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Sint Maarten & 
Sinterklaas
Beide kinderfeesten konden dit 
jaar weer plaatsvinden zoals we 
gewend waren.

Het verdelen van het snoepgoed 
tijdens Sint Maarten vond dit 
jaar voor maar liefst de 50e keer 
plaats in de schuur van Pier & 
Roelie Dijkstra. Het Sint Maarten 
Comité zette de gastheer en 
-vrouw in het zonnetje met een 
bos bloemen en houten plaquette.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zaterdag 10 december 10.00 - 14.00 

uur
Kerstmarkt Oudervereniging 
't Raerderhiem (ophalen kerstbomen)

Schoolplein

Zondag 11 december Vanaf 15.00 uur Dorpshuis open Dorpshuis
Vrijdag 16 december Vanaf 16.30 uur Pre-Kerstborrel Dorpshuis
Zondag 18 december 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Vrijdag 23 december Vanaf 7.00 uur Oud papier Hele dorp
Zaterdag 24 december Vanaf 7.00 uur Restafval Hele dorp 
Zaterdag 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst Laurentiuskerk
Zondag 1 januari 16.00 uur Nieuwjaarsbal Dorpshuis
Zondag 8 januari 14.00 uur Afscheidsdienst ds. Geijlvoet Laurentiuskerk
Donderdag 19 t/m 
zondag 22 januari 

  (Open) Raerder Biljartkampioen-
schap

Dorpshuis

Maandag 23 januari 19.30 uur Inspraakavond Dorpsvisie door 
Plaatselijk Belang

Dorpshuis

Motormuseum 
Friesland
Maandag 26 t/m zaterdag 31 
december: grote kerstshow in 
Motormuseum Friesland aan de 
Hegedyk 21 te Raerd.  

Geopend van 13.00 tot 16.30 uur. 
Entree € 3,50.

Meer informatie op:
www.motormuseumfriesland.nl

Gerrit en Greetje Miedema

Krystsonnet

It jier alwer op alle dagen
Yn ‘t donkerst fan de wintertiid
Wif núnderjen troch alle lagen,
Prelúde op wat kommen giet?

Meitrilje bange fragen
yn’t koarsang fan dit stille liet;
In longerjen nei winnend ljocht,
nei takomst sûnder folkenstriid!

Advent; tinktiid fan hope
Kryst; berteling fan grut ûnthjit,

(hoe sille wy it dope?)

It wûnder dat safolle wit
is amper te beneamen,

ús jitris FREDE dreame lit.

Heidi
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 19, nummer 192
december 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 januarinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 december (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van januari wordt in de 
eerste week van januari 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

Houtzwammen

Moerascipres - foto boven 2014 / 
foto onder 2022 )
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Bijzondere zaken 
uit het Raerder 
Bosk
Het bosk ligt er nu mooi en 
rustig bij. Herfstkleuren zorgen, 
zeker als het zonnetje schijnt, 
voor een prachtig kleurenpalet. 
Door zowel het Fryske Gea als 
door onze ‘eigen’ vrijwilligers is 
er van alles gesnoeid en getrimd 
en zo bereidt het Bosk zich 
langzaam maar zeker voor op de 
wintermaanden.

Er zijn helaas dit jaar maar 
weinig paddenstoelen te zien, 
dat is heel jammer, want het is 
dit jaar over het algemeen een 
heel goed paddenstoelenjaar. Bij 
de buitensingel heb ik gelukkig 
wel een foto kunnen maken van 
een mooi en bijzonder groepje 
houtzwammen. 

In het midden van het 
binnenbos staat al enkele jaren 
een moerascipres, een boom die 
je niet zo heel vaak tegenkomt. 
Ik heb hier eens over geschreven 
in de Praet van maart 2014. 
Toen was deze bijzondere boom 
net aangeplant, want op een 
oude foto, op precies diezelfde 
plek in het binnenbos stond 
eens ook een moerascipres. De 
huidige boom staat er dus een 
jaar of negen en zal ongetwijfeld 
nog vele jaren meegaan.

Men ziet ze nogal eens in 
stadsparken en onlangs zag ik 
ook een paar exemplaren langs 
een gracht in Amsterdam. De 
boom stamt oorspronkelijk uit 
de natte moerasbossen langs 
de Missisippi rivier in de VS, 
maar is door het kweken en 

enten in veel Europese landen 
geïntroduceerd en aangeplant. 
In Friesland is een mooie 
volwassen boom te zien in 
de tuin van Coopersburg bij 
Akkrum. En in het Raerder Bosk 
dus…. al is deze boom nu nog 
niet erg opvallend.

En dan nu nog wat heel 
bijzonders: ik liep voor het huis 
van Hainja en keek in het water. 
Daar hadden zich heel veel 
wilde eenden verzameld, die 
erg druk bezig waren met eten 

zoeken. Doorgaans zie je bij deze 
duikende eenden nog altijd het 
achterwerk boven water, maar 
nu doken ze helemaal onder. Dat 
had ik nog nooit gezien, maar 
Youtube filmpjes bewezen mij 
dat dat echt mogelijk is. Op de 
foto zie je het niet, wel dat zich 
daar veel eenden verzameld 
hebben.

Er is dus altijd wel wat 
bijzonders te zien! 

Ineke Schulting
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Wa binne dat
Wiebren en Linda Jongbloed-
Wesselius, it Fintsje 12

Wiebren en Linda Jongbloed-
Wesselius wenje sûnt juli dit jier 
oan It Fintsje 12. Se komme fan 
in pleats, út Wytgaard. Fan de 
reuring, dy ’t ûnskiedber ferbûn 
is oan it libben op in pleats, yn de 
rêst op hun nije stee yn Raerd. 

Wylst Wiebren deis trije kear yn 
Wytgaard de overal fluitsjend 
wer oan lûkt, fernimt Linda de 
omslach wat dúdliker. It binne 
oare muorren as yn Wytgaard, 
se binne in stik stiller. Likegoed 
wit se harsels te fermeitsjen mei 
it betinken fan in túnplan en 
geregeld giet se efkes de dyk út, 
te rinnen. It groetsjen fan elkoar 
hjir yn it doarp fielt as in waarm 
wolkom, ‘sels de jeugd groet, 
dat is toch wol in kompliment 
wurdich!’  

Ik freechje wêr’t se hikke en 
tein binne. Linda (62 jier) is de 
fiifde fan acht fammen, berne 
yn Tsjom, wêrnei ’t se op har 
sechsde mei har âlders en sussen 
ferhûsje nei Wurdum. Nei de 
saneamde KleuterKweek wurdt 
se kleuterjuf yn Berltsum, wêr’t 
se ek in pear jier wenne hat. As 
de earste fan trije bern, soanen, 
him oantsjinnet, seit se har baan 
yn Berltsum op en giet folslein 
foar it libben op de pleats. ‘We 
kommunisearden in hiel soad fia 
brifkes op de tafel. ‘Ik gie moarns 
nei myn wurk, wylst Wiebren 
noch oant melken wie. Kaam ik 
middeis thús, dan wie hy wer oant 
melken, en jûns hie ik faak noch 
ris in gearkomste,’ ferklearet se 
har beslút. ‘Ja, en wykeins gie it 
wurk achter likegoed troch, dei en 
nacht’, folt se oan. Dat de kar is op 

gegeven momint gau makke. 
De leafde foar de bern op skoalle 
kin se fertoan thús folop kwyt oan 
har eigen pjutten, ‘Bern, dat is wol 
myn grutste passy!’ De hand en 
spandiensten, lykas de tillefoan, 
soms ris efkes kealleboarne 
as it sa útkomt, mar ek it lân 
yn te skodzjen, fynt se moai. 
Sneintemoarns kealleboarne 
wurdt op gegeven momint fêste 
prik, as de jeugd sneontejûns op 
stap west is. 

