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Oktoberfest 2022
Met 160 feestgangers waarvan 
zo goed als iedereen in 
lederhose en tirolerjurkjes 
verscheen. Het dorpshuis 
zelf was ook aangekleed in 
het thema, met lange rijen 
tafels en banken en uiteraard 
ontbraken de grote bierpullen 
niet. De topmuziek zorgde er 
zelfs voor dat mensen op tafel 
stonden te dansen. We kunnen 
niet anders zeggen dan dat het 
een zeer gezellige en geslaagde 
avond was! Iedereen bedankt! 

Activiteitencommissie

Pré Kerstborrel
En het volgende feest staat 
alweer op de planning! 
De pré Kerstborrel!
16 december vanaf 17.00 
uur in het Dorpshuis.

hopelijk tot ziens!
De winnaars van de kinderbingo.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
zondag 6 november 9.30 uur Kerkdienst 

(herdenking overledenen)
Laurentiuskerk

vrijdag 11 november vanaf 7.00 uur Oud papier Gehele dorp

vrijdag 11 november Vanaf 18.00 uur Sint Maarten - kinderen 
obs ‘t Raerderhiem

Gehele dorp

zondag 13  november vanaf 15.00 uur Dorpshuis open Dorpshuis

Vrijdag 18 november 20.00 uur Verhalenavond
“De Ommekeer”

Laurentiuskerk

Zaterdag 19 november 13.30 uur Intocht Sinterklaas Dorpsplein

Zondag 20 november 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 21 november 20.15 uur Jaarvergadering Dorpshuis Dorpshuis

Woensdag 23 november 19.30 uur Film van betekenis Lokaal, Reduzum

Zondag 27 november 10.45 uur Sneinsbarren Nicolaaskerk Dearsum

Zondag 4 december 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zaterdag 10 december 10.00-14.00 uur Kerstmarkt Oudervereniging 
obs ‘t Raerderhiem 
(ophalen kerstbomen)

Schoolplein

Zondag 11 december vanaf 15.00 uur Dorpshuis open Dorpshuis

Vrijdag 16 december vanaf 16.30 uur Pré-Kerstborrel Dorpshuis

Verhalenavond 18 november 2022 
Op 18 november a.s., tijdens de Verhalenavond, kunnen mensen in heel Friesland elkaar ontmoeten om te 
luisteren naar verhalen. Dit kan zijn in huiskamers, musea, cafés, maar ook in de Laurentiuskerk in Raerd.

Thema van dit jaar is ‘De Ommekear.’ We kennen allemaal een moment, waarop ons leven een grote wending 
nam: De Ommekeer/De Ommekear. Verhalen geïnspireerd op zo’n gebeurtenis behoren tot de mooiste om te 
vertellen en om naar te luisteren.

Er zullen een klein aantal verhalen worden verteld of voorgelezen door studenten van de Schrijversvakschool, 
in de sfeervolle entourage van onze mooie kerk bij kaarslicht en andere kleine lichtjes. Laat je onderdompelen in 
De Ommekeer van de verteller, en wie weet wat dit los maakt bij jou of anderen.

Contactpersonen zijn Jeannette Boskma en Wytske Wassenaar

Aanvang 20.00 uur
Toegang is gratis.

www.verhalenavond.nl
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 19, nummer 191
November 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 decembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 november (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van december wordt 
in de eerste week van december 
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 Tara van der 
Meulen wie zij is en wat haar 
zoal bezighoudt. 

Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren in Raerd op 12 
mei 2003.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel 
en heb je ook kinderen/
kleinkinderen?
Ik ben op dit moment niet 
verliefd en heb ook geen 
kinderen.

Wat doe je overdag?
Overdag ga ik naar school in 
Leeuwarden of ik ga naar mijn 
werk in Sneek.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon al mijn hele leven in 
Raerd.

Op welke wijze ben je 
bij het dorp betrokken 
(verenigingen, bestuur, 
vrijwillig, school)?
Ik zit niet bij verenigingen in 
het dorp.

Wat is je favoriete muziek?
Mijn muzieksmaak is erg 
wisselend, het hangt een beetje 
af van mijn humeur waar ik 
naar luister.

Waar mogen ze jou midden 
in de nacht voor wakker 
maken?
Het liefst blijf ik lekker slapen.
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Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Mijn twee grootste hobby’s zijn 
kaatsen en zingen.

Wat vind je het lekkerste 
eten?
Mijn favoriete gerecht op dit 
moment is pasta uit de oven 
met tomaatjes en feta kaas.

Welk type auto heb je of heb 
je ander vervoer?
Ik heb geen eigen auto, maar 
ik mag regelmatig de auto van 
mijn ouders gebruiken.

Bij welk programma gaat bij 
jou de televisie uit?
The Bold and the Beautiful van 
RTL8 en elk programma met 
de familie Meiland.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Ik zit op dit moment volop 
in mijn schoolboeken, want 
er staan tentamens op mij te 
wachten.

Waar praat je graag over?
Ik praat graag over muziek.

Wat doe je het liefste/meeste 
in het weekend?
In het weekend ga ik het 
liefste naar feestjes, ik vind het 
leuk om met een grote groep 
vrienden op stap te gaan en 
gezellig te dansen.

Waar ga je het liefste heen in 
de vakantietijd?
In de vakantietijd doe ik graag 
veel dingen met vrienden en ik 
zoek graag de zon op.

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

Wat is de slechtste?
Mijn slechtste eigenschap is 
dat ik het soms wat te druk heb 
en dan andere dingen vergeet.

Wat vind jij het mooiste 
plekje van Raerd? Wat is het 
minst mooie?
Het mooiste plekje van Raerd 
vind ik onze achtertuin, die is 
lekker groot en in de zomer 
lekker warm en uit de wind. 
Het minst mooie plekje zou ik 
niet kunnen bedenken.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Op dit moment misschien 
misschien wel wat verlichting 
bij de kaatsmuur. Ik vind het 
heerlijk om ‘s avonds met 
vrienden een balletje te slaan, 
maar met het licht van de 
tennisbaan redden we het niet.

Naast wie zou je in het 
vliegtuig willen zitten en wat 
zou je hem vragen?
Ik zit het liefst alleen in het 
vliegtuig lekker met oordopjes 
in naar muziek te luisteren.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee 
doen?
Ik zou er een grote reis mee 
maken, samen met mijn 
vrienden.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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Wa binne dat?

Thedo, Alise en Jiska 
Buorren 10

De geur fan houtspaanders en 
ferfe hinget súver noch yn de 
lucht as ik by Thedo en Alise 
hun krekt ferbouwde hûs yn 
stap oan de Buorren 10. 
Se wenje der noch mar krekt, 
sûnt 22 augustus. Moai op’e tiid 
om drekst te priuwen oan de 
Merke fan Raerd. Foar Thedo, 
as âld-Easterwierummer net 
ûnbekend. Alise, hikke en tein 
yn Wytmarsum, hat dit jier de 
primeur fan dizze kulturiele 
amuse. It is hun goed befallen, 
dizze feestlike ûnderdompeling. 

Doe’t se skik oan elkoar krigen 
is Alise by Thedo ynlutsen, dy’t 
op syn tweintichte syn earste 
hûs kocht, yn Hilaard. Mei de 
komst fan hun dochterke Jiska 
krije se sin oan wat grutters. 
Undanks dat der flink wat oan 
ferspikerd wurde moast, hat de 
kriebel by Thedo hun dochs oer 
de streep lutsen. Yn desimber 
2021 ha se de kaai krigen 
fan dit hûs oan de Buorren. 
Mei help fan beide heiten en 
handige freonen is it hûs flink 
ferbouwd en no wer hielendal 
by de tiid. In prachtig romme 
keukenkeamer sjoch ik, mei it 
âlde balkenplafond boppe hun 
holle, as swijende tsjûgen fan 
de tiid. It pronkstik stiet yn’e 
keamer, in grutte boekenkast 
dy’t mei syn oranjekleur nóch 
mear sinne yn hûs bringt. 

