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Filmopnames ‘De Swarte Krie’
Filmopnames in Raerd

Begin augustus werd ik door de redactie van de 
Praet fan Raerd gevraagd om een kijkje te nemen 
in het Raerder Bosk i.v.m. filmopnames voor de 
‘Swarte Kríe’. Eigenlijk stond er in de aankondiging 
van de filmploeg helemaal niet dat die opnames in 
het Bosk zouden plaatsvinden, maar ja….de Swarte 
Krie, dat moesten toch de roeken zijn?

Ik ben in die dagen een paar keer naar het Bosk 
gelopen, maar wat ik ook zag: geen filmploeg. 
Toen hoorde ik bij toeval dat er een filmploeg 
aanwezig was in de boerderij van Gerard de Jong 
op de Hegedyk. Ik ben er direct heen gefietst en 
ja hoor…de filmploeg was druk bezig en van het 
Raerder Bosk en de roeken hadden ze nog nooit 
gehoord. Verwarring alom!
 
Ik werd er echter door een jonge filmploeg met 
open armen ontvangen, want een artikeltje in de 
dorpskrant, onze Praet fan Raerd, vonden ze een 
geweldig idee en ik heb met hen voor de volgende 
dag een afspraak gemaakt om bij de laatste repetitie 
voor de opname aanwezig te mogen zijn en daar ter 
plekke wat foto’s te maken. Dat was natuurlijk een 
belevenis op zich, ook omdat mij steeds uitgelegd 
werd wie wie was en wat die aangewezen persoon 
daar deed. 

Behalve de directe filmploeg waren veel mensen 
druk bezig met de catering, met de kostuum 
wasserij- en strijkerij, met het klaarzetten van 
decors en alle verlichting. Achter de boerderij was 
er in de tuin volop gelegenheid om te rusten en 
een hapje te eten. De boerderij van De Jong leek 
mij ook een fantastische plek om deze opnames te 
kunnen maken: zoveel mooie en geschikte ruimtes 
zag ik daar, toen ik er rondgeleid werd. Het werd 
mij duidelijk dat er heel wat bij komt kijken, voor 
de daadwerkelijke opnames van start kunnen gaan.

De film ‘de Swarte Krie fan de Deelen’ vertelt het 
verhaal van de kleine Dieke die door haar fantasie 
de dood van haar oma een plekje geeft. De kijker 
wordt meegenomen in haar rouwproces en ziet 
door haar fantasierijke ogen hoe de dood van haar 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
vrijdag 8 oktober 20.00 uur Oktoberfest Dorpshuis
zondag 16 oktober 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
dinsdag 25 oktober 20.00 uur Jaarvergadering O.S.O. Dorpshuis
zondag 30 oktober 10.45 uur Sneinsbarren Laurentiuskerk
zondag 6 november 9.30 uur Kerkdienst (herdenking overledenen) Laurentiuskerk
vrijdag 11 november vanaf 7.00 uur Oud papier Hele dorp
maandag 21 november 20.15 uur Jaarvergadering St. Dorpshûs Raerd Dorpshuis
zaterdag 10 december 10.00 - 16.00 

uur
Kerstmarkt Oudervereniging 
't Raerderhiem (ophalen kerstbomen)

Schoolplein

oma een speelse en kinderlijk 
fantasievolle belevenis wordt. 
Oorspronkelijk wilde men de 
natuuropnames in de Deelen 
filmen, maar daar werd geen 
vergunning voor verleend. 
De buitenopnames werden 
uiteindelijk gemaakt in 
Tjerkwerd en de binnenopnames 
in Raerd. De regisseur is 
Samantha Janssen en de 
producent Charlotte Rietbergen. 

De Friese taal en het Friese 
landschap spelen een belangrijke 
rol in de film en veel spelers 
komen dan ook uit Friesland: 
Joop Wittermans, Joke Tjasma 
en Nynke Heeg. De rol van de 
niet Friessprekende vader wordt 
vertolkt door Joep Vermolen en 
de hoofdrol, de kleine Dieke, is 
weggelegd voor Anna Klaassen.

De film is vanaf januari in 
verschillende bioscopen in het 
land te zien, o.a. in Cine Sneek.

Daar gaan we natuurlijk heen!
 
Ineke Schulting

Us skuorkalinder rekket ek al 
wat tin yn’t blêd, wylst wy súver 
noch oan it neigloeien binne fan 
alle simmerske hjitteweagen. 
De koarkdroege, bytiden 
gleone simmer, dy’t ús ôfrûne 
moannen yn de besnijing hie, 
moast lang om let belies jaan 
en hat guon fan ús befrijt fan 
it ferlamjende dêrfan. Oaren 
griist it oan dat de dagen alwer 
gâns koartsje en it yn sekere 
sin op giet nei de winter…
lykwols bringt it bedarjen fan 
sa’n oerdonderjende simmer in 
woldiedige rêst oer it gea. Hiel 
hoeden hinget der al in aan fan 
ferfal yn de lucht en oerskadet it 
beamt de wrâld al yn okergiele 
en brunzen kleuren. Tiid tusken 
de oerdwealske bloei fan de 
simmer en it kâlde útklaaide fan 
de winter! Gjin better momint 
om ris rêstich toffeljend oer 
blêdgouden risselpaden in 
bankje yn in park op te sykjen, 
om dy dêr efkes rêstich del te 
jaan ûnder de lau streakjende 
waarmte fan de neijierssinne. 
Rekkest algau wat yn ‘e lijte. 

Woldiedich yntermezzo – 
mimertiid, Doris Day song 
doetiids: “Que sera, sera what 
ever will be, will be”… en Gerard 
Cox: “‘t is weer voorbij die 
mooie zomer” en dêr tuskenyn 
leit foar de measten grif de 
balade fan harren eigen tinzen 
mei in ferskaat oan stemmingen 
besletten. 

Lokkich binne net alle minsken 
gelyk. Der binne optimisten en 
pessimisten, moarnsminsken en 
nachtdravers, minsken dy’t fan 
de simmer hâlde en oaren wer 
fan winterwille, mar sûnder de 
skeakelmoannen der tuskenyn 
soe it guon grif raar oer de lea 
gean tink. Seizoenen binne net 
om ‘e nocht en… OKTOBER-
WYNMOANNE: Sûnens fral 
fansels!

Heidi

Och hea, alwer oktober!
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 19, nummer 190
Oktober 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

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

Inleveren kopij
Voor het novembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 oktober (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van november wordt 
in de eerste week van november 
bezorgd.
   
Oplage
320 stuks

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

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK  Sneek
0515-488888
De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685
MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666
Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH  Grou
0566-621310
Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37, 8491 GJ  Akkrum
0566-651146
Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou
0566-601464
Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2, 9012 CN  Raerd
0566-602272
Wijkagent
Trinus Hoekstra
0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagent-
schap is in Grou bij Boekhandel 
Friso aan de Hoofddstraat 5
Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000
Kerk
ds. Liesbet Geijlvoet
058-2503819

Praet mar Raak 
Deze keer vertelt Renske 
Zijlstra wie zij is en wat haar 
zoal bezighoudt. Barst maar 
los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
In het jaar 2000 op de Dille in 
Oosterwierum waar ik nu nog 
woon.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel 
en heb je ook kinderen/
kleinkinderen?
Ik ben samen met Jeen 
Brinksma.
 