Fierder is se aktyf yn 
tsjerke, ûnder oare mei de 
kinderneventsjinst, en is se 
ynfalkrêft foar de pjuttenskoalle. 
Mar ek op de basisskoalle fan har 
jongens lit se graach har hannen 
wapperje. Mei de komst fan de 
bernsbern, seis njonkenlytsen, 
priizget se harsels hiel lokkich, 
‘dus no kin ik mysels wer lekker 
útlibje!’ 

Wiebren (67 jier), de jongste 
út in gesin fan fiif bern, hat it 
libbensljocht yn Wytgaard sjoen. 
Deselde pleats wêr ’t no syn 
middelste soan, Age Wybren, op 
buorket mei syn gesin. Tidens 
syn staazje fan de middelbare 
lânbousoalle is er in fins jier nei 
in boer yn it easten fan Canada 
west, ‘It wie prachtich, in hiele 
belevenis!’ De glimk op syn 
gesicht seit genôch. As er ea yn in 
oar lân wenje mocht soe der foar 
Canada kieze, allinich al fanwege 
de romte, mar ek de natoer. Nei it 
eksamen giet er thús oan it wurk, 
by syn heit. ‘Ik ha altyd mei wille 
buorke, moai tusken de kij en 
yn de natoer, myn lust en myn 
libben, en dat is ’t no noch!’ komt 
der sûnder wifeling út. 

Moarns healwei sân rydt er yn 
Wytgaard it hiem op. Ik freechje 
him wat er deis dan docht, 

‘kealleboarne, kij oanjeie en 
alles,’ klinkt it antwurd, wylst 
syn jongste soan Jelle Kor de 
kij de melkstellen ûnderhinget. 
Tusken de middeis stiet yn Raerd 
it waarm iten op tafel, wêrnei’t 
Wiebren foar de tredde kear dy 
deis, nei it noardwesten ôf set, it 
leafst dan op de fyts. 

Nei wat fragen wurdt my al gau 
dúdlik dat Linda ek noch in oare 
grutte passy hat, sjonge! Se fertelt 
oer it jeugdkoar yn Wurdum, 
wêr’t se elkoar kennen leard 
hawwe. Nei’t dit koar foar siele 
gien is en se noch efkes yn in oar 
koar songen hat, makket har hert 
in spronkje as it koarke ‘Efkes 
sjonge’ it libbensljocht sjocht, dat 
se tegearre mei Teake Posthuma 
oprjochtet. Fan klassyk, nei 
geastlike stikken, mar ek wurk fan 
Hindrik van der Meer krije hun 
gerak. Troch gebrek oan te min 
manlju, ‘We moasten se op it lêst 
oeral en nergens wei skuorre,’ giet 
ek dit koar ferlern. Linda nimt 
sjongles, wêrnei ’t se in plakje fynt 
yn it wat hegere segment, lykas de 
Bachferieniging út Ljouwert. 

Nei in tal jierren is it wer tiid foar 
wat oars. Se rjochtet mei noch in 
pear oaren ‘Pardouze’ op. Mei âlve 
sjongers, per stim dus twa of trije 
minsken, ûnder de besielende 
lieding fan Broer de Witte, kin se 
har sjongende aai hjir hielendal 
yn kwyt. De útdaging fan it lytse 
vocale  leit har tige. 

Se is hielendal optein, oant it 
corona-virus alles yn it hûnderd 
jaget. De dirigent stapt op. It 
koarke probearet earne noch 
in dirigent wei te toverjen, mar 
helaas. Linda sels kriget corona 
en troch alle opleine maatregels, 
wurdt it sjongen skoften neat, 
útsein de pear kear dat se mei 
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dûmny it sjongen tidens de 
corona-krisis op har nimt. 
Se hat har pylken no earst rjocht 
op it Krystkoar fan Raerd, om 
te yntegrearjen en as in moaie 
opwaarmer foar har stimbannen. 
‘Ik wie in hele hege earste 
sopraan, mar it is de fraach as 
my dat no noch slagget,’ freget se 
harsels ôf. 

As ik Wiebren nei syn hobbies 
freechje, bliuwt it efkes stil. Nei’t 
er syn leafde foar de ‘gouwe ouwe’, 
lykas de Top 2000, neamt begjint 
er oer oare leafdes. Froeger hat 
er in soad oan it aaisykjen west 
en kuorkeballe, mar as er by 
syn heit oan it wurk giet, hinget 
er de koer oan ‘e wylgen. ‘Myn 
wurk is myn hobby, myn hobby 
is myn wurk!’ komt it krêftich út 
syn mûle. Sa neamt er in ko dy’t 

ferline moanne de hûnderdtûzen 
liter helle hat, mei it fet- en 
aaiwytgehalte derby fermeld. 
Je kinne der net om hinne, hjir 
sit in boer yn hert en nieren. Sa 
mei er graach efkes tusken de 
kij rinne, ‘efkes guon oer de kop 
aaie,’ it lytse kontakt, dat fynt er 
prachtich.

Yn Wytgaard hiene se in hiele 
grutte tún, allegear beammen en 
fûgels om ’e doar. ‘Tja, en dan 
ferhúzje we hjir hinne, midden 
yn it doarp. We seine tsjin elkoar: 
wat is hjir te sjen,  soene der wol 
fûgels wêze? Op de pleats hiene 
we allegear moaie fugeltsjes!’ Ik 
hingje oan hun lippen. ‘Vinken, 
koolmeeskes, pimpelmeeskes, 
winterkeninkjes, readboarstjes en 
putterkes. Mar ek wikels en ûlen 
fleane dêr rûnom,’ seit er, ‘sels in 

iisfugeltsje!’ Dit blauwe fûgeltsje 
hat him likegoed lêstendeis twa 
kear fan syn moaiste kant sjen 
litten yn hun nije tún, fertelle se 
my eufoarysk. Ik sjoch de twa 
noflike stuollen mei it sicht op 
de tún yn de kearmer stean, op 
de earste rang foar Wiebren en 
Linda. Se binne sa bliid dat by 
hun yn Raerd ek safolle fûgeltsjes 
om fleane en fluitsje. 

It mei dúdlik wêze, tsjinoer my 
sitte twa tankbere minsken wêrby 
se it grutte genietsjen faak fine yn 
it lytse. Ik hoop dat se hun gau 
thús fiele yn ús lytse doarp. 
 
Wytske
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Hallo Dorpsgenoten, Biljartvrienden en Biljartliefhebbers, 

In het 3e weekend van januari, van 19 t/m 22 januari 2023, 

organiseren wij alweer het 13e  (11e en 12e zijn verloren gegaan) 

(Open) Raerder Biljartkampioenschap 

Er worden op donderdagavond 19 januari, vrijdagavond 20 januari en zaterdag 21 januari 
voorrondes gespeeld en op zondag 22 januari de Finales. 