Se fine it fijn dat hjir in 
basisskoalle stiet én in berne-

opfang, sadat de lyntsjes koart 
bliuwe. In oare eask foar wenjen 
wie dat it maximaal in oere 
reizgjen is fan hun wurk. It is 
likegoed in roerige tiid west. 

Thedo mist de útdaging wat op 
syn wurk as ferpleechkundige 
by dementearjende âlderen.  Hy 
ruilet syn baan yn foar in funksje 
yn de penitentseare ynrjochting 
by Feanhúzen. Hjir is er de 
rjochterhân fan de húsarts. 
Hy beoardielt de geastlike 
en fysike helpfraach van de 
patïent. De lytse lichamelike 
klachten behandelt er faak sels, 
de gruttere komme foar rekken 
fan de húsarts. Minsken mei 
psychyske klachten ferwiist 
er troch nei de psycholoog of 
psychiater, dy’t ek in post hat yn 
de finzenis. 

Alise wurket op ‘Maeykehiem’ 
yn Langwar, by minsken mei in 
licht ferstandelike beperking. 
Dizze bewenners wenje yn 
groepsferbân selsstannich yn 
apparteminten, wêrby Alise de 
hiele dei troch warber is mei 
it begelieden fan de klïenten. 

Sa moat se somtiids yngripe 
by bepaalde akkefytsjes. En 
fierder wurdt der in appèl op har 
ymprofisaasjefermogen dien om 
de boel wer wat del te bêdzjen, 
as der ûnrêst hearsket binnen de 
groep. Yn tsjinstelling ta Thedo 
wurket Alise ûnregelmjittich.

As de plicht net ropt fynt Alise 
it hearlik om te sjongen, ferskes 
fan Adele, mar ek Jazz hat har 
hert, ‘mear de rêstige nûmers,’ 
sa seit se. Alise fertelt dat se 
froeger sangles hân hat. Ik 
freechje har nei de hichte fan har 
stim. ‘Ik ha wat in donkere stim, 
ik tink alt,’ aldus Alise. Troch 
har ûnregelmjittige tsjinsten 
is oanslúte by in koar net echt 
handich, fynt se. Likegoed tink 
ik dat de buorlju der neat op 
tsjin ha at Alise geregeld in 
sankje hearre lit oan ‘e oare kant 
fan de hage. Fierder pakt se it 
gitaar graach op, mar sjonge 
en spylje tagelykertiid ‘is noch 
wol efkes in dinkje,’ neffens 
Alise. Fan in hiel oare oarde 
is de fotografy, wêrby’t se mei 
har tillefoan of fotokamera 
hun katten, de natoer mar ek 
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allerhanne details  graach op de 
gefoelge plaat fêst leit. Fansels 
ûntbrekt Jiska net yn dit rygje, 
al fleant dizze beuker fansels alle 
kanten op, en bliuwt skerp stelle 
in hiele útdaging. 

‘Ik mei graach wat om piele, yn 
en om ’e hûs,’ antwurdt Thedo 
op myn fraach nei syn hobby’s. 
Hy giet gjin putsje út ‘e wei, ‘As 
it heal kin doch ik it sels.’ En 
fierder geregeld op in paad mei 
freonen.

Syn grutste fermaak sit likegoed 
yn in hiele oare hoeke fan it 
spektrum, it ta meitsjen fan 
drûge en wiete woarst. Froeger, 
troch ‘n bybaantsje by de slagerij, 
is it siedsje plantte. De geur hat 
him nestele yn syn holle. Op 
in dei hat er it sels ris besocht 
mei fleis, krûden en pannen; 
it hat him nea wer los litten. 
Elkenien dy’t er syn woarsten 
en saucijzebroadsjes foar hâldt, 
falt as in blok foar syn kulinaire 
keunst. Dit smakke nei mear. Op 
in dei hat er de stoute skuon oan 
lutsen en de frou fan tsiiswinkel 
De Beemster yn Hilaard, syn 
sútelplannen foar lein. De frou 
hat der wol earen nei en wol it 
earst mei sa’n tsien woarstjes 
per wike probearje. Ridlik gau 
wurde dat 100 oant 150 stiks 
per moanne. De fleislike lust fan 
Hilaard is op hol slein, Thedo 
moat hieltyd mear oan’e bak oant 
er sels in quotum yn stelt. 

Fanwege de grutte ferbouwing 
yn Raerd kôget Hilaard e.o. sûnt 
desimber likegoed op in drûch 
houtsje. Mar no’t de measte 
spikers der yn slein binne en de 
grutste stofwolken wer oplutsen, 
jokje Thedo’s hannen alwer 

aardich, om syn pasje hast wer 
op te pikken. It mes snijdt oan 
twa kanten. 

As helper it fjild yn mei de jagers 
op guozzejacht, (skeabestriding), 
fynt er ek moai om te dwan, 
alhoewol it guozzefleis him in 
stik minder ta laket as dy fan 
de ko. Sels sjit er leaver yn Snits 
op de sjitbaan, mei ferskillend 
wapentúg. Fierder leit er graach 
op de soos yn Easterwierrum in 
kaertsje. 
It farske hinget hjir rûnom yn 
‘e loft. Sa fertelle se dat se koart 
lyn, 22 septimber, wettelijk 
oan elkoar ferbûn binne fia 
registrearre partnerskip. Alise 
hjit no Van der Wal Zijlstra. 
‘En yn april ferwachtsje we ús 
twadde,’ vertelt Alise mei in 
grutte glimk op har gesicht. 
Tsjinoer my sit in hiel tefreden 
moai jong stel. ‘It wennet hjir 
prachtich, sawol qua hûs as 
doarp. Lekker gemoedelik’, aldus 
Thedo. Men groet elkoar hjir 
noch, dat fielt as thúskommen. 
‘Je fiele je sjoen en tagelyk kinst 
ek dyn eigen dingen dwaan.’ 
It ferienigingslibben hâlde se 
graach noch efkes bûten de door. 
In dei beslat ‘mar’ 24 oeren.

Ik kin it net litte en freechje se 
nei hun dreamen. Alise mei 
graach reizgje, se hat in jier 
op staazje west yn Súd Afrika. 
‘Tidens myn frije dagen, 
fakânsjes, ha ik aardich wat fan 
it lân sjoen,’ fertelt Alise.  Se hie 
der wol bliuwe wollen, sa’n moai 
lân. It ûnderdompelje yn in oare 
kultuur hat har wekker skodde. 
Sa hat se ûnder oare noch 
Indonesïe, India en China oan 
dien. Letter, tegearre mei Thedo, 
ha se hiel wat kilometers ôflein 
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yn Amerika, fan New York oant 
North Carolina. Alhoewol Alise 
letter wol wer ris wat fierder 
fuort wol mei fakânsje, hâlde 
se it de kommende jieren earst 
mar wat tichter by hûs. ‘De bern  
moatte earst mar wat âlder wêze,’ 
aldus de jonge mem.

It is moai west, de klok hat 
njoggen slein. Yn de gang 
winskje ik hun súkses mei 
it kompletearjen fan de 
ferbouwing. Se moatte beide 
efkes laitsje, ‘Ach ja, dat komt 
fansels wol ris in kear klear,’ 
fersekerje se my.

Wytske

Redactieleden
gezocht!

Wil je ook meedenken over wat 
er in de Praet van Raerd komt?
Of kun je goed verhalen 
schrijven?  Misschien is 
vormgeven een passie? Of houd 
je van foto’s maken?
Meld je dan aan als redactielid! 