Wat doe je overdag?
Overdag werk ik bij Smeding 
Groenten en Fruit op de HR 
afdeling.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon nog niet in Raerd, 
maar afgelopen juni hebben wij 
een huis gekocht in de Buorren, 
waar we momenteel aan het 
verbouwen zijn.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken?
Ik ben (nog) niet aangesloten 
bij een vereniging. Misschien 
dat dit na de verbouwing komt.

Wat is je favoriete muziek?
Dat is heel verschillend, maar 
rock is toch wel mijn favoriet.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Een mooie reis.
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Wat vind je het lekkerste eten?
Nachoschotel.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Kaatsen, afspreken met 
vrienden en op vakantie gaan.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Een grijze VW Polo.

Bij welk programma gaat bij 
jou de televisie uit?
Voetbal.

Welk boek lees je op dit 
moment?
De 100-jarige man die uit het 
raam klom en verdween.

Waar praat je graag over?
Koetjes en kalfjes.

Wat doe je het liefste/meeste 
in het weekend?
Momenteel is dat klussen.

Waar ga je het liefste heen in 
de vakantietijd?
Naar het buitenland. Mijn 
favoriete vakantieland is 
Griekenland.

Wat is jouw beste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik 
empathisch ben.

Wat is de slechtste?
Mijn slechtste eigenschap is dat 
ik overal controle over willen 
hebben.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Dat vind ik nu nog lastig te 
zeggen.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Een lamp boven de kaatsmuur.

Naast wie zou je in het 
vliegtuig willen zitten en wat 
zou je hem vragen?
Naast de piloot/machinist om 
te vragen hoelang de reis nog 
duurt.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee 
doen?
Hypotheek aflossen en een 
wereldreis maken.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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Aktief yn Raerd
Baukje van Vilsteren - foarsitter 
Plaetslik Belang Raerd

Foar my sit Baukje van Vilsteren 
Tijssen, foarsitter fan Pleatslik 
Belang(PB) Raerd. Se is hikke en 
tein yn Raerd, troud mei John. 
Tegearre ha se fjouwer bern, mei 
it earste bernsbern  ûnderweis. 
Baukje wurket fjouwer dagen 
as Coordinator Welzijn bij 
Jabyskshof yn Goutum, in 
ferpleechhûs mei dementerende 
bewenners. Se coachet en 
ûndersteunt de minsken, dy’t de 
aktiviteiten  fan de bewenners yn 
de gaten hâlde en útfiere. Fierder 
stjoert se frijwilligers oan, en 
matcht dizze mei de bewenners. 

‘Hoe bisto by Pleatselik Belang 
kommen?’ freegje ik har. Se 
fertelt dat se it it altyd al hiel 
nijsgjirrich fûn om nei de 
jiergearkomste fan PB te gean. 
Har belutsenheid mei it riden 
en silen fan Raerd waard hieltyd 
grutter. Op in gegeven momint 
sochten se nije minsken foar 
yn it bestjoer. Tegearre mei Ype 
de Vries, dy’t ek trou kaam, 
hat se besletten der yn 2016 yn 
te springen. Twa jier letter ha 
se, mei John Jakobs en Gretha 
Frankena, in needbrief skreaun, 
mei it boadskip dat it draachflak 
foar fjouwer bestjoersleden wier 
te min is. It hat foar túten dien. 
‘Dat ha je ek wol nedich, de 
gemeente freget hieltyd mear fan 
je. Se wolle eigenliks ek hieltyd 
mear saken oerdrage nei PB ta,’ 
aldus Baukje. It strykt lang net 
altyd,  wylst de gemeente betelle 
krachten hat, moat it frijwillige 
bestjoer fan PB it njonken hun 
wurk klear sjen te krijen. Dit ha 
se ek oanjûn. 

PB bûcht har oer sân tema’s, tink 
hjirby oan It Blikje (jongerein) en 
Wenjen. De sân bestjoersleden 
ha moanliks oerlis, bûten de 
wurkgroepkes om. Yn elk 
wurkgroepke hawwe twa 
bestjoersleden sitting, njonken in 
tal frijwilligers dy’t har dwaande 
hâlde mei in bepaald tema, 
lykas Zorg en Welzijn. Sa sit 
Baukje yn it wurkgroepke dat in 
ynformaasjeboekje oer it doarp 
gearstald, foar nije bewenners. 
Fierder hat it PB in soad 
kontakt mei de gemeente (fia de 
doarpenkoördinator)  en oare 
ynstânsjes. 

Yn 2018 hat PB in 
wenningenquete hôlden. De 
jongeren, allinichsteanden en 
senioaren, ha hun stempel drukt 
op de útkomst hjirfan;  der blykte 
in soad ferlet fan húzen foar de 
smelle beurs. Dêr njonken wiene 
der in pear dy’t bouwe woene oan 
de Aldfeartswei. As lêste idee, 
kaam nei foarren de winsk foar in 
strândsje en boarterstastellen by 
de haven. 

De kontakten mei de gemeente 
binne hiel wichtich, by guon 
saken skoot se as foarsitter dan 
oan. We witte allegearre noch 
wol  hoe oft PB har, mei Baukje 
as boechbyld, hurd makke hat 
foar de nijbou fan saneamde 
Starterswenten oan de Sélânswei. 
De prizen blykten ynienen 
mear as sechtich tûzen euro’s 
heger út te fallen. It predikaat 
Starterswenning is dan fansels 
allang ferdampt. ‘We ha hjir 
in hiel soad protesten hân,’ de 
herinneringen oan RTL en 
Omrop Fryslân, dy’t hjir skeutich 
mei hun mikrofoans  swaaiden, 
sitte noch farsk yn it geheugen. 

‘En we ha ek faak kontakt hân 
mei de gemeente, om tsjin te 
hâlden dat de plannen foar 
djoerdere wenningen der troch 
drukt wurde soene’ aldus Baukje. 
It prizet PB en har foarsitter, 
dat se bliuwe by hun ynstek, 
goedkeape húzen. ‘Wy wiene 
leken op dat gebied, mar troch 
dit gedoe binne we no mear 
troch de mosterd fiterd en stean 
we steviger mei de fuotten yn de 
klaai’ aldus Baukje. ‘De media 
hat probeare in bepaalde mate 
fan negativiteit oan ús as PB 
te ûntfutseljen, mar der binne 
we altyd hiel posityf yn bleaun’ 
fertelt se mei grutskens. Se ha 
saneamde mediationgesprekken 
hân mei de gemeente en Elkien, 
de Wenningstichting,  mei as 
útkomst dat se it as PB opnij 
probearje mochten. Lytse 
kanttekening hjirby is dat hiele 
folle jeugd ûnderwilens  út it 
doarp wei gien is, om’t it te lang 
duorre. ‘At it tiid is om út te 
fleanen, dan wol je net stykjen 
bliuwe, nou?!’ merkt se nuchter 
op. 