Iedereen mag meespelen wanneer u uit Raerd komt, of wanneer u lid bent van een biljartclub 
rondom Raerd. Deelname vanaf 18 jaar. 

Er wordt gespeeld in de volgende klassen: 

Klasse:                  Moyenne:   Caramboles over 30 beurten: 

E   0,17 -  0,6   05  -  18 

D   0,6   -  0,83   18  -  25 

C   0,83 -  1,17   25  -  35 

B   1,17 -  1,8   35  -  54  Iedereen speelt eigen tal. 

A   1,8   -  ….   54  -  …. Iedereen speelt eigen tal. 

De inleg bedraagt €20 per persoon. Graag dit gepast meenemen i.v.m. geen wisselgeld 
meer in het dorpshuis. Houdt u er rekening mee dat er uitsluitend met munten betaald 
kan worden.  

Er hangt een automaat waar u draadloos of contant munten uit kunt halen! 

ER KAN GEPIND WORDEN! GRAAG ZELFS! 

 

Opgave kan op de volgende manieren: 

Telefonisch: Tjeerd 06-33567272 b.g.g. Ids 06-29006048. 

Bij vragen kunt u één van de bovenstaande nummers bellen. 

Via de email: ORBRaerd@outlook.com 

Opgave t/m 26 december 2022. 
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By it bakken west, 
sântich jier lyn.
It is hjerst wurden, de sinne hat 
syn krêft ferlern en de dagen 
koartsje. Gauris komt yn dizze 
dagen de tiid by ús heit yn’e 
bakkerij werom, want ek by’t 
hjerst, waar of gjin waar, der 
moast sútele wurde. Minsken 
wiene net wend harren bôleguod 
sels op te heljen en de klant wie 
doe noch kening. In tiid dy’t net 
altyd like maklik wie, dreech? 
No by tiden wol. Moarnsier om 
healwei fiven stie ús heit njonken 
myn bêd: “ Derút jong!” En dan 
stie ik in kertier letter efter de 
baktafel. Fjertjin jier wie ik, mar 
mocht net seure, want ik hie it oer 
mysels hinne helle. At ik mar fan 
dat ferrekte learen ôf wie. Efter de 
baktafel moast ik de dei ôfweagje , 
hieltyd 800 gr., dêr’t ús heit bôlen 
fan makke. En as dat weagjen 
net flot genôch gong, dan wie it: 
“ Opsjitte, hast dochs gjin stront 
oan ‘e hannen wol?” In wrede 
learskoalle wie it foar sa’n boartlik 
mantsje as ik doe noch wie.

Om healwei achten moasten de 
earste bôlen de oven yn en wy 
setten dan rap nei de keuken 
ta foar ús moarnsbrochje. Net 
te lang fansels, want de bôlen 
moasten der op’e tiid wer út. As 
alle bôleguod derút wie, moast 
de karre ynpakt wurde, dêrnei 
ferstrûpe en dêrnei om tsien oere 
efter de karre it doarp yn, by de 
klanten lâns. Offisjeel mochten jo 
om healwei tsienen mei it guod 
de doar út, mar pas om tsien 
oere mocht der ferkocht wurde 
en neat gjin gedooch, der wie 
strang tafersjoch. En middeis nei 
de Himdyk op ‘e transportfyts 
mei in mânske koer foarop. Op 
‘e Himdyk hiene jo doe noch 

romsicht oer de greiden en yn 
‘e fierte seagen jo it treinstasjon 
fan Snits. Om by boer Alberda 
(no bowlingsintrum de Stolp) te 
kommen, moast ik in ein oer in 
púnreed en troch trije hikken. 
Hast net te leauwen, dat wat 
tusken Snits en Tjalhúzum no in 
bebouwd gebied is, santich jier lyn 
noch ien grutte iepen flakte wie.

Sneins gong it roggebrea de 
oven yn en it kaam der pas 
moandeitemoarns wer út. Bakker 
Boers fan de Noorderhoek yn 
Snits bakte sels gjin roggebrea, 
mar naam dat fan ús heit ôf. Oan 
my de taak om it dêr hinne te 
bringen… en dat wie net sa ’n 
maklike operaasje. Yn sa’n mânske 
fjouwerkante koer, oant it deksel 
ta fol mei roggebrea koe ik it 
transport mar amper de baas. Ik 
waard op de fiets setten, dêrnei 
joech ús heit my in triuw en as 
ik de gong te pakken hie waard 
it saakje fansels stabiler. Foar it 
spoar moast ik linksôf de hege 
brêge oer nei de Noorderhoek. 
Dat betsjutte dat ik wol gong ha 
moast, woe ik it brêgje oer en 
kaam der ferkear fan de oare kant, 
koe ik net oerstekke! Lokkich 
kaam it altyd noch wer goed, te 
betinken dat de ferkearsdrokte 
doe in stik minder wie as no.

Sneontemoarns moast ik de 
bakkerij skjin meitsje; skrobje 
en bjinne en de middeis nei 
Meindersma’s ta, dy’t healwei 
Tirns en Reahûs wennen. Harren 
bern sieten yn Ysbrechtum op 
skoalle. In protte bûtenbern hellen 
yn ’t frijkertier in stik koeke by de 
bakker. Dat kaam per bern op ien 
koeke yn ‘e wike en waard oan de 
ein fan de wike ôfrekkene.

Op ‘e neimiddei wie de pykestjelp, 
in boerespultsje midden yn it 

lân tusken Ysbrechtum, Tirns en 
Tjalhúzum, myn lêste klant. Gjin 
paad troch it lân, wol berikber 
oer it wetter ( de Bloedfeart ) By 
winterdei as der snie lei wie soks 
in opjefte. Lykas dy sneon yn 
desimber, der lei in flink pak snie 
en it wiske ek nochris, mar hawar 
dy minsken moasten ek iten ha, 
dus der dochs mar troch en net 
stinne. Op ‘e weromreis wie it 
al tsjuster en it waar wie der net 
better op wurden, it paad werom 
wie amper mear te finen. By de 
lêste hikke oankommen woe ik 
de koer oan de oan de oare earm 
hingje en stuts de stienkâlde hân 
yn ‘e bûse, ûntduts wilens, dat 
de beurs der net mear yn siet. 
PANIEK, alle bûsen neifiele, 
mar gjin beurs! It waard my kâld 
en waarm tagelyk en rûn in ein 
werom, mar hie ek wol troch, 
dat dit yn it tsjuster en mei dy 
wiskjende snie in sinleaze aksje 
wie. It waard my stadichoan 
dúdlik, dat ik nei hûs ta moast 
en seach der freeslik tsjinop mei 
dit boadskip by ús heit oan te 
kommen. De hiele wykopbringst, 
sa’n trijehûndert gûne wie poater! 
( In bôle kaam doe op 35 sinten ) 
It fûl thús lokkich ta; heit wie net 
lulk, mar wol ferslein. Tegearre 
mei in bûslampe werom om te 
sykjen, mar heit seach al rillegau 
yn, dat sykjen ûnder dizze 
omstannichheden neat opsmite 
soe. Better de oare moarn by 
ljocht fierder sykje.