Interesse?
Mail dan naar:
doarpskranteraerd@hotmail.com

Idee?
Heb je een leuk idee voor een 
artikel of rubriek? Ook dat 
kun je ons laten weten via 
bovenstaand mailadres!
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Kerknieuws
Film van Betekenis

Op woensdagavond 23 november 
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 
mail sturen naar laurentiuskerk@
kpnmail.nl.

27 november: Sneinsbarren
De tweede Sneinsbarren-
bijeenkomst van dit najaar 
organiseren we in Dearsum op 
zondag 27 november. 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 vanaf de 
klok van half elf, in de Nicolaas van 
Dearsum.

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).

Krystkoar
Opnieuw hebben we de moed om 
het initiatief te nemen voor het 
opstarten van een krystkoar. Onder 
de leiding van Foppe Reitsma 
repeteren we vijf keer in de kerk, 
telkens op vrijdagavond van 19.30 
tot 21.00 uur. Na afloop drinken we 
nog even samen koffie en thee. De 
data zijn 25 november en 2, 9, 16 en 
vrijdag 23 december (generale).

Wie er belangstelling voor heeft 
om mee te zingen of nog iets 
meer wil weten, kan bellen met 
Jantsje Veenstra (0566-601164) of 
Willem Hansma (0515-521261, 
laurentiuskerk@kpnmail.nl). We 
weten dan meteen op hoeveel 

zangers/zangeressen we ongeveer 
kunnen rekenen. Koorleden die al 
eerder hebben meegewerkt, krijgen 
in de loop van november een 
uitnodigingsmail.

Krystbeam
Al heel wat keren hebben we de 
kerstboom voor de kerk niet in 
hoeven kopen, maar was er een 
dorpsgenoot (tot in Poppenwier, 
Jirnsum en Tersoal toe) die toevallig 
van een boom af wilde en deze met 
plezier overdroeg. Daarom: mocht 
u een den in de tuin hebben, die 
plaats moet maken voor wat anders, 
aarzel dan niet en bel een van de 
kerkenraadsleden. We zagen hem 
half december met plezier om en 
plaatsen hem vervolgens in de kerk, 
zodat velen er tijdens de Kerst van 
kunnen genieten! 

prikbord



PRAET FAN RAERDPagina 10

No moat it net 
Raerder
In goede freon jout goede rie.
Lear fan juster, libje hjoed en 
hoopje op moarn.
Hjerst  de lêste en moaiste glim 
fan it jier.
Wa nijsgjirrich  is sil him noait 
ferfele.
Pak dyn gelok sa krigest wasto 
wolst.

Iepen dei bij de Famylje Wiarda.
Wat in minsken binne der west.
Hast hiel Raerd fansels.
Mar ek fan bûten.
Wat wie it moai om efkes te sjen hoe 
al die geiten der lizze.
It wie hiel goed foar elkoar!

It Oktoberfest wie hiel 
gesellich.
Spitich dat de garagesale net 
trochgong.

Noch efkes en dan ha wy bij 
Raerd in ovonde.
De mannen binne noch drok 
oan it wurk.

Nei in moaie simmer.
Ha wij no ek noch in moaie hjerst.
Alhoewol it ek wolris hiel bot reint .
Mar dat heart bij dizze tiid.
Dan lekker yn hûs sitte.
De ljochtsjes oan en in mesykje op.
Dat is dochs ek gesellich.
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(deel 2/6)

De Friese schrijver Willem 
Schoorstra opperde dat de haven 
Manarmanis, voorkomende op 
de wereldkaart van Ptolemaeus 
(ca. 100-170 n.Chr.), gelegen 
heeft in of nabij Raerd. 
Dit is de tweede aflevering 
van de zesdelige historische 
feuilleton, waarin ik op zoek 
ga naar de verhalen achter 
Manarmanis Portus. Eerst geef 
ik wat algemene informatie over 
de komst van de Romeinen in 
Nederland en hoe die tegen 
de Lage Landen aankeken. 
Vervolgens ga ik uitgebreid in 
op Ptolemaeus, die de haven 
en andere in de buurt liggende 
plaatsen als eerste op de kaart 
zette.

De Romeinen onder leiding van 
generaal Caius Julius Caesar 
kwamen in 57 v.Chr. naar de 
Lage Landen. Ze wisten vrijwel 
niets over de Germanen, die 
in het noordelijk gedeelte 
woonden. In hun ogen waren 
zij woeste barbaren, die in het 
verleden plunderend naar het 
zuiden waren getrokken. 

De noordelijke grens van het 
Romeinse Rijk werd gevormd 
door de Limes. Deze werd 
gevormd door de noordelijke 
Rijn arm, van Nijmegen naar 
Katwijk. Het gebied boven de 
Limes tot aan de Eems noemden 
de Romeinen "Frisia" en de 
inwoners "Frisii" (Friesland en 
de Friezen). De Romein Plinius 
(23-79 n.Chr.) beschreef als 
eerste de Friezen. Hij vond 
hen maar niks. Een volk dat 
leefde op terpen in een nat en 

moerassig gebied. 

De Romeinen1  hadden niet 
zoveel interesse om het gebied 
van de Friezen te veroveren.  
De opmars naar de rand van de 
aarde was de spreekwoordelijke 
sprong in het duister. 
Voor de Romeinen was het een 
‘preventieve aanval’, een vorm 
van zelfverdediging voor hun 
zuidelijker gelegen Rijk.

De relaties tussen de Friezen 
en de Romeinen waren 
aanvankelijk goed. Drusus2  had 
met de Friezen in 12 v.Chr. een 
vriendschapsverdrag gesloten. 
In datzelfde jaar redden ze zijn 
vloot, toen die op de Waddenzee 
in moeilijkheden kwam: “Na de 
Rijn te zijn afgezakt tot aan de 
Oceaan, maakte hij (= Drusus) 
de Friezen tot zijn bondgenoten 
en viel over het meer het land 
der Chauken3  binnen. Daar 
kwam zijn expeditie in gevaar, 
want de schepen kwamen door 
het terugstromen van de Oceaan 
op het droge te liggen. Hij werd 
toen gered door de Friezen, 
die hem met hun infanterie 
terzijde stonden, en zo kon hij de 
terugtocht aanvangen4”. 
 
Vanuit militair oogpunt vormde 5 
n.Chr. het hoogtepunt van keizer 
Augustus’ regering. Germania 
was grotendeels onderworpen en 
Tiberius (opvolger van Augustus) 
wilde de grens van het Romeinse 
rijk definitief verschuiven van 
de Rijn naar de Elbe en de 
Moldau. Daar is het nooit van 
gekomen, in 9 n.Chr. kwamen 
de Germaanse Cherusken in 
opstand en vernietigden drie 
Romeinse legioenen (de Slag 

in het Teutoburgerwoud, ook 
Varusslag genoemd).

Het verdrag hield zo’n 40 jaar 
lang stand. Germanicus Julius 
Caesar (15 v.Chr. – 19 n.Chr.), 
een zoon van Drusus, was 
de belangrijkste Romeinse 
veldheer, die tot aan de Eems 
trok. In 28 n.Chr. kwamen de 
Friezen in opstand en versloegen 
de Romeinen5 . Na deze 
verloren slag ontstond er een 
‘gewapende vrede’. De Romeinen 
ondernamen geen represailles, 
en zagen er verder vanaf het 
gebied boven de Rijn blijvend te 
bezetten. En de Friezen en andere 
‘Over-Rijnse’ stammen wisten, 
dat invallen in het Romeinse 
gebied hard werden afgestraft. 
In plaats daarvan gingen de 
Romeinen vanuit Gallië over tot 
de verovering van Britannia in 43 
n.Chr. 

