vliet
2. Sinne Mous
Elske Siesling
Pupillenmeisjes
1. Rixt Punter
Esmee Kooistra

Pupillenjongens
1. Silvan Verhoef
Kyran Talsma
A-Klasse
1. Durk-Jan Zantema
Ronald Tjalsma
Jelke Veldhuis
2. Bert de Vries
Jens Kooistra
Daan Kooistra
Verliezersronde
1. Wobbe Kooistra
Feike Doting
Durk Haringsma
B-Klasse (zachte bal)
1. Tymo Duizendstra
Robin v/d Meulen
Thijs Devilee
2. Nely Jongema
Harmen Talsma
Anneke Oosterdijk
3. Sander v/d Velde
Nina v/d Meer
Werner Bosma
3. Sytse Jan de Vries
Silvan de Schiffart
Karin Bekke
Verliezersronde
1. Redmer Veldhuis
Tinus Talsma
Sjouke Terpstra
2. Jouke Sikkema
Djurre v/d Ploeg
Heman Mungur
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- vervolg uitslagenMooist verkleed op
matinee

1. Slingerbochten
2. 't Fintsje
3. Snitserdyk/Slotsdyk
4. Selanswei/
Poppenwiersterdyk
5. Buorren/Kleaster/
Skoallestrj.
6. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
7. Smitshoeke
8. 't Blikje
9. Frijhofke

1e mannen:
Sjoerd Stelwagen
1e vrouwen:
Ytsje Kooistra
Eliza Terwisscha van Scheltinga
Jeugd:
1. Jessy Sterk
2. Marije Punter
3. Hannah de Vries

Prijsschieten

1. Selanswei/
Poppenwiersterdyk
2. 't Blikje
Frijhofke
3. Hegedyk/Flansum
4. Smitshoeke
Snitserdyk/Slotsdyk
Keet Bio
5. 't Fintsje
6. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
7. Buorren/Kleaster/
Skoallestrj.
8. Slingerbochten

Cornelis Timersma

Attributen

1. 't Fintsje
Buorren/Kleaster/Skoallestrj
Frijhofke
Slingerbochten
2. Selanswei/Poppenwiersterdyk
3. 't Blikje
Aldfeartswei/Sylsterhoeke
Slotsdyk/Snitersdyk
Hegedyk/Flansum
4. Keet Bio
Smitshoeke

Straatversiering

10. Keet Bio
11. Hegedyk/Flansum

Jan Kameel

1. Sylsterhoeke/Aldfeartswei
2. 't Fintsje
3. Slingerbochten
4. Selanswei/Poppenwiersterdyk
5. 't Blikje
6. Buorren/Kleaster/Skoallestrj.
7. Smitshoeke
8. Frijhofke
9. Snitserdyk/Slotsdyk
10. Hegedyk/Flansum
11. Keet Bio

Einduitslag Roekbokaal

1. 't Fintsje
2. Slingerbochten
3. Buorren/Kleaster/Skoallestrj.
4. Sylsterhoeke/Aldfeartswei
5. Selanswei/Poppenwiersterdyk
6. 't Blikje
7. Snitserdyk/Slotsdyk
8. Smitshoeke
9. Frijhofke
10. Hegedyk/Flansum
11. Keet Bio
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GYMNASTIEKVERENIGING

RAERD

Vakantie weer voorbij

Hopelijk heeft een ieder een fijne vakantie gehad en kunnen we in september weer los met
bepaalde onderdelen van de O.S.O.
Hieronder staat het aanbod vermeld, wat nieuw is zijn de Yoga- lessen op maandagavond.
Mocht je geïnteresseerd zijn. Neem dan gerust contact op!