Elts mei in harke teagen wy 
de oare moarns nei it plak fan 
ûngemak en hoe kin it sa, it 
duorre net lang en wy krigen 
fersterking fan buorlju en oare 
kunde. Troch de wiskjende snie 
wie it net dûdlik wêr’t ik rûn hie. 
It hiele paad waard ôfsocht, mar 
it levere neat op. Op ‘e weromreis, 
hast alwer by de lêste hikke, de 
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moed wie my al hast yn de skuon 
sakke, weage ik noch noch in skot 
, in eindsje fan it plak, dêr’t wy 
it lêst socht hiene… en dêr helle 
iksels mei in haal fan de harke de 
beurs ûnder de snie wei. Dat ik 
wol in gat yn de loft springe woe 
en wol janke koe fan blidens sil 
elk wol neifiele kinne. Doe mei de 
hiele sikersploechnei hûs foar in 
dik fertsjinne traktaasje.

Hoewol ‘t myn libben net bûn 
bleau oan de baktafel, tink ik der 
út en troch noch mei waarmte 
oan werom.

Geart

UITNODIGING
Inspraakavond voor dorpsbewoners
Dorpsvisie 2023- 2027

Wanneer: 23 januari 2023
Waar: Doarpshûs “De Trijesprong” te Raerd
Inloop: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur

Het bestuur van Plaatselijk Belang wil alle dorpsbewoners van harte uitnodigen om mee te denken over 
de Dorpsvisie voor de komende vier jaar. De Dorpsvisie is essentieel voor het dorp en voor de gemeente 
Súdwest-Fryslân. De gemeente baseert het beleid op de speerpunten van onze plannen, die verwoord zijn in de 
Dorpsvisie. De Dorpsvisie is voor ons allen belangrijk. Daarom zijn uw ideeën van harte welkom.

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u meepraten over twee van de volgende onderwerpen:
• Economie, landschap en duurzaamheid
• Wonen 
• Onderwijs
• Zorg en welzijn 
• Verkeer en groen
• Cultuur, historie, sport en recreatie
• Leefbaarheid

Komt allen!!!
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No moat it net 
Raerder
In minsk die frijheid 
opeasket tinkt oan gelok.

Hjêrst wat bist moai.

Famylje is de fundering.
Dat feilige gefoel makket 
ùs striidber bij rou en 
tsjinslach.

Tefreden wêze kinst leare, 
lokkich mar.

Bisten begripe elkoar sûnder 
te praten, minsken prate 
sûnder elkoar te begripen

Ja mar as... net bang wêze, 
gewoan dwaan!

---------
Sint Maarten is al west. It waar 
wie goed. De bern ha moai 
songen. En se wiene bliid mei 
snoep, fruit en koekjes. Altyd 
moai om te sjen.

Op 19 novimber kaam Sinterklaas 
mei syn pyten oan yn Raerd.

Op 16 desimber is der in Prè-
Krystborrel yn it Doarpshûs. 
Dus al wêr in feestje. En wat is it 
Doarpshûs jûns moai ferljochte.

---------
Desimber 2022

Dan is it jier hast al foarbij.
Ja, de tiid fljocht om.

Mei moaie en 
mindere dingen.

It is mar goed dat we dat net 
allegearre witte.

Foar alle minsken en 
bern ùt Raerd.

Meitsje der wat moais fan.



PRAET FAN RAERD Pagina 13

KERST  IN  DE  LAURENTIUS 
 

         
zaterdag 24 december 2022 

aanvang 22.00 uur 
in de Laurentiuskerk te Raerd 

 
 

Kerstnachtdienst 
 
 
 

Voorganger: ds. Liesbet Geijlvoet 
Trompet: Klaas Miedema 
Organist: Jelle Rollema 

Krystkoar Raerd o.l.v. Foppe Reitsma 
 
 
 
 

U bent van harte welkom! 
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Manarmanis
Manarmanis Portus, Romeinse 
haven van Rauwerd?

Dit is de derde aflevering van de 
zesdelige historische feuilleton. 
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. In deze aflevering 
passeert de Friese kaartenmaker 
Schotanus de revue. Ook 
schrijven geschiedkundigen/
geografen over de vermeende 
loop der rivieren in de Romeinse 
tijd.

Christianus Schotanus à Sterringa 
was predikant en hoogleraar te 
Franeker. Hij is de samensteller 
van de beroemde kaart; “Oud-
Frieslandt, ‘Beschrijvinge van de 
heerlijckheyt van Frieslandt’[1] 
(1664). Buma (1872), lid van 
het Friesch Genootschap 
van Geschied-Oudheid- en 
Taalkunde, geeft een aardige 
beschrijving van de kaart van 
Schotanus: “De kaart moet, 
volgens het opschrift, vertoonen, 
let wel, hoe Friesland gelegen 
was zoowel toen de Romeinen 
als toen de Franken hier meester 
waren. Op hetzelfde papier wordt 
dus voorgesteld een over acht 
eeuwen loopende toestand, alsof 
in al dien tijd de plaatselijke 

gelegenheid, vooral die langs de 
kusten, dezelfde gebleven ware!” 
Buma is duidelijk: de kaart geeft 
alleen de mening van Schotanus: 
“ En voor deze meening geeft 
hij zelfs geen enkelen grond op”. 
[2] Dat de kaart gebrekkig en 
weinig bruikbaar is, wordt ook 
betoogd door andere geografen/
oudheidkundigen.[3]

De kaartenmakers hadden feitelijk 
geen idee, hoe hun landstreek 
eruitzag in de tijd der Romeinen. 
Er gaapt immers een groot 
gat tussen het vertrek van de 
Romeinen rond 400 n.Chr. en de 
eerste Friese kronieken vanaf de 
9e eeuw.

[1] De volledige naam van de atlas is: ‘Friesche atlas vertoonende de gedaante van ’t oude Friesland, tusschen Rijn en Eems, en van ’t 
Tegenwoordige tusschen ’t Flie en de Lauwers, genaamt de Heerlijkheid van Friesland, in ’t geheel in drie Goën verdeelt, gelijk mede in 
grietenijen en jurisprudente Steden met derselven beschrijving’. 
[2] W.W. Buma, Schiermonnikoog, De Lauwers, de Scholbalg, 1872. 
[3] Westerhoff, Nationale Historie, 1830; Petrus Brouwer en Wopke Eekhoff, Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis der voormalige 
Middelsee in Friesland, Schierbeek, Leeuwarden, 1834; L. Ph. C. van de Bergh, Handboek der Middelnederlandse Geographie, 1949.
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Op de Schotanuskaart is goed 
te zien, hoe in het westelijke 
gedeelte allerlei stukken land 
zijn weergegeven, omgeven 
door water, waaronder een grote 
Middelsee. Castellum Flevum 
heeft Schotanus aan Vlieland 
toebedacht en hij plaatst de 
“Pilaaren van Hercules” op 
Ameland. De loop van de rivieren 
(van beneden naar boven) is goed 
te zien, de IJssel, de Overijsselse 
Vecht, de Hunze en de Eems. 
Ook de veel kleinere Boorn is 
afgebeeld.  