Tema Wenjen giet har oan 
it hert. Fierder neamt se de 
ferkearsfeiligens, bygelyks by it 
Frijhofke, wêr’t se mar gjin fet 
op krije kinne by de gemeente. 
It parkearen dêr, is in grut 
probleem. It rint net altyd sa’t je 
it ha wolle. ‘As foarsitter binne 
je eigenlik oeral wol bot by 
belutsen, alles is wichtich, mar it 
wenjen giet my echt oant it hert!’ 
fersekert se my. 

Se sjocht mei tefredenheid 
werom op saken dy’t klear binne, 
lykas it strândsje by de haven en 
de boarterstastellen. Yn in inkelt 
gefal sit der soms wat rûs op de 
line tusken PB en gemeente. By 



PRAET FAN RAERD Pagina 7

it haventsje is de strook rûchte 
hjir in moai foarbyld fan. Eat 
wêr’t de gemeentes decennia lang 
fluitsjend harren meanmasines 
oerhinne fleane liet, lizze de 
kaarten der tsjintwurdich wat 
oars by. PB mei fan de gemeente 
in strookje grûn útsykje, honearre 
as wylde blommenstrook. Se krije 
likegoed net folle tiid, ‘…want it 
moat altyd fluch by de gemeente!’, 
sucht Baukje. We moatte beide 
efkes gnize om de kombinaasje 
fan dizze wurden. Nei trije 
moanne kriget PB berjocht dizze 
grûn sels te ûntginnen en yn 
te siedzjen. ‘Ja, mar soks ha wy 
net oan tiid,’ klinkt it binnen 
it bestjoer, wêrnei unanym it 
beslút falt dit plan fare te litten. 
De gemeente wurdt ynljochte, 
mar ferjit dit ferfolgens koart te 
slúten mei Gemeentewurken. 
‘Dus ja, no ha we in stik rûchte 
by de haven, likegoed ek natoer, 
mar ja …,’ it is wat in oar skilderij 
wurden as wat op de ferpakking 
fan it sied stiet. ‘Uteinlik is de 
ynstek besúnigjen, dat jouwe se 
oan ien kant ek wol ta, mar de 
kommunikaasje is fansels net om 
oer nei hûs te skriuwen’ merkt 
se op.  Oan de oare kant wol de 
foarsitter ek graach kwyt dat se 
as PB fierder wol goed kontakt ha 
mei de doarpenkoördinator, hun 
kontaktpersoan by de gemeente, 
‘It klikt en dyjinne is hiel aktyf.’

Ik freegje har wat se noch kwyt 
wol oer Pleatslik Belang rjochting 
alle ynwenners fan Raerd. Baukje 
fynt it in hiele moaie klup. ‘It is 
tankber wurk, mar der sit wol 
hiel folle wurk yn. Dêr binne 
we op sich ek goed yn, mei syn 
allen, mar we moatte it wol mei 
elkoar dwaan bliuwe, want oars 
steane we aanst net mear op de 
kaart. En at je net mear op de 

kaart steane, is it gebeurd!’ PB is 
in groepke minsken, dy’t min of 
mear ûnsichtber is salang alles 
as ‘fanselssprekkend’ goed giet 
yn it doarp. It wurk fan dizze 
gouden club wurdt pas pynlik 
sichtber as sy it net mear lûke 
kin. It motto ‘Mei elkoar foar 
elkoar’ is in prachtige kreet, dy’t 
neffens my fierder rikt as allinich 
de hollen fan PB en har team fan 
frijwilligers. Baukje neamt de 
mooglikheid noch dat minsken 
bêst oanskowe kinne by in 
gearkomste, as se ris mei lústerje 

wolle. It wolwêzen fan Raerd giet 
ús allegear oan. Minsken kinne 
by har oanklopje as er wat is, 
wêrop Baukje se dan trochferwize 
kin. 

Ik tank har foar har tiid. We meie 
ús lokkich priizje mei minsken 
lykas Baukje en de rest fan it 
bestjoer en har frijwilligers, dy’t 
sich belangeleas ynsette foar ús 
moaie en libben Raerd.  
 
Wytske
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Yoga 
Vanaf 5 september zijn wij iedere maandagvond gestart met yoga, een groot succes! Waar de één al wat ervaring 
heeft met yogales is het voor een ander een ‘nieuw soort van bewegen’. Erg leuk en rustgevend dat deze lessen 
worden gegeven. Mocht je geïnteresseerd zijn neem dan contact op! 

Flessenactie Jumbo 
De opbrengt voor de flessenactie is € 290,95. Hartelijk dank voor jullie bijdrage! 

Jaarvergadering 
Zet de datum voor de jaarvergadering in je agenda, dinsdag 25 oktober aanstaande om 20.00 uur. 

Aanbod O.S.O.
Op het moment is dit het huidige aanbod van de O.S.O. Mocht u een keer vrijblijvend willen kijken of mee 
willen doen? Dat kan, neem dan contact op via onderstaand e-mailadres. We zijn druk bezig met een gymjuf/
meester. Hopelijk kunnen er binnenkort weer gymlessen worden gegeven. Op het moment is de kidsdance/
streetdance op dinsdagmiddag en -avond. Wanneer juf Kimberley weer terug is van verlof gaat dit weer naar de 
donderdag!

Maandag: 
Gym Groep 1: 17.15 – 18.00 (vanaf ±3 jaar)
Gym Groep 2: 18.00 – 18.45 (vanaf ±6 jaar)
Gym groep 3: 18.45 – 19.45 (vanaf ±8 jaar)
Yoga: 19.00 – 20.00 

Dinsdag: 
Kids dance: 16.30 – 17.15 (vanaf 2 jaar)
Streetdance 1: 17.15 – 18.15
Streetdance 2: 18.15 – 19.15

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

Donderdag:
Beter bewegen: 9.00 – 10.00 (voor alle leeftijden)

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 O.S.O.

Bestuur O.S.O te Raerd: Grietsje Schaap, Jitske Klaversma, Tamara Struiving, Teatske Punter, Petra Viëtor, Aafke 
Wijnstra en Marieke de Jong
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Kerknieuws
Film van Betekenis
Op woensdagavond 12 oktober 
om 19.30 uur vertonen we 
weer een film van betekenis 
in het Lokaal te Reduzum (de 
oprit rechts van de kerk, aan 
de rechterhand). De toegang is 
gratis.

Wie interesse heeft en nog 
niet op een andere manier de 
gedetailleerde informatie heeft 
ontvangen, kan een e-mail sturen 
naar laurentiuskerk@kpnmail.nl.