De Friezen woonden op terpen, 
omdat het land onderhevig 
was aan eb en vloed. Lendering 
benadrukt, dat de Romeinen 
dit erg bijzonder vonden: een 
“woongebied, dat noch aan 
de zee, noch tot het vasteland 
behoorde, op de grens van 
de aardschijf ”, maar ook 
armetierig. Dat laatste viel mee, 
want naast visserij, werden 
ook dieren gehouden en werd 
handel bedreven. De Friezen 
exporteerden kaas, zout, wol, leer 
en schapen. Ze vormden ook een 
tussenschakel bij de doorvoer 
van slaven, pelzen en barnsteen. 
De voornaamste afnemers waren 
de Romeinse troepen langs de 
Rijn. Vanwege deze ruilhandel 
zijn allerlei voorwerpen uit 
zuidelijker streken en Romeinse 

Manarmanis Portus, Romeinse haven van Rauwerd?

PRAET FAN RAERD
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munten gevonden in terpen in 
het ‘Land der Friezen’.

De Romeinse auteurs die 
schrijven over de provincies 
Beneden – Germania (het 
huidige Nederland) en Gallia 
Belgica (onze zuiderburen) 
kenden deze gebieden niet 
uit eigen waarneming. Zij 
gebruikten andere bronnen. 
Hun geschriften staan verder 
vol van de vooroordelen. Het 
meest geciteerd is Cornelius 
Tacitus (ca 56 n.Chr. – 117 
n.Chr.), een Romeinse consul, 
historicus, schrijver en redenaar. 
Hij wordt vaak gezien als de 
grootste historicus van Rome 
en van het Romeinse Rijk. Ook 
Pomponius Mela en Plinius 
schreven uit tweede hand over 
de gebeurtenissen in de Lage 
Landen.

De kaart naar Ptolemaeus 
Claudius Ptolemaeus was een 
Romeins staatsburger en een 
toonaangevende mathematicus, 
astronoom, geograaf en 
muziektheoreticus. Hij leefde in 
Alexandrië van 87 - 150 n.Chr.. 
Eén van zijn meest bekende 
werken is de Geographia. Deze 
vermeldt de geografische lengte 
en breedte coördinaten van 
zo’n 8.000 plaatsen en rivieren. 
Er liggen geen astronomische 
berekeningen ten grondslag aan 
de coördinaten. Ze zijn gebaseerd 
op reisverslagen en informatie 
van Romeinse kroniekschrijvers. 
Op basis hiervan hebben 
geografen vanaf de vroege 
Middeleeuwen tot aan de dag van 
vandaag gedetailleerde kaarten 
gemaakt. 

De verdienste van Ptolemaeus 
ligt vooral op het theoretische 

Wereldbeeld van Ptolemeaeus
ontleend aan de Atlas antiquus van H. Kieperts.

vlak: hij bedacht een systeem 
van plaatsaanduiding op een bol, 
zowel voor het hemelgewelf als 
voor de aarde toepasbaar. 
Zijn coördinatensysteem met 
parallellen en meridianen 
(lengte en breedte), een evenaar 
op 0° NB en polen op 90° NB 
en ZB is tot op de huidige dag 
globaal in gebruik. 

De praktische uitwerking van 
Ptolemaeus is minder geniaal: 
Hij hield een twijfelachtige 
nulmeridiaan aan en ging uit 
van een verkeerde schatting van 
de omtrek van de aarde.6  Verder 
rondde hij zijn coördinaten af op 
5 (graad) minuten. Een variatie 
van een minuut scheelt al gauw 
meerdere kilometers in de 
werkelijke locatie. Dus moet er 
een correctie worden uitgevoerd. 
Maar er bestaat veel verschil van 
mening over hoe deze correctie 
gemaakt moet worden. Dezelfde 
coördinaten van Ptolemaeus, 
leidden op de verschillende 
‘platte kaarten’ tot verschillende 
locaties in een relatief groot 
gebied. 

De opvatting van Albert 
Delahaye is in dit verband 

Groot Germania kaart naar 
Ptolemaeus

bijzonder. Delahaye was een 
Nederlandse archivaris, die in 
de jaren vanaf circa 1950 een 
nationale discussie veroorzaakte 
over de juistheid van de 
geschiedenis van de Lage Landen 
in het Eerste Millennium. Hij 
stelde, dat de Romeinen een 
ander wereldbeeld hadden. 
Volgens hem was, wat het 
noorden voor ons is, het westen 
voor de Romeinen, ons oosten, 
hun noorden, etc. Dus een 
draaiing van de windroos met 
90 graden. Hij concludeerde, dat 
wat tot dan doorging voor de 
geschiedenis van Romeinen in 
Nederland, zich in werkelijkheid 
afspeelde in Vlaanderen. Deze 
opvatting staat bekend als de 
‘West-Oriëntatie’. 7



Vidrus-mond  OL 27° 20', 27° 30', 28° 00' of 28° 30' NB 54° 20' of 54° 45'
Amisia-(Eems) mond  OL 29° 00'    NB 55° 00'
Manarmanis  OL 27° 20', 28° 00' of 28° 20' NB 54° 15', 54° 40' of 54° 45'
Fleum (Flevum)  OL 28° 45' of 28° 50'  NB 54° 30' of 54° 45'
Siatutanda  OL 29° 20' of 29° 40'   NB 54° 20'

Ten slotte is van belang te weten, 
dat Ptolemaeus in het Grieks 
schreef. Zijn handschrift kan 
verkeerd gelezen/uitgelegd 
zijn. In de vertaling van Grieks 
naar Latijn wordt Manarmanis 
een ‘haven’ genoemd, maar het 
gebruikte Romeinse woord is 
ook anders uit te leggen. Het zou 
ook een natuurlijke inham of een 
monding van een rivier kunnen 
zijn. Dan is het uitgesloten er ooit 
iets van terug te vinden is.  Jona 
Lendering, oudheidkundige en 
specialist in de Romeinse tijd, 
bevestigt dat volgens de ‘beste 
handschriften’ de haven wordt 
aangeduid als ‘ Maramarnis limen’. 
Het woord ‘limen’ betekent baai.  
Hij stelt wel de terechte vraag, 
of een aanlegplaats aan een baai 
zonder versterkingen bekend zou 

zijn in het verre Alexandrië. Dat is 
weinig voorstelbaar. Een interessant 
detail is dat in deze geschriften 
Manarmanis als Mararmanis wordt 
geschreven.
Wat ook niet echt helpt, is dat 
de naam Manarmanis Portus 
uitsluitend voorkomt in de 
Geographia van Ptolemaeus. 
Geen enkele andere bron – van 
vóór of tijdens zijn leven- noemt 
Manarmanis Portus.  Ik ga er toch 
maar van uit dat er een haven 
bestaan heeft, want hoe moet 

Germanicus zonder haven met zijn 
legioenen naar het hoge noorden 
trekken?  En waarom zou Tacitus 
het zo uitdrukkelijk over een grote 
haven ten noorden van de Limes 
hebben? 

Hoewel deze feuilleton vooral 
zoekt naar de vermeende locaties 
van Manarmanis Portus, zullen 
we de komende afleveringen 
ook veel meer te weten komen 
over Phleum of Flevum, dat een 
Romeins kasteel of castellum is. 
Het is wel aardig om te vermelden, 
dat er ook veel gespeculeerd 
wordt over de locatie van Navalia. 
Vooral door Overijsselse historici 
worden genoemd: Genemuiden 
(Geelmuyen; een brug over 
de Sala of de IJssel), Kampen 
(verbastering van ‘Campus’), 
Vollenhove (Umbalaho, verbastering 
van Nubalaho of Nabalia), 
Doesburg, Zutphen, e.a..  De 
‘bewijzen’ berusten op oude 
kaarten en geschriften, waarvan de 
betrouwbaarheid niet vaststaat.