In de ‘Tegenwoordige Staat van 
Friesland (1789)’ [4] wordt de 
volgende vraag opgeworpen: 
“Maar waar ter wereld zoeken wy 
toch de haven van Manarmanis, 
en de Pilaaren van Hercules, beide 
oudtyds niet luttel vermaard? En 
het volgende antwoord wordt 
gegeven: Schotanus, dienen wij 
hierin gaarne te volgen, was 
van gedachten dat de Born, 
uit de Wouden, als gezegd is, 
afkomende, en voorby de plaats, 
daar nu Oudeborn ligt, schietende 
door de Haven Manarmanis, 
omtrent op de hoogte van het 
tegenwoordig dorp Rauwerd, in 
het Boerdiep of Middelzee ontlast 
hebbe”. 

De Tegenwoordige Staat van 
Friesland schrijft de tochten van 
de Romeinen nadrukkelijk naar 
zich toe: “…De eerste togt, door 
Germanicus, met eene vloot naar 
de Eems gedaan, werd op deze 

wijze verricht, gelijk zelfs uit 
zijne terug reize valt op te maken, 
want hij trok de meergemelde 
wadden over, en kwam in de 
rivier Visurgis, waarbij men 
ongetwijfeld niet aan de Wezer, 
maar aan ’t Boerdiep, Burdinus 
in ’t Latyn… moet denken”. Er 
wordt ook een reden gegeven: 
“Dat de Romeinen de Burde 
of ’t Boerdiept, dat anders ook 
de Middelsee werd genoemd, 
verkozen tot de doorvaart naar de 
Eems, dat ze dat zonder ook door 
’t Flie en om Westergo varende, 
hadden kunnen doen, schijnt 
geschied te zijn om dat de vaart 
door ’t Boerdiep mogelijk minder 
gevaarlijk was, behalve dat de 
reizen ook korter vielen en zij 
minder ondiepe wadden hadden 
te passeren”.

Acker Stratingh[5] redeneert 
in dezelfde trant: “Mogt deze 
gissing doorgaan, dan kan men 
gevolgelijk aannemen, dat de 
Middelsee bij de Romeinen 
bekend en door dezelfde bevaren 
is, daar toch Ptolemaeus dien 
naam wel van Romeinse schrijvers 
zal ontleend hebben, alhoewel 
geen hunner, die wij nog bezitten, 
er uitdrukkelijk melding van 
maakt”. 

Toponiemen worden naar 
hartenlust verklaard en dienen als 
‘bewijs’. Menso Alting[6] beweert 
ijskoud, dat Manarmanis afgeleid 
moet zijn uit het Fries: haal 
anis eraf, dan hou je mar-earm 

(zee-arm) over. Acker Stratingh 
zelf ziet – net zoals Schotanus- 
de overeenkomsten tussen de 
namen ‘Vidrus’ en de ‘Boorn’: 
zijn afleiding gaat van Boorn, via 
Burdo, Burdinus en Bidurgus naar 
Vidrus…. Anderen zien in de 
Flevus, als een aparte rivier, maar 
wordt ook aangezien voor de 
Vecht, de Vlie of de Vidrus. 
Een deelnemer op het Eerste 
Millennium Forum (mei 2010) 
noemt de Friese Marne en 
Witmarsum als een alternatieve 
locatie: “Wit, Wied is Fries voor 
wijd water en Marne betekent ook 
zoiets. Daarnaast ligt Witmarsum 
in het oudst bewoonde gebied van 
Friesland en was waarschijnlijk 
de belangrijkste zeehaven daar 
voordat Dorestad[7] door zijn 
sluizen de taak als wereldhaven 
overnam”. Een mooi verhaal, 
maar er is weinig verschil met 
soortgelijke speculaties van 
eeuwen terug. 

De Tegenwoordige Staat schrijft 
verder over ‘De Pilaaren van 
Hercules’: “ die schijnen geweest 
te zijn op een der Friesche 
Eilanden. Dus zal men hier by 
moeten denken aan Ameland….”. 
“Of nu deeze Pilaaren van 
Hercules geweldige gebouwen, 
door menschen komst en arbeid 
gemaakt, dan wel klippen, bergen 
of zandduinen aan Zee geweest 
zijn, even als de bergen aan de 
Straat van Gibraltar, 

(lees verder op pagina 17)

[4] De volledige naam is: Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Friesland. Met nauwkeurige Landkaarten en 
Printverbeeldingen versierd. Eerste Deel, door P. Schouten, et all., Amsterdam, Leiden, Dord en Harlingen, 1789. Het woord ‘Staat’ 
kan de indruk wekken, dat het een officieel overheidsdocument is, maar daar wordt ‘Toestand’ mee bedoelt. Het boekwerk van een 
consortium van uitgeverijen vormt een onderdeel van een veel groter project: de ‘Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van 
Alle Volkeren. Friesland is zeer ruim bedeeld met bijna drieduizend pagina’s tekst, terwijl China en Japan het samen met ruim 600 
bladzijden moesten doen.
[5] Gozewinus Acker Stratingh, Aloude staat en geschiedenis des vaderlands voor en na de Romeinen, Deel 1, De bodem en de 
wateren, Groningen, 1852.
[6] Menso Alting, Notitia Germaniae inferioris, Groningen, 1701
[7] Dorestad is Wijk bij Duurstede.
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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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(vervolg van pagina 15)

eertyds Columme Herculis, of 
Pilaaren van Hercules, genoemd 
zyn geweest, is onzeker, dewyl 
Tacitus daarvan geene melding 
maakt. Onwaarschijnlyk komt 
het my echter niet voor, dat het 
natuurlyke hoogten, duinen of 
bergen geweest zullen zyn, die 
van verre gezien eene grootsche 
vertooning maakten, om eenen 
Hercules voor den werkmeester 
dier Gevaaren te houden. Liet de 
beschryving van Tacitus toe, deeze 
Pilaaren van Hercules aan ’t Vlie 
te stellen, hoe sterk een bewys zou 
daaruit konnen worden afgeleid 
ten voordeele der gemeende 
Jaarboeken en Schryveren, welke 
zo breed weiden in ’t verhaal der 
zeldzaamheden, welke tot het 
Roode Klif by Stavoren behooren”. 
Vooral de lange voorgaande zin 
is een prachtig voorbeeld van een 
redenering, waarbij de wens de 
vader der gedachte is.

Jona Lendering (2000) [8] 
geeft aan dat de Romeinen erg 
onder de indruk waren van de 
krachten van eb en vloed: “Aan 
de randen van de schepping 
heerste chaos. De plaats, waar de 
Flevum, de waterloop, waardoor 
het Flevomeer op de Noordzee 
afwaterde, door de duinen brak, 
kreeg van de Romeinen de 
toepasselijke naam, ‘Zuilen van 
Hercules’, naar de grenspalen, die 
deze mythische held bij Gibraltar 
had opgericht, om voorwereldlijke 
monsters uit de beschaafde wereld 
weg te houden”.

Acker Stratingh[9] bespreekt 
allerlei varianten van de loop 
van rivieren en rivierarmen van 
de Rijn, de IJssel en Overijsselse 
Vecht, om te bepalen over welke 
wateren de Romeinen van de 

Rijn naar de Eems voerden en 
terug. De meesten gaan uit van 
een samenstroming van de IJssel 
en de Overijsselse Vecht in het 
Zwarte Water/Ganzendiep. Deze 
zou dan ofwel doorlopen (1) 
onder Stavoren naar Medemblik; 
of (2) langs Sloten en Workum 
naar de Vlie stromen, dan wel (3) 
via Lemmer, en het Tjeukemeer 
naar de Middelsee, waarin ook de 
Boorne uitmondt. 