30 oktober: Sneinsbarren
In het najaar van 2019 heeft 
Sieger van der Zwaag het initiatief 
genomen tot bijeenkomsten in de 
Laurentius- en de Nicolaaskerk 
onder de titel Sneinsbarren. Het 
doel omschreef hij op zijn eigen 
karakteristieke wijze:
* Laten we kijken en grote ogen 
maken.
* Laten we luisteren en geraakt 
worden.
* Laten we een kopje koffie 
drinken en ons verbonden 
voelen.
* Laten we genieten van samen 
dingen in gesprek te houden.
* Het format zijn we zelf en dat 
maken we dan ook zelf.
* Al doende en al luisterend.

Veel nadruk legde Sieger op het 
met elkaar in gesprek gaan over 
wat er getoond en verteld werd.
Helaas is het bij drie bijeen-
komsten gebleven, doordat de 
corona-epidemie de kop opstak 
met alle maatregelen die dat 
tot gevolg had. En door het 
overlijden van Sieger afgelopen 
maart moeten we onze grote 
inspirator en initiator missen.

We vinden echter dat Sieger ons 
op een waardevol spoor heeft 
gezet. En daar willen we niet 
zomaar afscheid van nemen. 
Vandaar dat we besloten hebben 
om in elk geval in oktober in 
Raerd en november in Dearsum 
een Sneinsbarren te organiseren.

We willen samen:
– luisteren naar muziek;
– kijken naar korte 
filmfragmenten;
– genieten van foto’s en 
schilderijen;
– wegdromen bij verhalen;
– even onze gedachten verzetten 
en genieten;
– samen koffiedrinken en met 
elkaar in gesprek gaan.

We hopen u te zien op zondag 30 
oktober vanaf de klok van half 
elf, in de Laurentius van Raerd.
Ten overvloede melden we 
nog dat wie zelf een bijdrage 
wil leveren, daartoe van harte 
uitgenodigd wordt. Wil je het 
er even over hebben, dan kan 
dat met Jeannette Boskma (06-
46530415) of Willem Hansma 
(0515-521261).

Herdenking overledenen
Op zondag 6 november 
herdenken we in de dienst van 
9.30 uur te Raerd de (oud-)
inwoners van onze dorpen, die 
het afgelopen jaar zijn overleden. 
Hun familieleden worden met 
een brief voor deze bijeenkomst 
uitgenodigd, maar ook andere 
belangstellenden zijn uiteraard 
van harte welkom.

Tijdens de dienst is er 
gelegenheid om een lichtje te 
ontsteken om ook iemand uit de 
eigen omgeving te gedenken.
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Tryntsje Schaap 
Rijksweg 3

9011 XA Irnsum 
 
 
 

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

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 
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Oproep 
AED-cursus

Beste Raerders,

Zoals u ongetwijfeld weet, 
hangt er bij het Dorpshuis 
een AED. Een aantal 
Raerders heeft aangegeven 
dat zij interesse hebben in 
het volgen van de basiscursus 
AED.

Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden bij Gert 
Top via e-mailadres: 
plaatselijkbelangraerd@
hotmail.com 

Bij voldoende deelname 
kunnen wij kosteloos een 
basiscursus AED aanbieden.

Plaatselijk Belang Raerd
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Opbrengst Fibrose-actie
De Fibrose-atie is er op gericht om kinderen die aan fibrose lijden een langer leven te geven. Daar is 
veel hulp bij nodig. Oud-Raerder Bennie Berkepas zet zich al meer dan 25 jaar in voor deze mooie 
actie, door middel van het sparen van postzegels en D.E. punten. Van de D.E. punten zijn in de loop 
der jaren 102 koffiezetapparaten gehaald, die vervolgens verkocht zijn en waarvan de opbrengst 
uiteraard geheel ten goede kwam aan de Fibrose-actie. De totale opbrengst is in die 40 jaar 
opgelopen tot een bedrag van € 265.000,-. Maar we zijn er nog niet en gaan dus door met sparen. 
Ook u kunt meehelpen! Mocht u postzegels of D.E. punten hebben liggen, dan kunt u contact 
opnemen met dhr. B. Berkepas: 0566-654866 of dhr. H v.d. Meulen: 0515-415251.

Hieronder de geweldige opbrengst van het afgelopen jaar. Heeft u hieraan meegeholpen? Heel 
hartelijk dank!

              Totaal 1-9-2021         Afgelopen jaar             Totaal op 31-8-2022
Postzegels 645.633  203.674  849.307
D.E. punten 151.659  12.915 164.574

Opbrengst collecte 
Nierstichting
De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting 
bedraagt dit jaar € 424,16. Hartelijk dank voor alle 
donaties!

Karin Tijssen

Dankwurd!
Hartelijk dank voor de vele kaartjes, bezoekjes, 
telefoontjes en lieve woorden die wij van jullie 
hebben gekregen na het overlijden van mijn 
lieve man en onze lieve heit en pake Henk 
Hainja. Het heeft ons bijzonder goedgedaan! Richt Hainja, kinderen en kleinkinderen

Bedankt!
Bedankt voor de vele kaarten en 
bloemen die ik mocht ontvangen bij 
de thuiskomst uit het ziekenhuis.

Ypkje

Oproep bezorger 
dorpskrant

Wij zoeken een nieuwe bezorger voor de 
dorpskrant! Wil jij elke maand iedereen 
in de Slingerbochten van een Praet 
van Raerd voorzien? Meld je dan aan 
als bezorger van de Slingerbochten via 
doarpskranteraerd@hotmail.com.
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Manarmanis

Manarmanis Portus, 
Romeinse haven van 
Rauwerd?

Dit is de eerste aflevering van 
een historische feuilleton in 
zes afleveringen.

Inleiding
Enige tijd geleden postte 
de Friese schrijver Willen 
Schoorstra een bericht op 
Facebook, opgemerkt door 
onze dorpskrant redacteur 
Anneke Veenstra. Dit bericht 
wekte nieuwsgierigheid, want 
Raerd (Rauwerd) wordt in 
verband gebracht met een wel 
erg oud verleden. Zijn bericht 
was als volgt:

“Manarmanis Portus. In grutte 
haven yn it noarden fan ús 
lân, sa’t beskreaun wurdt troch 
Ptolemaeus (Egypte, 100-
170 CE [1]), wiskundige en 
astronoom. Yn syn Geographia 
hat er it oer Manarmanis, in 
grutte haven yn it lân fan de 
Friezen.[2] De Grykse geograaf 
Marcianus (400 CE, Heraclea 
Pontica) hat it yn syn Periplus 
Maris Exteri oer Manarmanos 
yn it hege noarden. Soms 
waard Manarmanis yn 
Grinslân situearre (Vliedorp, 
de Marne), mar op ’t heden 
is der aardich konsensus oer 
de lokaasje fan dy âlde, grutte 

haven, nammentlik yn of by 
Raerd (Rauwerd). 