Over de plaats ‘Siatutanda’ wordt 
(vrijwel) niet geschreven. Ik kwam 
alleen een opmerking tegen van 

In het kopje van de illustratie staat 
‘kaart naar’ en niet ‘kaart van’ 
Ptolemaeus, om te benadrukken 
dat deze kaart een interpretatie is 
van Ptolemaeus’ aantekeningen.

Gezien de onbetrouwbaarheid 
van Ptolemaeus en de 
verschillende uitleg van zijn 
aanwijzingen, is het te verklaren 
dat er veel verschillende kaarten 
en locaties in de loop der eeuwen 
zijn gemaakt. De getoonde kaart 
geeft vrijwel geen beeld van 
Denemarken, want daar waren 
de Romeinen niet geweest. De 
kaartenmakers, die met behulp 
van de in de Geographia gegeven 
coördinaten van plaatsen, 
riviermondingen, kapen, baaien, 
enz. een kaart reconstrueren, 
tonen het toenmalige geldende 
primitieve wereldbeeld.

Op de uitvergroting is duidelijk 
te lezen: de Frisii (Friezen) 
aan de westzijde en de Chauci 
(Chauken) aan de oostzijde van 
de Amasius Flu (Eems). Naast 
Manarmanis Portus, worden 
ook genoemd Phleum (Flevum), 
Navalia en Siatutanda. Ook de 
rivieren de Vidrus (Overijsselse 
Vecht of het Vlie?) en de drie 
armen van de Rhenus (Rijn) zijn 
duidelijk afgebeeld. De loop van 
deze rivieren zal de volgende 
afleveringen uitgebreid in beeld 
komen. 

Uitvergroting van het noordwestelijk 
deel van de Germania kaart

Nogal wat variatie dus en 
opmerkelijk, dat de Eems slechts 
éen set coördinaten heeft, en de 
Vidrus twee tot vier variaties. 
Verder overlapt Manarmanis 
grotendeels met zowel de 
Vidrus mond, als met Flevum. 
Raadselachtig, toch? Laten we 
de kaarten met een korrel zout 
nemen.

Acker Stratingh8 merkte al op dat 
in vroegere uitgaven van de kaart, 
Manarmanis Portus eerst aan de 
Rijnmond ligt, dan aan de mond 
van de Vidrus, en vervolgens aan 
de Eems. In de laatste uitgave 
ligt Manarmanis Portus tussen 
de Vidrus en de Eems. Dit komt 
ook overeen met de gebezigde 
codex (oud handschrift waarop de 
moderne uitgaven teruggrijpen), 
met de volgende coördinaten 
(OL=oosterlengte; NB = 
Noorderbreedte)9: 

Pagina 14 PRAET FAN RAERD
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Bruijnesteijn van Coppenraet. 
Hij houdt het zelfs op een 
vertalingsfout: “…. het is heel 
waarschijnlijk dat we Ptolemæus 
(of zijn bron) erop betrappen 
dat hij Tacitus verkeerd gelezen 
heeft. Het Latijnse citaat: ad 
sua tutanda degressis rebellibus 
vertaalt Bruijnesteijn als: “… de 
rebellen vertrokken waren om 
hun bezit te gaan beveiligen”. 
Volgens hem kan Ptolemaeus 
dit geïnterpreteerd hebben als: 
… de rebellen vertrokken waren 
naar Siatutanda. En dat daarom 
aangenomen is, dat er een plaats 
van die naam in de buurt van 
Flevum moet liggen. Hij geeft wel 
aan dat dit niet met zekerheid valt 
te zeggen. 
In de volgende aflevering bezien 
we of de kaart van de Fries 
Schotanus à Sterringa ons verder 
brengt. Ook ga ik dieper in op 
de vermeende loop der rivieren 
in de Romeinse tijd, waaraan de 
mysterieuze haven Manarmanis 
Portus gelegen zou zijn. Wordt 
vervolgd. 

JDM
___________________________
1 https://www.canonvannederland.nl
2 Nero Claudius Drusus  (38 -9 v. Chr.) 
was Romeins generaal, in de Lage Landen 
geplaatst door keizer Augustus. 
3 De Chauken waren Germanen, die in het 
huidige Duitsland woonden. Drusus trok 
naar de monding van de Eems.
4 Bron: Cassius Dio, De Romeinse 
geschiedenis, geciteerd door Jona Lendering, 
De randen van de aarde. De Romeinen tussen 
Schelde en Maas, 2000.
5 Het enige verslag hiervan staat in de 
‘Annales’ van de geschiedschrijver Tacitus, 
zoals vermeld door Jona Lendering.
6 In plaats van 700 stadia 500 stadia per 
graad,  welke gelijk is aan 60,000 Romeinse 
schreden of 20 uren gaans, of 15 Duitse 
mijlen.
7 Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet, 
Delahaye en Ptolemaeus, Enige 
overdenkingen http://brucop.com/
millennium/nederlands/ptolemeus/
8 Gozewinus Acker Stratingh, Aloude staat 
en geschiedenis des vaderlands voor en na de 
Romeinen, Deel 1, De bodem en de wateren, 

 

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 

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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IFKS 2022
In 2019 was het dan zover. We werden 2e in de B-klasse met een prachtig feest aan 
het einde van de IFKS-week in Lemmer. Het gevolg: een promotie naar de A-klasse. 
Die promotie ging door, maar we moesten er wel een paar jaar op wachten. Na 2 jaar 
zonder wedstrijden door de welbekende C, mochten we dan eindelijk voor het eerst met 
Sijmen als schipper starten in de A-klasse. Dat dit een hele strijd zou worden hadden 
we wel gedacht. Dat de strijd dit keer niet meezat en misschien toch nog iets te hoog 
gegrepen was voor dit jaar bleek helaas achteraf de werkelijkheid. Met een 15e plek in 
het eindklassement degraderen we weer terug naar de B-klasse. De A-klasse bestaat nu 
eenmaal uit allemaal snelle skûtsjes waarmee heel scherp gezeild wordt. Het is voor ons 
enorm leerzaam geweest om hier tussen te mogen zeilen en we hopen dan ook snel weer terug te zijn in de A-klasse.

De start van de IFKS-week begon voor ons al niet goed. De eerste 2 wedstrijden waren op het IJsselmeer bij 
Hindeloopen en Stavoren. Dit keer geen harde wind met golven, maar een zacht briesje. In principe prima voor 
ons, maar toch lukte het niet om er goed tussen te komen. Beide wedstrijden eindigden we als 14e. Niet het begin 
waar we op hadden gehoopt. Toen kwam de wedstrijd op Heeg. Dit is voor ons altijd een mooi zeilwater en dat 
bleek dit keer ook weer zo te zijn. We kwamen als 7e om de eerste boei. In de volgende rakken schoven we nog 2 
plaatsen op naar een mooie 5e plek. Daarna kwam Sloten. Een start tussen 2 andere skûtsjes in. Lastig om zo nog 
te zien waar de startboeien lagen. Helaas bleek bij de bovenboei dat we alle drie te vroeg waren gestart en werden 
we gediskwalificeerd voor die wedstrijd. Niet bevorderlijk voor het klassement. Vervolgens kwam de wedstrijd op 
het Tjeukemeer bij Echtenerbrug. We kwamen goed uit de start en bij de eerste boei lagen we in de middenmoot. 
Na een paar keer stuivertje wisselen van plek, eindigden we als 7e. Ook een prima resultaat. De laatste 2 zeildagen 
waren in de baai van Lemmer. De eerste wedstrijd zaten we in de middenmoot en finishten we als 9e. Helaas 
hadden we op de finish een protestsituatie, waardoor we opnieuw moesten finishen en werden we uiteindelijk 12e.