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
mail adres.
Maandag:
Gym Groep 1:
Gym Groep 2:
Gym groep 3:

17.15 – 18.00 (vanaf ±3 jaar)
18.00 – 18.45 (vanaf ±6 jaar)
18.45 – 19.45 (vanaf ±8 jaar)

Yoga:

19.00 – 20.00

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
17.45
18.30

– 17.00
– 17.45
– 18.30
– 19.30

Flessenactie Jumbo

Je statiegeld kon worden ingeleverd in de Jumbo te Grou, afgelopen augustus.
Hopelijk heeft het ons wat verdiensten opgeleverd.

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 OSO.
Bestuur O.S.O te Raerd: Grietsje Schaap, Jitske Klaversma, Tamara Struiving, Teatske
Punter, Petra Viëtor, Aafke Wijnstra en Marieke de Jong

PRAET FAN RAERD
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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

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

PRAET FAN RAERD
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Het grote bistedokterboek
Ik durf te stellen dat ook
honden dromen. Heerlijk
languit gevloerd liggen ze
soms te bewegen in hun slaap.
Vaak maken ze daar nog
piepende geluidjes bij ook.
Gekscherend zeggen we dan
dat ze wel over ‘poesjes’ zullen
dromen. Of katten dromen? Ik
denk het wel, al doen ze dat in
ieder geval minder opzichtig.
Vast over grijze muisjes. En
muizen? Die dromen op hun
beurt weer van lekker grote
stukken jonge dan wel belegen
kaas. Kaas kan niet dromen.
Kaas wordt gemaakt van melk
van koeien. En koeien moeten
grazen, herkauwen en melk
produceren. Daar gaat heel
veel tijd in zitten. Al denken
burgers daar heel anders over,
boeren weten dat koeien geen
tijd hebben om te dromen over
bijvoorbeeld gras dat elders
groener is. En de geit? Die
droomt natuurlijk van de bok.

Zomerdromen

Mensen dromen vaak. Over
de gekste dingen. Grappige,
schone, stoute of natte dromen;
de meeste dromen zijn echter
bedrog. Zelf droom ik dikwijls
idioot. Ben altijd blij als ik
weer wakker ben. Zo begon
ik het verhaal ‘Dromenland’
in 2005. Meer dan eens heb
ik geventileerd dat ik ooit
een boek wilde maken van

mijn epistels. En laat dat nou net
een ‘droom’ zijn die wél uit mag
komen!

Elke dag dierendag

Al twintig jaar publiceer ik
onder de naam ‘De Bistedokter’.
Wat destijds ludiek begon in
de Mid-Frieslander verschijnt
tegenwoordig in diverse
dorpskranten en Middelpunt.
De afgelopen tijd heb ik met
heel veel plezier de leukste,
grappigste en mooiste verhalen
uit honderden columns, stukjes
en artikelen uitgezocht. Daarvan
heb ik getracht een kleurrijke
mix uit mijn dagelijkse
werkzaamheden samen te
stellen. Het informatieve
karakter blijft aanwezig,
doch de anekdote voert de
boventoon. Daarbij wordt
niemand gespaard, zelfs de
bistedokter zelf niet! En hoe
het boek gaat heten moge
duidelijk zijn: het is bij ons
op de praktijk immers (bijna)
‘Elke dag dierendag’!

4 oktober

anderszins de bistedokter een
warm hart toedraagt is daarbij
van harte welkom. En laat ik
de boeren even apart noemen.
Die zijn immers enorm toe aan
een positief verzetje! Let wel, dit
wordt géén uitgesteld afscheid
maar een vrolijk weerzien! Houd
de Middelpunt no. 18 van begin
september in de gaten voor de
officiële uitnodiging. Maar wie
daar niet op kan wachten en er
zeker bij wil zijn? Reserveer een
plekje of een boek via menno@
bistedokter.nl !

En er is maar één dag in het
jaar waarop zo’n boek uit mag
komen, dat is uiteraard op
Werelddierendag! En daar wil
ik op 4 oktober in De Twee
Gemeenten in Jirnsum een
feestje omheen bouwen.
Tekening van illustrator Frâns Faber, die ik
Een ieder die bij mij op
speciaal voor mijn boek heb gestrikt!
het spreekuur is geweest of

PRAET FAN RAERD
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Rebus

Ytkafee de Trilker
Poppenwier

oplossing: ______________
______________________!

Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nl

PRAET FAN RAERD
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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

PRAET FAN RAERD

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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Preischotel
Ik bin dit recept yn’e supermerke tsjin kommen of ik ha
it ergens hân, dat wit ik sa net mear. Mar ik fyn it yn elts
gefal lekker! De ingrediënten hâld ik my net altyd oan.
De gehak en de spekjes bak ik yn reade wyn en der komt
noch wat extra knoflook en paprika en gehakt by as ik it
meitsje.

Ingrediënten volgens recept (voor 3-4 personen)
• 300 gram (mager) gehakt
• 500 gram prei
• 1 rode paprika (150 gram)
• 1 ei
• 600 gram aardappelschijfjes
• 125ml kookroom (light)

Bereidingswijze
- Verwarm de oven voor op 200 ⁰C, hete lucht op 180 ⁰C. Kook de rauwe aardappelschijfjes 5 minuten
voor.
- Bak in een braad- of hapjespan het gehakt rul. Snijd de prei in dunne ringen en paprika in reepjes
en bak deze even kort met het gehakt mee.
- Verdeel de helft van de voorgekookte aardappelschijfjes over de bodem van een ingevette
ovenschaal. Doe hier bovenop de gehakt met de prei.
- Voeg de inhoud van het zakje ovenmix samen met 125ml kookroom toe aan 250ml koud water en
roer goed door met een garde.
- Voeg daarna het ei toe en roer het nogmaals goed door.
- Schenk 3/4 van de aangemaakte ovenmix gelijkmatig over de ovenschotel.
- Wacht 2 minuten en verdeel intussen de andere helft aardappelschijfjes hier overheen.
- Schenk tot slot het overgebleven deel gelijkmatig over de ovenschotel.
- Laat de ovenschotel ca. 45 minuten in de oven gaar en goudbruin worden.
Eet smakelijk!
Tjitte van der Meer