Ottema (1845) [10] meldt een 
heel andere variant, die stelt 
dat de noordelijke Rijn-arm in 
Noord-Holland moet worden 
gezocht. Zijn redenering is, dat 
deze niet onder of midden door 
het huidige Friesland kon lopen, 
omdat Tacitus en Ptolemaeus 
duidelijk aangeven dat deze 
arm de grens vormt met het 
gebeid van de Frisii. Hij baseert 
zich ook op Noord-Hollandse 
geschiedschrijvers en stelt dat 
de zuidwestelijke hoek van het 
Flevomeer zich voortzette door 

het IJ, westelijk doorliep naar 
Beverwijk en dan noordwaarts 
als ‘Kromme IJ’ tot Alkmaar en 
in de Schermer door de Reker 
nabij Petten in de zee uitstroomt. 
Ottema plaatst vervolgens de 
middelste Rijn-arm bij Katwijk, 
en de zuidelijke arm komt 
overeen met het Haringvliet. 
Hij staaft zijn bewering met de 
breedte en lengte coördinaten, die 
Ptolemaeus aan deze rivieren gaf. 
Zijn opvatting werd als afwijkend 
en speculatief afgedaan en niet 
algemeen onderschreven. 

Eigenlijk geldt voor alle 
genoemde geschiedschrijvers 
dat ze geen onomstotelijk bewijs 
voor hun claims hebben kunnen 
geven. In de volgende aflevering 
kijk ik naar auteurs, die de haven 
Manarmanis in de provincie 
Groningen plaatsen, dan wel die 
daar hebben gevonden. Wordt 
vervolgd. 

JDM

[8] Jona Lendering, De randen van de aarde. De Romeinen tussen Schelde en Maas, 
2000.
[9] Gozewinus Acker Stratingh, Aloude staat en geschiedenis des vaderlands voor en na 
de Romeinen, Deel 1, De bodem en de wateren, Groningen, 1852.
[10] Dr. J.G. Ottema, Verhandeling over den loop der rivieren door het land der Friezen 
en Bataven in het Romeinsche Tijdperk, Workum, 1845
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Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
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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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Kerknieuws
Kerstnachtdienst
Als alles loopt zoals we hopen, kunnen we op zaterdag 
24 december voor het eerst weer een kerstnachtdienst 
houden. Het is opnieuw gelukt om een kerstkoor op de 
been te brengen, dat ervoor zal zorgen dat de dienst het 
bijzondere karakter zal hebben, dat u vóór de corona-
periode gewend was. Onze eigen predikant Liesbet 
Geijlvoet gaat voor en dat zal door haar vertrek naar de 
‘Bildt-parochies’ meteen voor de laatste keer zijn. Jelle 
Rollema bespeelt tijdens de kerstnachtdienst het orgel. 
Klaas Miedema zorgt met zijn trompet voor het extra 
feestelijke karakter.

Als bestemming voor de kerstcollecte hebben we dit 
jaar de opvang van Oekraïners in Hotel Amicitia in 
Sneek gekozen. Het is een van de vier opvanglocaties 
binnen onze gemeente. Men brak zich daar het hoofd 
al over hoe men de ongeveer honderd vluchtelingen 
met Kerst iets extra’s kon bieden. Daarbij dacht men 
vooral aan de hoofdmaaltijden die gedurende deze 
dagen geserveerd gaan worden. Was het mogelijk 
om net iets meer te doen dan normaal? Door onze 
toezegging om de opbrengst van onze december- en 
kerstcollecten hiervoor beschikbaar te stellen, kan hun 
wens gerealiseerd worden.

We hopen velen van u op de 24e te mogen begroeten. 
De dienst begint om 22.00 uur. Na afloop is er 
traditiegetrouw gelegenheid om met een glaasje 
glühwein nog even na te praten en elkaar fijne 
kerstdagen te wensen.
 
Afscheid ds. Geijlvoet
Op zondag 8 januari zal ds. Liesbet Geijlvoet als 
predikant afscheid nemen van onze kerkelijke 
gemeente. Ruim vier jaar heeft ze in Raerd (en 
Reduzum c.a.) gestaan. Met name de onzekerheid over 
het voortbestaan van onze buurgemeente heeft ervoor 

gezorgd dat ze om zich heen is gaan kijken. Dat heeft 
geresulteerd in een beroep van Protestantse gemeenten 
Sint-Annaparochie, Sint Jacobi-parochie en Wier en de 
Hervormde gemeente te Vrouwenparochie. Bijkomend 
voordeel is dat het een 100%-baan betreft, terwijl ds. 
Geijlvoet bij ons een betrekkingsomvang van 80% had. 
Op 15 januari zal ze in een feestelijke dienst in Het 
Bildt bevestigd worden.

De kerkdienst van 8 januari begint om 14.00 uur. Na 
afloop komen we in het dorpshuis bij elkaar voor het 
informele afscheid.

Het vertrek van ds. Geijlvoet valt samen met de 
opheffing van de kerkelijke combinatie met Reduzum-
Idaerd c.a. Bij de het aangaan van die combinatie 
in mei 2017 hadden we de verwachting dat beide 
gemeenten elkaar konden versterken en daardoor beter 
op de toekomst waren voorbereid. Ontwikkelingen in 
Reduzum hebben er echter toe geleid dat het voor ons 
niet mogelijk is gebleken om de combinatie voort te 
zetten. Dat houdt in dat we voor het eerst na tientallen 
jaren weer als zelfstandige kerkelijke gemeente verder 
zullen gaan. Nadere bijzonderheden kunnen we 
melden in de volgende dorpskrant.
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Kerstbomen ophalen
Op zaterdag 10 december is het tijd om de bestelde kerstbomen op te halen. Dit kan van 10.00 tot 14.00 uur op het schoolplein. Heb je geen kerstboom besteld, maar wil je er toch wel graag één kopen? Geen probleem, wij zorgen dat er genoeg kerstbomen op het schoolplein staan voor de vrije verkoop.

Blijf tijdens het ophalen van de kerstbomen ook nog even voor een hapje en een drankje. Zo is er koffie, chocolademelk, snert, taart en glühwein te koop. Alles om geld op te halen voor de leerlingen van de basisschool. Zij hebben zelf de afgelopen periode volop geknutseld zodat je ook nog persoonlijke en unieke kerst- en winterversieringen kunt aanschaffen. We zien je graag de 10e!

Oudervereniging ’t Raerderhiem

Oppas adres(ssen) 
gezocht!

Hoi! Ik ben Rixt Punter, 13 jaar en 
zoek een plekje om op te passen. Ik 
heb ervaring met kinderen van 0 
t/m 10 jaar.

Zoek je nog iemand bel of app mij 
dan.

Met vriendelijke groet,
Rixt Punter (06 45823696)

Oproep muzikanten uit de 

Lege Geaën

We zijn van plan om op eerste 

kerstavond met een groepje muziekanten 

door de Lege Geaën te trekken, en in de 

dorpen een paar kerstliedjes komen spelen  

Doordat er een beperkte ruimte is om mee te 

gaan vragen wij u van te voren op te geven bij 

Klaas Jansma tel.nr. 0657342208 of Andries 

Overwijk tel.nr. 0640116886 en graag even 

naam, telefoonnummer en welk instrument u 

bespeelt.