Tijdens de laatste wedstrijd was er nog van alles mogelijk, zowel voor de koplopers in het klassement als voor 
de skûtsjes die op degradatie stonden (waaronder wij). We hadden een goede start en kozen ervoor om een slag 
te maken waarbij we over stuurboord naar de eerste bovenboei zeilden. Dit is riskant, omdat je over stuurboord 
(zeilen rechts) geen voorrang hebt op de schepen met de zeilen over bakboord (links). Het is dan te hopen dat 
er ergens een gaatje valt waar je tussen kunt draaien. Dit keer bleek dat lastig, dus draaiden we onder een schip, 
waardoor we even in de luwte belanden. Vaak komt daarna de wind wel weer, maar die kwam niet en zo stormden 
er nog een aantal schepen bovenlangs. Het gevolg, wij lagen stil, konden de bovenboei niet halen, moesten opnieuw 
en belandden helemaal achteraan. Gelukkig konden we daarna nog een paar schepen inhalen, maar dit was niet 
genoeg om de degradatie naar de B-klasse te voorkomen. Nummer 14, 15 en 16 in het klassement degraderen naar 
de B-klasse, waaronder wij dus op een 15e plek. Jammer, maar het is niet anders.

We hebben een aantal goede conclusies kunnen trekken over het zeilen en de snelheid van het schip. We zeilden 
dit jaar voor het eerst met de nieuwe zeilen. Deze zeilen stonden er de hele week prachtig op, dus daar zijn we zeer 
tevreden over. Wat wel bleek is dat we bij de starten moeilijk op gang komen. Dit heeft onder andere ook te maken 
met het gewicht van het schip. Hoe lichter, hoe sneller je weg bent. Dit is dus een verbeterpunt voor in de toekomst. 
Daarnaast hebben we op zeilgebied ook niet altijd de goede keuzes gemaakt, wat ook heel leerzaam is. Genoeg 
verbetering mogelijk gelukkig.

Ondanks de tegenvallende resultaten hebben we toch een prachtige week gehad. De sfeer in de ploeg was super en 
we hadden het mooiste weer wat we maar konden wensen. Daarnaast werd ons eten goed verzorgd door onze 2 
koks, Jurjen en Hans.

Volgend jaar gaan we werken aan de verbeterpunten en hopelijk knallen we dan zo de B-klasse weer uit en de 
A-klasse weer in! We willen in ieder geval alle sponsoren, donateurs en supporters bedanken voor alle jullie steun. 
Jullie zijn altijd welkom om eens langs te komen bij één van de wedstrijden.

Margriet Kalsbeek
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www.skutsjeraerderroek.nl

UIT HET JURYRAPPORT:
Opnieuw is BIS erin geslaagd een vrolijke familievoorstelling 
te maken. Nu op basis van de musical Into the Woods van 
Stephen Sondheim. Vier Grimm-sprookjes zijn daarin met 
elkaar verknoopt: Roodkapje, Assepoester, Rapunzel en 
Sjakie en de Bonenstaak. Verder speelt er een heks mee die 
een bakkersechtpaar heeft vervloekt zodat zij geen kinderen 
kunnen krijgen.

Peter Sijbenga maakte er een eigen bewerking van die 
zowel bij jong als oud in de smaak viel. Bij jong vanwege 
het spannende verhaal, bij oud door allerlei geestige 
verwijzingen naar de tijd van nu. Sijbenga voorzag zijn 
liedteksten weer van vlotte, simpele melodietjes die 
door de kinderen met flair en plezier gezongen werden. 
Succesnummer was ongetwijfeld de prinsenrap ‘Je kinne 
der niks mei’.

De ensemblenummers waren prima te verstaan, de 
muzikale begeleiding op band maakte dat ook mogelijk 
(dat is bij volwassen producties nog wel eens anders).

Wel viel op dat een aantal spelers hun verstaanbaarheid uit 
het oog verloor in de gesproken teksten. Te haastig. Een 
paar rollen die eruit sprongen: Lily Nutma als Readkopke, 
Ids Veenstra als Domme Jaap, Ilva Los als heks.

Yn ‘e priizen...
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GYMNASTIEKVERENIGING   RAERD   
  

 
Wist u dat?  
We hopen heel binnenkort een leuk nieuwtje te kunnen vertellen! Volg onze socials 
en de Praet fan Raerd!  
 
 
Oliebollenactie 
Het eind van het jaar worden de oliebollen weer 
geleverd door de O.S.O. U wordt tijdig op de 
hoogte gebracht over hoe en wanneer u de 
oliebollen kunt gaan bestellen.  
 
 
Aanbod OSO 
Op dit moment is dit het huidige aanbod van de O.S.O. Mocht u een keer vrijblijvend 
willen kijken of mee willen doen? Dat kan, neem dan contact op via onderstaand e-
mailadres.  
 
Na de herfstvakantie worden de danslessen weer gegeven door Kimberley, deze 
lessen zullen dan ook weer worden gegeven op donderdagmiddag. Hieronder ziet u 
de lestijden. Mogelijk wordt er ook weer een les gegeven voor jeugdigen/ 
volwassenen (vanaf de middelbare school kun je meedoen). Hier zal binnenkort 
meer nieuws over verschijnen. 
 
Maandag:  
Yoga:    19.00 – 20.00 uur  
 
Woensdag:    
Pilates:  12.00 – 12.45 uur (voor alle leeftijden) 
 
Donderdag: 
Beter bewegen: 9.00 – 10.00 (voor alle leeftijden)  
 
Kidsdance  16.15 – 17.00 uur   
Streetdance 1 17.00 – 17.45 uur  
Streetdance 2 18.15 – 19.00 uur  
 
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  
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Bjusterbaarlik
Toen ik in januari bij Eddy van 
der Noord van Uitgeverij Louise 
verscheen om te bespreken of 
ik 20 jaar ‘bistedokteren’ zou 
kunnen bundelen tot een boek, 
waarschuwde hij mij dat zoiets 
een heel proces is. Wel, ik had 
niet kunnen bevroeden dat ik 
welhaast een boek kan schrijven 
over dat hele verloop! Het leidde 
evenwel tot een bjusterbaarlik 
sluitstuk op Werelddierendag 
met de presentatie van ‘Elke dag 
dierendag’.

Ik heb altijd gezegd dat ik het 
‘mooiste beroep van de wereld’ 
heb uitgeoefend. Waarom? Ik 
ben in 1987 afgestudeerd met de 
algehele bevoegdheid. Al jaren kan 
dat niet meer omdat er ook in de 
studie verregaande specialisatie is 
doorgevoerd. Ik ben daarentegen 
altijd een ‘allrounder’ gebleven en 
heb juist geweldig genoten van de 
diversiteit die op mijn pad kwam. 
Het confronteerde mij namelijk 
met een enorme variatie aan 
dieren, boeren, baasjes en buitenlui 
met als gevolg dat er geen dag 
gelijk was. Ik heb getracht al die 
schakeringen in mijn boek als een 
bonte revue te laten passeren. Zo 
gaat het over een veefokker met 
passie, een Friese merrie die mij 
letterlijk natrapt als ik haar gehecht 
heb na een zware bevalling, een 
konijn met SM-voorkeur of een 
papegaai die van haar stokje valt. 
Is zij echt ziek of bootst ze haar 
baasje na? Vragen die mij mateloos 
intrigeerden. Naast een veelvuldig 
informatief karakter voert ook de 

humoristische anekdote absoluut 
de boventoon. Dat gaf mijn beroep 
immers nog eens extra sjeu!