De Tegenwoordige Staat 
van Friesland hat it dêr ek 
oer: ‘Maar waar ter wereld 
zoeken wij toch de Haven 
van Manarmanis, oudtijds zo 
vermaard? Schotanus was van 
gedachten dat de Boorn, uit de 
Wouden afkomstig en voorbij 
de plaats waar nu Oudeboorn 
ligt, schietende, zich door 
de Haven Manarmanis, 
omtrent de hoogte van het 
tegenwoordige (1785) dorp 
Rauwerd, in het Boerdiep of 
Middelzee ontlast heeft”.
 
Als het waar zou zijn, dat 
in of nabij Raerd in de 
Romeinse tijd een befaamde 
grote zeehaven heeft gelegen, 
dan is dat natuurlijk wel 
leuk voor ons dorp. Maar 
is het waar? Was daar een 
verschil van mening over? 
En klopt het dat er nu 
overeenstemming bestaat 
onder de historici? Gebruikt 
de schrijver betrouwbare en 
recente bronnen? Dit waren 
de vragen, die bij mij op 
kwamen.

Ik ging eerst maar eens kijken 
naar de drie bronnen, die 
Schoorstra aanhaalt. Dit zijn 
oude tot zeer oude bronnen. 
De Romeinse wiskundige en 
astronoom Ptolemaeus noemt 

de haven ‘Manarmanis Portus’ 
in zijn werk Geographia 
rond 150 n.Chr.. De Griekse 
geograaf Marcianus van 
Heraclea schreef zijn 
‘Rondvaart in de Buitenzee’ 
omstreeks 400 n.Chr. De kaart 
van Schotanus dateert uit het 
midden van de 17e eeuw. De 
“Tegenwoordige Staat van 
Friesland”, een monumentaal 
werk in vier delen, verscheen 
in de jaren 1785-1789. 

Vervolgens hebben we contact 
gezocht met Schoorstra om 
te vragen welke recentere 
bronnen hij gebruikt. Zijn 
antwoord was: “om’t ik 
dwaande bin mei in non-fiksje 
boek oer allegear nijsgjirrige 
saken, lykas Manarmanis, 
wurdt dat him net. Ik hoopje 
datst der begryp foar hast”. 
Willem houdt het een en 
ander achter de hand. Dat is 
natuurlijk zijn goed recht.

Inmiddels was ik behoorlijk 
nieuwsgiering geworden 
en wilde zijn boek niet 

[1] CE= Current Area, in het Nederlands: na Christus (n.Chr.).
[2] In de Romeinse tijd werd het gehele gebied boven de noordelijke arm van de Rijn in het latere Nederland tot aan de Eems in get tegenwoordige 
Duitsland, ‘het land van de Frisii (Friezen)’ genoemd.
[3] Gepubliceerd in2016, 3.000 pagina’s, 11.000 trefwoorden, 8 kilo.
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[4] Naast Manarmanis, benoemde Ptolemaeus ook de rivier de Vidros, vooral aangezien voor de Overijsselse Vecht. 
[5] Algemeen wordt nu aangenomen dat de Visurgis de Wezer is.

afwachten. Dus ging ik op 
zoek naar wat zoal geschreven 
is over Manarmanis Portus 
en waar dit zich bevonden 
moet hebben. Naarmate ik 
meer las, en oude kronieken 
en originele kaarten inzag bij 
Tresoar in Leeuwarden raakte 
ik meer geboeid. Dat komt 
ook, omdat ik al langer meer 
wilde weten over de historie 
van Friesland en speciaal van 
de omgeving van ons dorp. 

In zes afleveringen, ga ik op 
zoek naar het verhaal achter 
Manarmanis Portus. Aan de 
orde komen kaartenmakers, 
kroniekschrijvers en 
historici, alsmede bodem en 
archeologische onderzoekers.

Een eerste zoekactie in de 
Nieuwe Encyclopedie van 
Fryslân[3] levert geen direct 
trefwoord ‘Manarmanis 
Portus’ op. Wel staat onder 
‘toponiemen’: “Wanneer een 
plaatsaanduiding onzeker 
of onduidelijk is betreft het 
een historisch toponiem. 
Door historisch, naamkundig 
en historisch-geografisch 
onderzoek kunnen 
betrouwbaar overgeleverde 
toponiemen soms alsnog 
(min of meer) gelokaliseerd 
en verklaard worden. Dat 
geldt (nog) niet overtuigend 
voor bijv. Vidros[4] en 
Manarmanis. En bij 

‘Plaatsnamen uit de Romeinse 
tijd” staat: “Van een aantal 
toponiemen (overgeleverd in 
kopieën) die uit de Romeinse 
periode stammen, is het 
onduidelijk waar die naar 
verwezen. Daarbij is het 
verder nog de vraag of de 
bedoelde plaats in Fryslân lag. 
Van de Portus Manarmanis 
wordt gesuggereerd dat het 
Witmarsum of Marsum 
betreft, maar er is slechts een 
vage naamkundige gelijkenis”. 
Kortom, uit de Encyclopedie 
blijkt vooralsnog niet de 
consensus waar Schoorstra 
over rept. 

Al snel werd me duidelijk 
dat de geschiedschrijvers 
bij het duiden van de 
locatie van de haven - naast 
naamverwantschap, uitleggen 
van toponiemen - op twee 
manieren te werk gaan. De 
eerste, via een ‘herberekening’ 
van de coördinaten 
toegewezen aan Ptolemaeus. 
De tweede via het naspeuren 
van de loop der rivieren in de 
Romeinse tijd. 

Tacitus is de meest gebruikte 
Romeinse bron. Deze gaf 
duidelijk aan dat er een 
(grote) haven was, ten 
noorden van de Limes’, de 
noordelijke grenslijn van het 
Romeinse Rijk. De Limes 
liep vanuit Duitsland via de 

Neder-Rijn (Noviomagus, 
Nijmegen), de Kromme Rijn 
en de Oude Rijn, via Woerden 
(Laurium) naar Katwijk 
(Lugdunum). Er wordt 
melding gemaakt van drie 
Rijnarmen.

Naast de loop van de 
Rijnarmen, werden ook 
de lopen van de IJssel 
en de Overijsselse Vecht 
nagetrokken. Met name de 
Friese en Groningse historici 
keken verder naar de loop 
van lokale rivieren, zoals 
de Marne, de Boorne en 
de Hunsingo. Op talloze 
plekken meenden ze hier de 
door Ptolemaeus genoemde 
Visurgius of Vidros[5] in 
te zien, in wiens nabijheid 
Manarmanis Portus zich zou 
bevinden. Omdat ik de meeste 
genoemde wateren en rivieren 
de afgelopen tien jaar met 
mijn zeilboot heb bevaren, 
spreken de verhalen me nog 
meer aan. 

Dit was het begin van mijn 
speurtocht. Ik kom nog vele 
verrassingen tegen, waarvan 
verslag in de volgende 
afleveringen. Wordt vervolgd. 

JDM



SPORTMASSAGE

Voor sporters en niet-sporters 
die lekker in hun vel willen 
blijven zitten.

Maak online een afspraak:

www.origo-sportmassage.nl

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

Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier
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No moat it net 
Raerder
Echte Leafde komt net nei dy 
ta.
It heart al yn dy te sitten.