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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Oliebollenactie 
Jongerein
Dit jaar verzorgt de Jongerein 
“de Raerder Roeken” in 
samenwerking met 
Ambachtsbakker Sybesma 
oliebollen in Raerd. D.m.v. het 
formulier dat binnenkort op uw 
deurmat valt kunt u oliebollen of 
appelbeignets bestellen voor 31 
december. 

- Oliebollen of krentenbollen: Zak 
á 6 stuks € 6,00
- Appelbeignet: per stuk € 1,60

Het bestelstrookje graag vóór 18 
december inleveren bij één van 
onderstaande bestuursleden. Bij 
het inleveren van het formulier 
gelieve contant betalen. Dit kan 
bijv. in een envelop. 

Wij komen op 31 december 
tussen 10:00 en 12:00 uw 
bestelling bezorgen. Indien u 
niet thuis bent hangen wij de 
oliebollen aan de voordeur.

Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Jongerein Raerder Roeken
Louise Duhoux, Selanswei 1 
Niels van Vilsteren, Selanswei 5
Marc Jorritsma, Selanswei 9
Jelly-Greta v. Vilsteren, Selanswei 11
Teatske Punter, Selanswei 41
Frans de Vries, Buorren 44
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O.S.O. NIEUWS
Wist u dat? 
Onze Tamara, Tamara Struiving, volgt momenteel de opleiding tot gymnastiekjuf! 
We hopen dan ook in de nabije toekomst weer gymles te geven. Welke dag dit gaat 
plaatsvinden en wanneer het start zal later bekend worden. 

Oliebollenactie
De oliebollenactie wordt dit jaar door de Jongerein verzorgd. 
Binnenkort zult u een briefje in de brievenbus vinden met de bestellijst. 

Dancefit
Sinds 3 november wordt er weer dancefit gegeven. Kimberley zal deze lessen gaan 
geven. Eenieder die meedoet is tot nu toe enthousiast. Lijkt je dit ook leuk, kom gerust een keer langs en geef je 
na een proefles op via onderstaand e-mailadres! 

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. 

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 
Dancefit 19.00 – 20.00 uur
 
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,Tamara Struiving, Teatske Punter, Petra Viëtor, Aafke Wijnstra, Marieke 
de Jong en Mariska Dedert



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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Stoofvlees met trappist en champignons
door Teatske Punter

Hierbij een heerlijk recept van een stoofvlees recept. Ik ben het tegengekomen op Pinterest. Hier kijk ik heel 
vaak op als ik even inspiratieloos ben wat betreft eten. 

Waarom een stoofpotje? Ik ben gek op stoofvlees, vooral 
in deze tijd van het jaar. Ik vind het leuk om te koken, op 
mijn vrije dagen besteed ik er dan wat extra tijd aan. Het 
is maar net hoe het uitkomt bij ons, wie de kok is. Wie het 
eerste thuis is van het werk, die begint met koken. 

Ingrediënten
600 g runderlappen
25 g roomboter
2 rode ui
2 teentjes knoflook
1,5 tl mosterd poeder
70 g tomatenpuree
1 el azijn
1 flesje Westmalle trappist
1 laurierblaadje
250 g champignons

Werkwijze
1. Snijd de runderlappen in blokjes.
2. Verhit de boter in een pan met dikke bodem. Bak hierin het vlees rondom bruin met een snuf zout en peper.
3. Maak ondertussen de uien schoon en snijd in 6 partjes. Maak de knoflook schoon en snijd in grove stukken. 
Voeg de ui en knoflook toe aan de pan en bak circa 3 minuten mee.
4. Voeg mosterdpoeder en tomatenpuree toe en bak 2 minuten mee.
5. Voeg dan de trappist, azijn en het laurierblaadje toe en roer goed door. Breng het langzaam aan de kook, draai 
(zodra het kookt) het vuur laag en doe de deksel op de pan. Laat minimaal 4 uur zachtjes pruttelen.
6. Voeg na 3 uur pruttelen de in stukken gesneden champignons toe.

Eet smakelijk!
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Raerder Keunstners
Artisan pur sang Cecile: Weven doe je niet even.

Er zijn nog wel meer schilders in het dorp, maar nu eerst 
een weefster. Alle vormen van kunst komen overigens 
aan bod in deze rubriek.

Ik kwam Cecile Vlaarkamp (64) op het spoor vanwege 
een berichtje dat ze vorig jaar in de Doarpskrante 
plaatste. Of er mensen waren die wollen spullen hadden 
die ze niet meer gebruikten. Daar kon ze wel wat mee. 
Op haar fiets kwam ze ook bij ons langs om twee 
handgeweven wollen dekens op te halen die we veertig 
jaar geleden uit Colombia hadden meegenomen. Mooi 
dat die nu een nieuwe bestemming zouden krijgen.

Eerst even langs om te vragen of ik haar mag 
interviewen over haar creatieve activiteiten. Cecile 
woont op een prachtig plekje met uitzicht over de 
lengte van de Aldfaert. Met ’s avonds vaak schitterende 
zonsondergangen. In het huis aan de Smitshoeke, dat ze 
deelt met Geart Leystra, staat het weefgetouw prominent 
in de woonkamer. Cecile begon op een geleend 
getouwtje, daarna kreeg ze een klein en inmiddels heeft 
ze een middelgroot trapgetouw van acht schachten. Voor 
de kenners een 8-schacht Glimakra.

Cecile staat niet te springen om een interview en vooral 
niet als ze daarin centraal staat. Ze vraagt zich af: “past 
wat ik doe wel in de keunstrubriek”? Wanneer ik voorstel 
een foto te maken met haar aan het weefgetouw, schrikt 
ze een beetje. Ze zegt dat er op dit moment geen weefsel 
in zit en dat ze wacht op materiaal uit Zweden. Dat zou 
niet in een paar dagen binnen zijn.  Met het motto in 
mijn achterhoofd, ‘van uitstel komt afstel’, haal ik alles uit 
de kast om haar over te halen om toch binnenkort aan 
tafel te gaan zitten. Dat lukt uiteindelijk met steun van 
Geart. Het petearke kan de volgende dag al plaatsvinden. 
Voor ik goed en wel zit, praat Cecile al honderduit. Het 
begon allemaal in 1983: “Ik gaf me op voor de weefgroep 
van Neli Kerbert, doktersvrouw in Sybrandabuorren. 
Daarnaast begon ik ook met roeien”. En passant vertelt 
ze dat ze de Elfstedentocht heeft geroeid.  

De weefgroep liep door tot kort voor de eerste 
coronagolf. Een groep van 8-9 overwegend vrouwen 
(er deed 1 man mee) werkte aan groepsopdrachten. Er 
werd deels thuis gewerkt. Een voorbeeld van groepswerk 
was het opzetten van een ketting van 30 meter. Neli is 
inmiddels achter in de negentig. Cecile heeft vorig jaar 
contact gezocht met haar weefmaatjes, en inmiddels zijn 
ze weer opnieuw begonnen. Met een paar nieuwe wevers 
en vervangers zijn ze weer met een achttal. 

Na begonnen te zijn met schapenwol, katoen en linnen, 
weeft ze ook met tarwestro, vlas, paardenhaar en 
allerlei restafval. En met wilgentenen vlecht ze. Alle 
materialen haalt ze uit haar directe omgeving. Zo zijn 
de tarwehalmen geplukt op een veld nabij Dearsum. Het 
vlas is gehaald uit Blija, nabij Holwerd. 