Op die zonnige herfstochtend 
werd het boek officieel gelanceerd 
op boerderij De Wartenster met 
een twintigtal dieren die op 
een of andere manier connectie 
hadden met mijn verhalen. 
Ze maakten samen met hun 
baasjes hun opwachting in mijn 
‘openluchtspreekkamer’ door 
middel van een vrolijke parade 
met het legendarische Wiltsje fan 
Peazens voorop en de beesten 
kregen daar allemaal de aandacht 
die ze verdienden. Fantastisch! 
Vooral de onvoorwaardelijke 
support die ik van een ieder kreeg 
was voor mij ontroerend. Pieter 
Yntema van hondenpension 
Vasco uit Wergea kreeg het 
allereerste exemplaar van het boek 
aangeboden. Waarom? Voor mij 
staan Pieter en zijn vrouw Tryntsje 
symbool voor al die mensen die 
dag in dag uit in pensions en 
asielen klaar staan om het juist 
ook daar ‘elke dag dierendag’ te 
laten zijn! Voor Hjoed maakte de 
Omrop van het hele gebeuren een 
fraai verslag.

’s Avonds werd het in De 2 
Gemeenten bijzonder druk tijdens 
mijn eigen ‘boekenbal’, zoals 
één van mijn buurmannen het 
feest ludiek kenschetste. Freark 
Smink & Klaasje Postma tekenden 
voor de komische noot als 
ontregelende felicitatiedienst en 
de prachtige muzikale omlijsting 
werd verzorgd door ‘Lots of Beer’ 
in samenwerking met mijn oude 
schoolmaatje Sytse Haima. Het 

was beregezellig; Lia en ik kwamen 
helaas domweg tijd tekort om een 
ieder te woord te staan. Dus werden 
er lijntjes uitgegooid om dat op een 
later tijdstip eens dunnetjes over te 
doen.

Het boek blijkt positief te worden 
ontvangen. Zelfs door dieren 
die ik heb behandeld! Een hond 
brengt zijn baasje ertoe een tweede 
exemplaar te moeten kopen 
omdat hij het eerste totaal heeft 
‘verslonden’. Het tweede is hij 
inmiddels ook aan begonnen, zodat 
baaslief het ten einde raad maar 
heeft verstopt…

Een paar dagen later zit ik ineens 
tegenover Dolf Jansen op Radio 2 
in Spijkers met koppen. Ook een 
bijzondere ervaring! Toch meen 
ik dat er een eind moet komen 
aan mijn rubriek. Ik heb mijn 
stethoscoop immers al twee jaar 
geleden aan de wilgen gehangen 
en het lijkt mij niet verstandig 
oude koeien uit de sloot te halen. 
Het bloed kruipt evenwel waar het 
niet gaan kan. Verhalen schrijven 
zal ik derhalve absoluut blijven 
doen! Wellicht onder een andere 
titel. Maar dat is geen reden om 
te treuren. Er ligt immers een 
bundel in de boekwinkel! En voor 
belangstellenden heb ik thuis ook 
nog een voorraadje. Mail of kom 
langs en dan krijg je een gesigneerd 
exemplaar. Bovendien blijft www.
bistedokter.nl online met oude én 
nieuwe verhalen. We zien, spreken 
of mailen elkaar vast weer eens. 
Bistedokter Menno Jan Wiersma 
groet u hartelijk en bijzonder 
dankbaar!
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SPORTMASSAGE

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

Maak online een afspraak:

www.origo-sportmassage.nl

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

Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Rectificatie 
“Een betere 
gezondheid” 
In de vorige dorpskrant 
heeft u de advertentie van 
gewichtsconsulente Bettie 
Hooghiemstra kunnen lezen op 
pagina 23. 
Hierbij had eigenlijk ook deze 
foto moeten staan, dus daarom 
bij deze alsnog!  

Bettie Hooghiemstra,
gewichtsconsulente

Werkzaamheden
in Raerd
Door de werkzaamheden aan de 
geplande ovotonde is af en toe de 
Slotsdyk afgesloten voor verkeer. 
Houd de borden in de gaten.
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Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

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

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

zorgvuldig 
en met aandacht

 

 

 

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

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

Website: www.dierenartsgrou.nl 

 

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

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

Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 
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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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Raerd viert Sint-Maarten op 11 november 

 


           kom gezellig langs! 
 

 

Sinterklaas in Raerd 
 
Sinterklaas hopen wij dit jaar ook weer te verwelkomen in ons dorp. 
Wil jij ons helpen om dit weer tot een succes te maken? Geef dan op 
11 november het bruine envelopje met je bijdrage aan de begeleider 
die met de kinderen bij je langskomt. Je mag het envelopje ook in de 
bus doen bij Vivianne Miedema, De Blink 3 in Raerd. Wij stellen je 
bijdrage zeer op prijs!  

 

Wil je kind graag meelopen, maar hij/zij zit niet in Raerd op de 
basisschool? Geef je dan vóór 2 november op via 
sintmaartenraerd@gmail.com . Wij zorgen ervoor dat je kind wordt 
ingedeeld bij een groepje.   

Loop je niet mee? Mail dan vóór 2 november naar 
sintmaartenraerd@gmail.com  

 

Wat gaan we 11 november doen? 
 De kinderen van de basisschool zijn in groepjes ingedeeld met 

één of twee begeleiders. Iedere groep krijgt een straat 
toegewezen. 

 Elke groep loopt van deur tot deur en zingt Sint Maarten 
liedjes in ruil voor iets lekkers. 

 Er komt één groepje kinderen langs bij de deur en die halen 
het snoep op voor alle kinderen van de bassischool.  

 Dit lekkers wordt ingeleverd bij de commissie aan de 
Poppenwiersterdyk bij de familie Dijkstra.  

 Na inlevering van het lekkers gaat iedereen terug naar het 
schoolplein voor een heerlijke warme kop chocolademelk 

 Daarna gaan de kinderen naar de familie Dijkstra. Het lekkers 
wordt eerlijk verdeeld.  

Programma 
 
17.45 UUR VERZAMELEN OP 

HET SCHOOLPLEIN 

 

18.00 UUR START DEUR TOT 
DEUR + GROEP 8 
FAKKELTOCHT 

 

18.30 UUR LEKKERS INLEVEREN 
BIJ DE FAMILIE PIER 
DIJKSTRA 

 

19.00 UUR WARME 
CHOCOLADEMELK 
EN MUZIEK OP HET 
SCHOOLPLEIN 

 

19.15 UUR LEKKERS VERDELEN 
ONDER ALLE 
KINDEREN IN DE 
WERKPLAATS VAN 
FAMILIE DIJKSTRA 

 

19.30 UUR EINDE 
SINT MAARTEN 

 

Commissie Sint-Maarten & Intocht Sinterklaas 

 

Wat te doen voor groep 8? 
Groep 8 zal onder begeleiding een fakkeltocht lopen door het 
Raerderbos. Nadien zullen zij zich ook verzamelen bij de familie 
Dijkstra aan de Poppenwiersterdyk.  
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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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Stamppot van paksoi met spekjes en een rookworst 
(een beetje van mijzelf en van Hello Fresh)

Dit is een recept van Hello Fresh met een kleine aanpassen van mijzelf (Grietsje Schaap). 
Wij hebben elke week een box van Hello Fresh en passen dat af en toe een beetje aan naar onze smaak. 
Niels en ik koken om de week. Dus we hebben geen vaste kok in huis. Als Niels een vroege dienst heeft, is hij 
rond 4 uur thuis en is hij dus de kok die week. De week erna ben ik dan weer aan de beurt. 