Minsken keurst noait ôf, 
minsken begroetest.

Faak hat immen it gefoel minder 
te wêzen as in oar.

Alles bliuwt, alles giet foarbij, 
alles bliuwt foarbij gean.

Wa de dei ôfslùt mei in moaie 
gedachte, begjint de moarn  
sûnder soargen.

Fan jild jaan wurdt net allinne de 
ûntfanger mar ek de jouwer bliid.

***************

Snein 11 septimber is de lêste 
keatspartij alwer west.

Snein 25 septimber gong de garage 
sale spitich genôch net troch y.f.m. 
te min opjêfte.

Sneon 8 oktober is der in 
Oktoberfest yn it Doarpshûs.

***************

Oktober

De blêden falle 
al fan de 
beammen.

In protte blommen 
sjogge der al wat 

sneu ùt.
We ha in moaie 
simmer hân.
Mar no ha ik 

dochs ek wol sin 
oan de Hjerst.
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Samen voor een veilige 
verkeerssituatie 
Al enige tijd is o.b.s. ’t Raerderhiem in overleg met 
dorpsbelang hoe we de verkeersveiligheid rondom 
de school kunnen verbeteren. We zijn nu op het punt 
beland dat er daadwerkelijk een aantal dingen zijn/
worden aangepast.

Oversteekplaatsen 
De gemeente heeft nu drie oversteekplaatsen 
gemaakt. Zo zijn aan beide kanten van deze 
oversteekplaatsen een ‘Dick Bruna’ tegel geplaatst en 
zijn er witte strepen op de weg aangebracht. Het is de 
bedoeling dat de kinderen op de aangegeven plaatsen, 
tussen de witte lijnen, gaan oversteken.

Tút en d’r út 
Binnenkort zal er een tút en d’r út plek worden 

gecreëerd. Aan de kant van de ijsbaan wordt op 
de stoeprand een paarse lijn aangebracht. Op de 
aangegeven plaatst kunt u uw kind afzetten en direct 
doorrijden. Als uw bezoek aan de school meer tijd in 
beslag neemt, vragen wij u om uw auto op één van de 
parkeerplaatsen neer te zetten.

Verkeersborden 
De komende dagen gaan een groot aantal kinderen 
bezig met het ontwerpen van nieuwe ‘verkeersborden’. 
Met de gemeente is afgesproken dat er twee borden 
op het kruispunt met de Poppenwiersterdyk 
worden geplaats. Deze borden richten zich op 
de aanwezigheid van spelende kinderen. Tevens 
komen er twee borden bij de tút en d’r út. De eerste 
ontwerpen zijn al gemaakt.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over de 
aanpassingen als wij. Net als u, vinden wij het 
belangrijk dat de kinderen veilig van en naar school 
kunnen. 

Team ‘t Raerderhiem
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De allereerste
Op zondagochtend bellen vakantiegangers mij: ‘Dokter, onze hond wordt plotseling zo dik en probeert te 
braken, maar dat lukt niet.’ Me meteen bewust van de ernst van de situatie, spreek ik met de eigenaar af 
dat hij diréct naar de praktijk komt.

Bij aankomst kwispelt Esra gelukkig nog wel, maar het is bepaald niet van harte. Na onderzoek van 
de tienjarige Duitse Staande leg ik haar baas en bazin uit dat ze zeer vermoedelijk een maagkanteling 
heeft en zo snel mogelijk geopereerd dient te worden. Gelukkig beschikken we tegenwoordig over 
gasnarcoseapparatuur zodat we dat zelf kunnen doen. De prognose wordt daardoor meteen veel 
gunstiger, omdat doorsturen vooral ook tijd kost. Zonder weifeling krijg ik meteen toestemming om in te 
grijpen. Esra wordt gauw onder zeil gebracht en aan de zuurstof gelegd. Ondertussen boor ik mijn collega 
z’n boswandeling door de neus, omdat dit toch echt een operatie is die we met z’n tweeën moeten doen. 

Na het openen van de buikwand blijkt de maag nog groter dan gedacht en halen we eerst de druk van de 
ketel door de maag aan te prikken, zodat overtollig gas kan ontsnappen. Vervolgens draaien we de maag 
en de daarmee samenhangende milt voorzichtig terug en proberen we met een sonde via de bek de maag 
te spoelen. Dit lukt maar matig, omdat stukken taugé de sonde steeds verstoppen. Taugé verteert niet in 
de maag, ondanks dat het er al een halve dag in zit en komt er precies zo uit als het erin is gegaan. Na veel 
blazen en aanzuigen aan het andere uiteinde van de sonde weten we uiteindelijk de maag leeg te hevelen. 
Zeker weten dat er aangenamere werkzaamheden zijn! Bovendien wekt de aanblik van het volle wasteiltje 
bami goreng vermengd met hondenvoer, dat al een half etmaal in een Duitse Staande heeft verkeerd, de 
eetlust ook niet bepaald op … 

Wanneer de maag helemaal leeg is, hechten we de maaguitgang aan de binnenzijde van de buikwand vast 
en wordt Esra weer gesloten. We hebben ondertussen al een infuus aangesloten om de shocktoestand op 
te heffen en de bloedsomloop te stabiliseren. We zien tot onze tevredenheid dat de grauwblauwe kleur 
van de tong is veranderd in mooi roze. Esra komt vlot weer bij en het eerste wat ze doet is kwispelen. De 
twee dagen die volgen is ze overigens een fantastische patiënt. Ze blijft netjes van de infuusslang af en 
gehoorzaamt keurig. Dat infuus is nodig omdat ze absoluut niets mag eten, om zo de maag volkomen 
rust te geven. De volgende middag proberen we eerst voorzichtig een dieetdrank. Dat gaat prima. 
Aangezien de maag dit goed verdraagt, kan het infuus worden afgekoppeld en mag Esra ’s avonds weer 
naar huis. Een enthousiast en wederzijds blijmoedig weerzien volgt. Dieetvoer vergezeld van een strikt 
voedingsregiem gaat mee. Esra eet dus voorlopig geen Chinees meer, zelfs geen restjes. Wij trouwens ook 
even niet! 

Twaalf dagen later blijkt uit een telefonisch contact dat Esra het uitstekend maakt en spreken we af dat 
ze het veld weer in mag. Aan de voet van haar baas, wachtend op zijn commando en vervolgens door de 
weiden sprinten, is namelijk haar lust en haar leven! En zo eindigde mijn allereerste ‘bistedokter’ precies 
20 jaar geleden.
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Uitnodiging Jaarvergadering

In tegenstelling tot de eerder gecommuniceerde datum in de Praet 
fan Raerd van september nodigt het bestuur van de Stichting 
Doarpshûs Raerd hierbij alle inwoners uit voor haar jaarvergadering 
op maandag 21 november 2022. Aanvang is om 20.15 uur in 
Doarpshûs ‘De Trijesprong’. 

Het uitstel van twee maanden zorgt ervoor dat we hopelijk m.b.t. punt 5 meer informatie kunnen geven 
over de subsidieplannen van de gemeente vanaf 2023.