Alles wat vezels heeft, of waar draden van gemaakt kan 
worden, daar weet ze prachtige producten van te maken. 
Overal in het huis zijn ze te vinden. Het paardenhaar 
heeft ze verwerkt met katoen en linnen in de bekleding 
van een antieke leunstoel. Ze laat nog een paar 
paardenstaarten zien en zegt erbij: “Ik ga niet ’s nachts 
naar de paardenstal en knip die staarten er stiekem af, 
hoor! Dit haar is van paarden die al dood waren”. 

Cecile heeft weefproducten uitgestald op het 
weefgetouw. Ook enkele kleurrijke kleden, die ze 
heeft gemaakt van wol dat dorpsgenoten haar hebben 
gebracht. Waarvoor nogmaals dank. Eentje gaat straks 
op de nieuwe bank. Andere hebben elders al een 
bestemming gevonden.

Ze laat een bijzondere tas zien, die ze heeft gemaakt 
van gebruikte koffiezakken en aluminiumfolie. Die 
koffiezakken heeft ze in repen geknipt en er een ‘ketting’ 
of weefdraad van gemaakt. Ze wijst aan waar delen 
Douwe Egberts en Fairtrade koffiezakken in de tas 
opkleuren.  “Ik hou niet zo van glitter”, zegt Cecile, maar 
ik zie dat ze de tas toch wel erg mooi vindt. En ik ook.  

In de kamerkast zijn wilgentakken-producten 
uitgestald. Ze legt uit wat het zijn: een zeef, een 
pannenkoekenpresenteerschaal, een vissersmandje, een 
walnotendroogmand, een oud-model damestasje voor 
de treinreis, een ovale boodschappentas die keurig op 
de heup past. In de bijkeuken staan een kleine en een 
grote wasmand. Op tafel ligt een vierkante opbergdoos 
voor paperassen. 
Het mandenvlechten 
(in een zeer ruime 
betekenis) heeft ze al 
enige tijd niet meer 
gedaan. Dat deed 
ze met drie maatjes, 
maar die zijn ermee 
gestopt. “Dit ga ik 
weer opzetten”, zegt 
Cecile. Ik ben nu met 
pensioen, en kan dus 
nieuwe maatjes zoeken.

Op tafel ligt een 
Zweeds boek en 
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tijdschriften over weven. Daar haalt ze inspiratie uit. Ze 
bestudeert patronen en ontcijfert de bijgevoegde tekst, 
zo nodig met behulp van een woordenboek. Zweden is 
voor Cecile en Geart als een tweede thuisland. Ze komen 
er graag en veel. Afgelopen september bezocht ze een 
Weefbeurs in Halmstad.

Cecile vertelt dat het maken van de ‘ketting’, heel veel 
tijd kost, meer tijd dan het weven zelf. Soms wel een 
week lang elke dag een paar uurtjes. Hoe dunner het 
materiaal en/of hoe ingewikkelder het patroon, hoe 
langer het duurt. Geart heeft voor haar een aantal 
kleine voorwerpen gemaakt, waarmee ze materiaal kan 
verwerken: een plankje met gaten om paardenhaar te 
vlechten, een klosje om ornamentjes te maken, grote 
paperclips en dergelijke. Er komt heel wat bij kijken, 
zoals ze zegt: Weven doe je niet even.

Weven doet ze ook met andere weefsters. Zo is ze actief 
in de ‘pleed-community’, een groep van inmiddels 
600 mensen, die begon met enkele vrijwilligers aan 
een keukentafel in Leeuwarden. Hun oproep om 
de Nederlandse wol niet af te laten voeren in de 
verbrandingsoven vond gehoor. Vroeger ging de 
wol naar China, maar nu levert het niets meer op. 
De Leeuwarder schaapsherder Sam Westra stelde 
de vachten beschikbaar. De groep heeft er de ‘100% 
wol tentoonstelling’ van gemaakt, te zien in het Fries 
Landbouw museum in Leeuwarden. Van Cecile ligt daar 
een lange deken, gemaakt van lontwol (ongesponnen 
wol) van 3,5 vacht (https://www.pleed.nl/).

Sinds drie jaar zit Cecile in een spin-clubje. Het 
spinnenwiel, dat 30 jaar achter het knieschot lag, is weer 
tevoorschijn getoverd.  Ze experimenteert met gekleurde 
wol. En ook met het kameelachtige haar van het 

skuddeschaap uit Waskemeer. Cecile: “Spinnen is net zo 
gezellig als een gymclubje. Je leert van anderen, je wisselt 
ervaringen uit”. Zo hebben ze kleedjes gemaakt voor 
kinderbedjes (baby plaids) en geschonken aan jonge 
moeders, die het niet zo breed hebben”. En: “je blijft in 
de wintermaanden lekker warm bij het spinnen”. Dit jaar 
heeft Cecile met een maatje meerdere spincursussen 
gegeven in het Leeuwarder Landbouwmuseum.  

Cecile maakt haar spullen niet voor de verdiensten. 
Ze uit haar creativiteit volledig naar eigen smaak. Ze 
werkt niet op bestelling. Wel doet ze mee aan talloze 
promotieactiviteiten. Een leuke activiteit is de jaarlijkse 
educatieve markt in Ballum, Ameland op de laatste 
donderdag in juli: “Enige heren maakten einderkoeren 
van gesneden riet en ik vlocht pindakaaspothouders 
voor het voeren van vogels in de wintermaanden. Ik 
had een voorraadje meegenomen en vlocht ter plekke. 
Ik dacht dat het niet zo veel voorstelde, maar het vond 
gretig aftrek, ik was zomaar los.”

De tijd van het bezoekje 
zit er inmiddels op. Ik 
constateer dat het een 
goed idee was langs 
te komen en Cecile in 
het zonnetje te zetten. 
Geart, die zich al die 
tijd niet heeft laten zien, 
komt binnen en zegt: 
“Het is lang geleden, 
dat ik haar zo veel en 
enthousiast heb horen 
praten”.  

JDM
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Afscheid 
Roel Houwing 
Dokumintekommisje

Op maandagavond 24 oktober 
2022 nam Roel afscheid van de Dokumintekommisje 
Raerd. Hij heeft rond 15 jaar zitting in de Kommisje 
gehad. Roel heeft meestal de vergaderingen geleid en 
onderhield de contacten met Plaatselijk Belang (o.a. 
jaarverslag en activiteitenplan). In de dorpskrant 
verschenen regelmatig artikelen van Roel over de 
boerderijen rondom Raerd en de huizen aan de Buorren. 
Er zijn exposities, de actiekaarten van schilderijen 
van Otto, het boekje Vrijheid en het welkomstboekje 
gerealiseerd in samenwerking met andere leden. We 
zullen de inbreng, kennis en humor van Roel missen. 
Roel heeft altijd met veel plezier meegewerkt. Er was 
altijd een prettige, leuke sfeer. Sjoke bedankt Roel 
en overhandigt hem een boeket bloemen voor zijn 
jarenlange inzet.

Het bestuur van Plaatselijk Belang wenst alle 
inwoners van Raerd een gelukkig en gezond toe!

Foto: Hannah de Vries

Raerders