PRAET FAN RAERD

Hatha yoga in Raerd op
woensdagavond
Vanaf september wordt er bij voldoende
animo weer gestart met de yoga lessen op
woensdagavond in de gymzaal van Raerd.
De lessen starten om 18.45 uur. Deze worden
verzorgd door Yulia’s yoga Grou. Mocht je
interesse hebben, aarzel niet om contact op
te nemen met Yulia (mob. 06-33-193-702;
e-mail: yogagrou@gmail.com).
www.kerryreinking.nl
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Buorlju
Us heit wie net sa honkfêst, as
dat no syn ûnrêst wie of dat ‘r no
hieltiid in nije útdaging socht,
feit bliuwt, dat wy sa rûchwei om
‘e fjouwer jier ferfearen. Fansel
hearde dêr ek by, dat wy elke kear
ek nije buorlju krigen.
Yn Paterswolde, in oare provinsje
mei oare gewoantes, hiene wy Ab
en Jantje de Jager oan de iene kant
en oan de oare kant Otto en Annie
van Bergen mei Tinus, de broer fan
Otto, dy’t frijfeint wie. Dy hiene in
boerespultsje. Mei beiden famyljes
belibben wy prachtige fyten.
Otto en Annie wiene och sa súnich
as it om jild gie. In ko ferkeapje
wie in hiel och heden, wat bytiden
in hiel moarnskoft duorje koe,
foardat Ot it mei de keapman iens
wurde koe. Soks spile him dan foar
ús eagen ôf op harren hiem by de
foardoar. Wij woene d’r neat fan
misse. Mar d’r wie ek in oare kant:
as ús mem ris wat aaien te koart
kaam, dan krige sy dy foar neat
mei en woe sy ris wat ierdbeien
hawwe dan wie it: “ Pak mar hear,
der steane genôch!”
Op in kear sieten Ot en Tinus yn ‘e
ûngetiid, in eindsje bûten it doarp.
Se wrotten der tsjin oan om foar
melkerstiid dien wurk te meitsjen.
Dat slagge. Healwei fjouweren
hiene se de put derút en d’r waard
ôfpraeten dat Ot al fêst nei hûs
soe op ‘e fyts en dat Tinus mei de
weinfol hea d’r efter oan komme
soe.
Ot sette ôf en Tinus spande Elsa
, in grauwe Belg, foar de wein en
doe dat klear wie, setten ek Tinus
en Elsa op hûs oan. Elsa wie dan
wol tige sterk, mar perfoarst net
hastich. Koart sein se wie sa traach
as dikke stront! Tinus wist dat en
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hy makke it him noflik, mei it hea
yn ‘e rêch, wilens Elsa kalm troch
sjokte. Gjin wûnder dat Tinus wat
fuort slûchde, op ’t lêst it fel oer de
eagen, mar de laije hâlde ‘r yn’e hân
en sa sjuttele Elsa rêstich fjirder, dy
koe it paad nei hûs wol .
Wilens siet Otto by Annie efter
syn bakje thee mei in brochje te
wachtsjen op Tinus… En it duorre
en it duorre. Dat op ’t lêst tocht
Otto ik moat mar’s efkes op ‘e dyk
sjen of ’t hij al yn ’t sicht is. Neat
te sjen op’e dyk. Mar, tocht Otto,
ik kin de skuordoar al fêst iepen
sette, dan kin er de wein der sa
nei binnen ride. Doe’t Otto efter
by de skuorredoar kaam wie d’r
ferbjustere. Wat er der seach sloech
alles. Elsa stoun foar de skuordoar
mei efter him op ‘e heawein in lûd
snoarkjende Tinus. HEA dat it sa
ek kin!
De oare buorman, Ab, al sa’n apart
houtsje, fol snedige setten. Koart
sein in man mei humor. Ab en
Jantje hiene âld en nij útsitten by
kunde yn ‘e omkriten en wiene
trochgien oan de moarns healwei
trijen ta. Mar op nijjiersdei der om
tsien oere wer út. Net alhiel fris
fansels, mar hawar. Yn Drinte is it
wol wizânsje dat jo freonen en oare
kunde op nijjiersdei opsykje om
harren in lokkich en sûn nijjier ta
te winskjen. Sadwaande siet Ab om
healwei âlven op ‘e fyts om efkes
by de goekunde lâns en harren lok
en seine ta te roppen. Der heart
trochstrings in oaljekoek en in
jonkje bij.
Om in oere of ien wie Ab út de
liken en sette gau op hûs oan en de
reis gong strookrjocht nei boppen
ta want dat is it bêste plak at jin
de lea bejout. Letter op ‘e middei
kaam in skoansuster om harren it
nijjier ôf te winskjen , dat Jantsje
makke Ab wekker en hy, noch heal
yn ‘e sûs ,kaam wat ûnwis de trep