De agenda is als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Jaarverslag van het bestuur over 2021/2022.
4. Financieel verslag over het boekjaar 2021.
5. Toelichting en gedachtewisseling over diverse ontwikkelingen met betrekking tot onderhoud, 
verduurzaming en gemeentelijke ondersteuning daarin.
6. Rondvraag en sluiting.

Bestuur St. Doarpshûs Raerd

Deze maand in de rubriek Raerder Keunstners: Tiny Zijlstra, lees verder op blz.26.
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Dag en nacht bereikbaar

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

zorgvuldig 
en met aandacht

 

 

 

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

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

Website: www.dierenartsgrou.nl 

 

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

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

Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 

Gaat u bouwen of een andere 
woning kopen?

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

   Inkomensoplossingen

   Hypotheken

   Vermogen

Wij geven u graag 
onafhankelijk 
advies op het gebied van:

Voor meer informatie:

Laat ons uw droom waar maken!

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
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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979
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Kindercentrum Inky Pinky  
Selanswei 2 

9012CN te Raerd 
 

 

 

Meer informatie of wilt u graag 
een kijkje komen nemen bij  
Kindercentrum Inky Pinky? 
 
Neem vrijblijvend contact met 
ons op via: inkypinky@ziggo.nl  
of bel naar 06 4988 8008. 
 
Of kom gezellig langs. 

Kindercentrum Inky Pinky | Selanswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008 
franchise onderneming van Kinderwoud 

Kvk.nummer: 58571973 
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Een betere gezondheid!

In goede gezondheid oud worden, wie wil dat nou niet? Door 
een gezonde leefstijl aan te houden, vergroot je de kans hierop. 
Niet iedereen heeft een gezonde leefstijl. In ons land zijn meer 
zieken dan ooit. Volgens het CBS telt Nederland 10,2 miljoen 
mensen met een chronische aandoening. Momenteel hebben 
50% van de mensen boven de 18 jaar overgewicht, waarvan 15 % 
ernstig overgewicht. Een gezonde leefstijl verkleint de kans om 
ziekten als obesitas, hart- en vaatziekten, gewrichtsproblemen, 
ademhalingsproblemen, kanker of diabetes type 2 te ontwikkelen. 
Mensen met een gezonde leefstijl, zijn beter beschermd tegen 
ziekten en hebben een hogere levensverwachting in goede 
gezondheid. Tot op hoge leeftijd is het mogelijk om je fit en vitaal 
te voelen. De sleutel hiervoor heb je zelf in handen: een gezonde 
leefstijl.

Gezonde voeding met verse ingrediënten vol voedingsstoffen 
leveren meer energie op. Je voelt je fitter en de hele dag energiek. 
Ongezonde voeding met veel suikers en verzadigde vetten leiden 
vaak tot snelle pieken van energie, waarna je je futloos en moe 
voelt. Wanneer je meer energie hebt is het ook leuker om te gaan 
bewegen. Of het nu elke dag een wandeling is of je gaat fanatiek 
sporten, gezonde voeding speelt altijd een belangrijke rol. Hoe 
actiever je bent, hoe belangrijker de rol van voeding hierbij is. Nee, 
geen peperdure supplementen, maar gewone producten helpen 
hierbij!

Een gezonde leefstijl leidt over het algemeen tot een positief gevoel 
over jezelf. Hierdoor zit je lekker in je vel, voel je je vitaal en ook 
mentaal in balans. Voedingsstofrijke voeding heeft namelijk ook 
invloed op je mentale welzijn. Een gezonde geest huist letterlijk in 
een gezond lichaam. 

Wil jij jouw gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren? 
Streef dan naar een gezond gewicht en ga voor een gezonde 
leefstijl. Heb je hulp of advies nodig om een bij jou passend basis 
voedingspatroon op te stellen en te volgen, dan ben je altijd welkom 
in mijn praktijk. 

Gewichtsconsulente Bettie Hooghiemstra
Pôle 13, Poppenwier
06-19003899
bettiehooghiemstra@outlook.com

[dit betreft een advertentie]
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Walking Football                                                   
Walking Football VV Irnsum bestaat 6 november a.s. 8 jaar. Inmiddels is dit 
team uitgegroeid naar een sterke pijler waarop het fundament van de vereniging 
op steunt. Onze wandelvoetballers komen niet alleen uit de eigen regio maar 
ook van ver daarbuiten. Het wandelvoetbal is toegankelijk vanaf de leeftijd 60+, 
maar sommige spelers zijn de 70 jaar al ruim gepasseerd. Het huidige team telt 
inmiddels 27 leden en wordt geleid door ervaren trainers. Er wordt getraind op 
woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur en steevast wordt er om 09.30 uur gestart 
met koffie, koek en gezelligheid. 

Zo nu en dan wordt er meegedaan aan toernooien maar ook worden er regelmatig uitjes, met of zonder partner, 
georganiseerd. Wandelvoetbal, overgewaaid vanuit Groot Brittannië, kenmerkt zich vooral als een combinatie 
van een sportief, sociaal en maatschappelijk gebeuren. Naast de hiervoor genoemde activiteiten verrichten de 
voetballers tal van vrijwilligersklusjes op en rond het sportcomplex De Bining, zoals het wekelijks kalken van de 
lijnen. Nieuwsgierig geworden en lijkt het ook iets voor jou? Kom gerust langs op een woensdagochtend.

55+ trainingsgroep
Ben je de 50 jaar ruim gepasseerd en heb je nog zin in een lekker ouderwets partijtje voetbal op de vrijdagavond? 
Dat kan ook bij VV Irnsum. Tijd: van 20.00 – 21.00 uur voorafgegaan met koffie vanaf 19.30 uur. De groep telt 
momenteel ca 15 leden, waaronder ook een aantal wandelvoetballers, maar heeft op dit moment wel behoefte 
aan wat fris bloed. Iets voor jou?

Aanmelden nieuwe leden
Mocht je na het lezen van dit VV Irnsum-nieuws belangstelling hebben voor meer informatie of om 
bijvoorbeeld te komen ‘proeftrainen’ of zelfs om je als lid aan te melden dan is het handig om de website www.
vvirnsum.nl te bezoeken met in het bijzonder de links https://www.vvirnsum.nl/371/info-en-proeftrainen/ en 
https://www.vvirnsum.nl/374/aanmeldformulier/

Informatie over Walking Football en 55+ trainingsgroep kan ook bij Abe Buwalda (0616219923)

Bron foto: https://www.facebook.com/jirnsumcom
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neiglâns
mei stille eagen

yn tiidleazens fersonken
liftsje ik faak op

simmersk wite wolken
los fan myn eigen driuw,
deidreamend ûnderweis

loften libje ek gjin doelen nei
wynfearren dêr mei rêde

yn hjerstich ljocht wurdt ‘t loftskip wei
HA
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Raerder Keunstners
Tiny Zijlstra: “Schilderen geeft mij de verbinding 
met wie ik wezenlijk ben”.