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten (voor 2 personen):

•	 300 gram kruimige aardappelen 
•	 450 grap zoete aardappel 
•	 2 cm verse gember 
•	 1 knoflookteen 
•	 1 rookworst
•	 Paksoi
•	 100 gram spekjes
•	 2 tl sojasaus
•	 1 el roomboter
•	 Scheutje melk
•	 Peper en zout naar smaak

- Kook ruim water in een pan met deksel voor de aardappelen en zoete aardappel. Schil de aardappelen en zoete 
aardappel, snijd in gelijke stukken en kook, afgedekt, in 12 - 15 minuten gaar. Giet af en laat zonder deksel 
uitstomen.
- Schil de gember en snijd of rasp fijn. Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd het witte en het groene deel van de 
paksoi klein. 
- Verhit ondertussen een wok of hapjespan op middelhoog vuur en bak de spekblokjes, zonder olie, in 4 - 5 
minuten knapperig. Haal de spekjes uit de pan en bewaar de apart. Laat het bakvet in de pan.
- Kook de rookworst. 
- Verhit dezelfde wok of hapjespan op middelhoog vuur en fruit de knoflook. Voeg daarna het witte deel van de 
paksoi toe en bak 4 minuten mee. Voeg het groene deel en de sojasaus toe en bak nog 1 minuut mee.
- Stamp de aardappelen en de zoete aardappel met de aardappelstamper tot een grove puree. Voeg de roomboter 
en een scheutje melk toe om het smeuïg te maken en breng op smaak met peper en zout. Stamp ten slotte de 
gebakken paksoi met de knoflook, gember en spekjes erdoor.
- Verdeel de stamppot over de borden en voeg de rookworst toe en maak op smaak met peper en zout. 

Eet smakelijk! :) 
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Alyna Smith-van Abbema 

Alyna: “Schilderen is mijn passie 
én brengt balans in mijn leven”.

Alyna Smith-van Abbema, de 
derde Raerder Keunstner in 
deze rubriek, woont samen met 
man Bennie en zoon Jelte aan 
de Buorren nr. 14. Voor het 
interview had ik al rondgekeken 
op haar website Alyna-art.nl. 
Een bordje met de website erop 
geschreven, prijkt in de vitrine 
naast de voordeur, alsmede 
een schilderijtje en talloze 
geschilderde ansichtkaarten. 
Ik dacht daarom, dat ze vooral 
ansichtkaarten maakte, maar dit 
is niet het geval.

Op haar website staan een 
groot aantal schilderijen in 
allerlei maten, gemaakt met 
verschillende technieken. Ze 
introduceert zich middels een 
uitgebreide biografie, haar 
inspiratiebronnen en haar visie; 
er is ook een overzicht van 
kunstexposities, waar ze aan deel 
heeft genomen. Met de nodige 
voorkennis dus op bezoek. Maar 
van een éen-op-éen gesprek met 
de kunstenares zelve, valt altijd 
veel te leren.

Alyna (36) groeide op aan de 
rand van het dorp Arum. Dat 
schilderen een centrale plaats 
in zou nemen in haar leven is 
van jongs af aan ontwikkeld. 
Als kind werd haar creativiteit 
gestimuleerd door haar ouders: 
“ik mocht alles doen, niks was 
te gek. Pake van moeders kant 
schilderde aquarellen en gaf mij 
les”.

Ze volgde een MBO opleiding 
Marketing & Communicatie. 
Alyna: “Maar daar had ik niet 
veel mee . Mijn vader deed de 
suggestie een ruitersportzaakje 
te beginnen in een deel van zijn 
Mechanisatie bedrijf en dat leek 
mij wel wat. In mijn winkel had 
ik ook schilderijen uitgestald en 
deed ik schilderopdrachten. Toen 
het bedrijf werd verkocht, besloot 
ik om een creatieve opleiding te 
doen en me verder te bekwamen 
in het schilderen”. Alyna volgde 
de opleiding Docent Beeldende 
Kunst & Vormgeving op de 
NHL, die ze in 2013 afrondde. 
Vervolgens stond ze vier dagen 
per week voor de klas op een 
VMBO in Hoogeveen. Hier gaf ze 
tekenen, handenarbeid en ckv aan 
kinderen, die extra ondersteuning 
nodig hebben. Dat bleef ze doen, 
ook toen Bennie en zij vijf jaar 
geleden in Raerd kwamen wonen. 
Sinds kort geeft ze deze lessen 
drie dagen op het Marne College 
in Bolsward.

Alyna ’s kernelementen in haar 
schilderen zijn: “tijd, rust en 

aandacht”. Alyna: “Jezelf niet laten 
opslokken door je bezigheden, er 
ook bij stil staan, je verwonderen. 
Ik heb behoefte aan rust en dat 
heb ik ook nodig om aandacht te 
houden. Al schilderend verlies je 
het besef van tijd”. Ze benadrukt 
dat schilderen haar passie is én 
tegelijk de balans bewerkstelligt in 
haar bezigheden: een uitlaatklep 
voor de nodige druk van werk en 
andere zorgen.

Alyna is echt een ‘paardenmeisje’. 
Al op haar 12de had ze haar 
eerste paard, een Frysk Hynder. 
Later een Haflinger. Dat ‘paarden’ 
een geliefd thema is in haar 
schilderwerken, komt dan ook 
niet als een verrassing. Ze laat 
een schilderij zien van haar 
Halflinger-paard, die vorig jaar is 
overleden. Het paard had ze sinds 
haar 16de en is 29 jaar geworden. 
Schilderen is ook een deel van de 
verwerking hiervan. Beweging, 
is wat ze graag aanbrengt in haar 
schilderijen. Bijvoorbeeld in de 
wapperende manen van het paard, 
een actiemoment van een paard in 
galop of een woeste branding van 

Raerder keunstner
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de zee. Maar ook in een verstild 
thema is beweging zichtbaar. 
Landschappen is een ander geliefd 
thema. Alyna laat me schilderijen 
zien van berglandschappen, 
weide- en bouwlanden, stranden 
en luchten/zonsondergangen. Een 
aantal doeken heeft ze uitgestald 
op de bank in de kamer. Ook het 
schilderij, waar ze een prijs mee 
heeft gewonnen. Het schilderen 
van portretten is een derde 
hoofdlijn. Een eigen atelier heeft 
ze nog niet, maar dat staat wel 
hoog op haar verlanglijstje. 

Het liefst schildert Alyna haar 
landschappen achter haar ezel ter 
plekke, maar dan moet het wel 
kunnen natuurlijk. Aan het strand 
staat meestal nogal wind en dan 
is schilderen lastig. Ze neemt dan 
het landschap goed in zich op en 

maakt wat foto’s. En schildert het 
dan thuis.

Alyna maakt olieverfschilderijen 
op doek, aquarallen en werkt 
met Oost -Indische inkt. Dat 
laatste zie je vooral terug bij 
het thema paarden. Sinds haar 
afstuderen in 2011 heeft Alyna 
regelmatig geëxposeerd. Zo heeft 
ze meerdere keren deelgenomen 
aan de jaarlijkse Harlinger Kunst 
Manifestatie KEIK. In 2015 was ze 
daar de winnaar van de Beeldende 
Kunst Prijs.

Wil je meer weten over Alyna 
’s werk, neem dan zelf eens een 
kijkje op haar website. Alyna biedt 
ook teken- en schildercursussen 
aan.  Op Alyna-art.nl staat hoe je 
contact met haar kunt opnemen. 
 
JDM
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Raerders

Berne
24 oktober binne wy grutske âlders wurden 
fan Minke Mette! 

Tjalling & Jelly-Greta

Krasse Knarren
Kedeng kedeng kedeng: Krasse Knarren alwer in jier dwaande!    
Ûnder de ynspirearjende lieding fan Henny Eeman.

Gezien in het Raerder Bosk

Vernieuwd logo ‘t Raerderhiem
Op 6 oktober jl. is het vernieuwde logo van 
obs ’t Raerderhiem onthuld tijdens de toch al 
feestelijke opening van de Kinderboekenweek 
2022. Het logo paste meer dan prima bij het 
thema van de Kinderboekenweek, dit was 
namelijk Gi-Ga-Groen.

 In the spotlight!

Het Dorpshuis wordt tegenwoordig mooi uitgelicht!

De Herfstkrokus
bloeit weer!