ôf. Nei in sterk bakje kofje wie er
lykwols aardich gau wer by sûp en
stút.
“Bist al by Reinder west?”, frege
syn skoansuster, Reinder wie syn
bêste maat, frij feint en wenne by
syn heit op it gemeentehûs, dy’t dêr
konsjersje wie. “Nee godskes,hoe
let is it no, healwei fiven?” Dan
moat ik der as de wjerljocht hinne.”
“No, kinst myn brommer wol
meikrije, dan bist d’r gauwer.” Wie
it biskied fan syn snoaske. Nei in
koarte útliz oer de brommer, sette
Ab ôf. By it gemeenthûs woe er
stopje… allinnich dat slagge net.
Dit net ûnbelangryke ûnderdiel
fan it brommerriden, wie gjin
ûnderdiel fan de útliz fan syn
skoansuster west.
No koene jo om it gemeentehûs
hinne ride, dus dat die er dan mar
Reinder en syn heit sieten noch wat
nei te praten oer de âldjiersnacht,
doe’t de âldman sei: “It wie krekt of
seach ik Ab Jager foarby kommen,
op in brommer. ”Dat bistiet net,
heit ,Ab hat net iens in brommer.
Mar efkes letter sei Reinder ”Heit
hat gelyk, dat is Ab en hij sjocht
benaud.”
”Wij moatte d’r hinne.” Se wiene
noch net bûten of der wie Ab ek en
fuort wie d’r ek wer. Reinder hie
wol yn’e gaten wat d’r oan ‘e hân
wie, dat hij rôp doe’t Ab der wer
oankaam, ”Dyn linkerhân tebek
draaie en ja it lûd waar minder en
de gong wie d’r ek út. Ab ried noch
ien rûntsje en remme fierder ôf
mei de fuotten. En doe wie alles
stil. Noch al gau sieten se oan de
oailjekoeken. Ab woe d’r graach
in gleske wetter bij. Nei in lyts
oerke seach it doarp Reinder op ’e
brommer mei Ab efterop
Geart Leystra
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Boereheadei 2022
17 juli bleek de ideale dag om, net als
vorig jaar, op het land van Titus de
Wolff een demonstratie te geven van de
hooiwinning, zoals dat er vroeger aan toe
ging. De boereheadei was vorig jaar zo’n
groot succes, dat door veel dorpelingen
weer reikhalzend uitgekeken werd naar
dit prachtige gebeuren. Er waren veel
bezoekers: niet alleen Raerders, maar
overal vandaan. Er was een kraam voor de
drankjes of een ijsje; er was een paard en
wagen voor een rondrit en overal was van
alles te zien.

25 september

We weten dat Titus, net als vroeger, zijn
land pas na half juni maait. Tot die datum
is dit land vooral het domein van de
weidevogels. Titus wil ook graag laten zien
hoe de hooiwinning zo’n 50 jaar geleden
in zijn werk ging, hier en daar nog met
paarden en ook al met trekkers. Er was ook
nu weer van alles te zien: een paard met
veulen voor een oude schudmachine en vele
Mc Cormick trekkers uit de verzameling
van Titus , die maaiden, schudden, harkten
en persten dat het een lieve lust was. En
natuurlijk waren er de vele vrijwilligers die
allemaal in hun mooie rode T-shirt op hun
eigen manier en met hun eigen taak druk
bezig waren.
Ik neem de lezer nog even mee naar het
mooie Friestalige stuk dat Sjoke Brunia
vorig jaar schreef in de Praet (september
2021): “Want de komst fan de trekker
frege ek om oare machines. Der binne
tige nijsgirriche foarbylden fan te sjen.
De meanmachine mei fingerbalke, de
swylmachine en skodders, net meer tiemje
mei in tiembalkemei in lang tou efter it
hynder, mar in opskower foar de trekker.
Fansels ek de heapers der’t je lytse pakjes
mei makken dy’t je sa oplade koenen op de
wein.”
En dat konden wij, toeschouwers, die dag
allemaal bekijken.
Ineke Schulting

PRAET FAN RAERD
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Boereheadei!

Snein 17 juli wie it sa fier!
Boereheadei op it lân fan
Titus de Wolff.

En wat in sukses!
Prachtich waar, in soad
minsken en fanselts moaie
âlde lânboumasjines yn
aksje, geweldich!!
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Raerders

Jubilea

Berne

Bêste minsken,
Vrijdag 12 augustus, zijn wij (Floris & Nynke)
trotse ouders geworden van ons lieve kleine
meisje, Lieke!

Yn en om Raerd

23 augustus wiene wij 50 jier troud.
Hjirbij wolle wij elkenien bedanke foar
de lokwinsken, kaarten, tillefoantsjes en
blommen dy´t wij krigen ha.
Wij ha een hiele moaie feestdei hân en wij
binne tankber en bliid dat wij dit belibje meie.
Pier en Roelie Dijkstra

De kleuterklas fan boer Brunia.

En ek op de Sélanswei 22 wie it feest!
Lokwinske allegearre!