Tiny Zijlstra en Ellen van de Zande werden in 
de Doarpskrante van februari 2018 in “Wa binne 
dat” geïntroduceerd. De rubriek eindigde met de 
volgende paragraaf: “Creativiteit heeft ook altijd 
een rol gespeeld in hun leven. Tiny haar kwaliteit 
als beeldend kunstenaar is in dit ‘petear’ wat 
onderbelicht gebleven en vraagt misschien wel om 
een vervolgsessie in dat kader; haar visitekaartje 
KUNST & COACHING verwijst ook naar haar 
artistieke kanten”. 

Een dikke vier jaar later vindt deze ‘vervolgsessie’ 
plaats. Aan dezelfde tafel in de Buorren 42, maar met 
een andere verslaggever.
 
Tiny weet goed uit te leggen hoe het kunstenaarschap 
op haar weg komt, nadat ze al meerdere malen van 
opleiding en werk is veranderd. Tiny is geboren en 
getogen in Friesland (Bolsward, 1951).  Ze volgde 
de opleiding tot radiologisch laborante, “omdat ik 
een ‘beta’ was en mijn moeder hier op aandrong”. 
Maar direct na voltooiing van deze studie,  besloot 
ze, dat dit niet haar toekomst zou zijn. Na een kort 
verblijf in de VS, gaat ze naar Nijmegen,  studeert af 
als sociaal cultureel antropologe, en werkt vele jaren 
als beleidsadviseur, onderzoeker en docent, vanaf een 
kantoor in het gemeentehuis. Mooi werk, maar ze wil 
dichter bij de mensen staan. Ze volgt een tweejarige 
vervolgopleiding tot supervisor. Ze begeleidt 
professionele staf in de zorg (van TBS klinieken, 
huisartsen i.o.) hoe om te gaan met moeilijke 
patiënten en situaties.

In de zomer van 2004 doet ze mee aan een 
kunstweek, en gaat schilderen. Ze wist van school, 
dat ze goed kon tekenen, en gebruikte het toen ook 
wel als uitlaatklep, maar tot die tijd deed ze er niets 
mee. Die ene week was een openbaring, in eigen 
woorden: “ik was helemaal verkocht”. Ze werd zich 
bewust van haar (latent) talent, en wilde die verder 
ontwikkelen. 

Tiny deed de 4-jarige opleiding van de Vrije 
Academie ’t Pad in Opheusden, nabij Nijmegen. 
Tiny: “het voelde als thuiskomen”. Hoewel het een 
algemene opleiding was, draaide voor haar alles 

om schilderen. Als afstudeeropdracht schilderde ze 
drie zwarte vrouwen. Ze was altijd geïnteresseerd 
in Afrika: een broer en oom van haar vader waren 
missionaris in Ghana.
 
Het bleef niet bij deze ene opleiding: ze toog 
wekelijks vanuit Nijmegen naar Dokkum, waar 
ze één dag per week schilderles volgde aan ‘De 
Faudgumse School’. Daarnaast werkte ze 2 dagen aan 
de meegekregen opdrachten. De tijdelijke verblijven 
in Friesland maakten veel los. In 2010 kochten 
zij en haar partner Ellen een zomerhuisje aan het 
Burgumermar. Geleidelijk verschoof het thema van 
haar schilderijen van mensen naar het natuurlijke 
Friese landschap. Met het spreken van het Fries, 
kwamen haar roots bovengronds: “een heel sterk 
gevoel, daar hoefde ik niets voor te doen”. Ze staat 
met het palet aan de waddenkust of maakt eerst een 
foto van wuivend riet, die als uitgangspunt dient voor 
haar creaties in haar atelier. Wuivend riet is een van 
haar sterkste metaforen voor kracht, beweeglijkheid, 
bescherming; en het is tegelijkertijd rustgevend en 
veelkleurig. 

Het was glashelder, ze zou verder haar weg zoeken 
in Friesland. Dat was mogelijk toen ze eerder het 



PRAET FAN RAERDPagina 27

werk in Nijmegen kon afbouwen om zich verder 
in de schilderkunst te bekwamen. Voor haar, om te 
kunnen schilderen moet er vrijheid zijn, en die vond 
ze hier. “Jezelf  bewust worden waar blokkades zitten 
en die los kunnen laten, met beelden iets van je zelf 
uitdrukken”, zo beschrijft ze het creatieproces. Ze 
voelt zich verwant aan schilders als Althuis, die in het 
Belvedère exposeren. Dat was ook haar ding.

Haar stijl is niet realistisch of abstract, maar 
figuratief. Op schilderdagen, zo’n 3 á 4 dagen per 
week in de winter en 2 á 3 in de zomer, werkt ze zo’n 
2 ½ uur, neemt even pauze en werkt dan een tweede 
blok van 2 ½ uur. In een maand tot zes weken is het 
schilderij klaar; en begint aan een volgende. Eerst 
de compositie vaststellen, en dan het fijne werk. 
De laatste jaren schildert ze alleen met olieverf op 
linnen, met 70/50 cm, of iets groter. Ze houdt niet 
alleen een catalogus bij, maar ook een logboek over 
het werkproces. Ze probeert nieuwe dingen uit. Ze 
heeft al talloze exposities gehad en werken verkocht. 

Tiny benadrukt, dat ze “toegankelijke kunst” maakt, 
ze zet geen belachelijke prijzen op haar werk, en doet 
niet aan marketing. Na ruim 15 jaar schilderen hoeft 
ze zich niet meer te bewijzen. De werken spreken 
voor zichzelf. Ze noemt zichzelf een laatbloeier, maar 
is wel eentje, waar na een lange zoektocht uiteindelijk 
alles op zijn plaats valt. Op dit moment is ze bezig 
aan een collectie van zo’n 12 schilderijen voor een 
expositie volgend jaar, waarschijnlijk in Raerd of 
anders in Dearsum.

Wil je meer weten over haar werk dan kan dit via 
haar website (http://kunst.tinyzijlstra.nl). Op de 
thuispagina prijkt nog het twee-polige “Kunst & 
Coaching” prominent als titel bovenaan. Maar het 
is nu kunstschilderen wat de klok slaat. Op dezelfde 
pagina kun je klikken op elf jaartallen (2010 – 2021), 
en zie je enkele schilderwerken van haar hand. Ook 
staan er vier links naar kunstopleidingen, waar ze 
is opgeleid: De Foudgumse school, Kunstacademie 
Friesland, Schone Kunsten-Selma Dronkers en Vrije 
Academie ’t Pad. Ook wordt aangegeven hoe je 
direct in contact kunt komen met deze (nu) Raerder 
keunster.  

JDM
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Berne

Sneon 23 juli binne wy grutske âlders wurden 
fan ús jonkje Rinze.

Guus & Willy

Raerders

Op 24 september jl. hield fam. Wiarda een open 
dag op hun boerenbedrijf. Belangstellenden 
konden een kijkje nemen in o.a. de stal van de 
geiten.


