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Badminton-
toernooi
Twee mensen van het eerste uur 
Jan Z en Lammert zijn 3 jaar gele-
den begonnen te badmintonnen, 
dit als een compensatie om na het 
kaatsseizoen tijdens de winterpe-
riode de spieren toch maar soepel 
te houden. Maar al snel breidde 
de groep zich uit tot nu 16 
fanatieke badmintonners, en deze 
beoefenen elke vrijdagavond hun 
sport in de gymzaal, om na afloop 
nog even de verbeterpunten te 
bepraten in het dorpshuis.

Er was al zoveel over gepraat en 
gezegd, er moest eens een toer-
nooi komen. Er werd een datum 
geprikt en Zaterdag 12 Maart was 
het dan eindelijk zo ver. De laatste 
vrijdagavond waren er al verdacht 
minder badmintonners dan de 
vorige avonden, misschien wel  
om de krachten te sparen. Een 
ieder had zich op geheel eigen 
wijze voorbereid op dit toernooi, 
maar daar wilden we niet te veel 
over kwijt. 

Zaterdag 12 Maart om 16:00 uur 
kon het beginnen, en er had-
den zich een 14-tal deelnemers 
gemeld. De sporthal in Sijbran-
daburen was afgehuurd en een 
uitermate geschikt adres hiervoor. 
Voor ons als badmintonners een 
hele vooruitgang in Raerd hebben 
we nl. een laag plafond en hier 
echt een hoog plafond.

Er was een spelschema opgesteld 
door Pieter, zodat we behoor-
lijk aan de “bak” moesten en er 
werd dan ook fanatiek gestreden. 
Aan alles was gedacht, er was 
bij elk veld een scheidsrechter 
aanwezig nl. Ruerd en Tjep de 
hoofdscheidsrechters. De twee 

scheidrechters hadden de leiding 
strak in de handen en wisten de 
wedstrijden, zonder op- of aan-
merkingen naar een goed einde te 
brengen.  

Tijdens het toernooi was er om 
half 6 een eetpauze ingelast, voor 
de inwendige mens. De pizzaboer 
had een aantal grote pizza’s, patat 
en spaghetti bezorgd, en hier werd 
dan ook heerlijk van gegeten. 
Tijdens het eten werd ook nog de 
“Keek op de Week” doorgenomen 
en besproken. Maar ondanks de 
gezelligheid in de kantine waren 
de scheidrechters onverbiddelijk, 
we moesten ons allemaal weer 
melden in de zaal voor de laatste 
wedstrijden van het toernooi.

Met  een volle buik en wat stijvere 
spieren moest het eerst wel weer 
wel wat wennen, maar al gauw 
hadden we het ritme weer te pak-
ken. Zo gebeurde het dan ook dat 
de laatste wedstrijden om onge-
veer acht uur waren afgelopen.
Ja, en toen moest er nog even 
druk worden gerekend, geteld 
want er waren ook prijzen te 
verdienen.

Na afloop was er nog voldoende 

tijd om boven in de kantine van 
een hapje en drankje te genieten 
dat werd verzorgd door twee 
“bar” vrijwilligers nl. Jan T en 
Bert. Ook de scheidrechters waren 
er intussen uit wie de winnaars 
waren, en kon Jan Zantema de 
prijzen uitreiken.  

Bij de jongeren: 1e Durk-Jan, 
2e Rogier. Bij de veteranen: 1e 
Wiebe, 2e Dicky. 

Jan zei ook na afloop dat dit best 
voor herhaling vatbaar is voor een 
volgend jaar, en die mening werd 
volgens mij wel door iedereen ge-
deeld want, dit was een zeer suc-
cesvol en vooral gezellig toernooi.
Ik weet niet hoe iedereen zondag 
het bed uitstapt maar het zal hier 
en daar wel eens wat kraken en 
piepen, mar dat mag de pret niet 
drukken.

Pieter en Jan Z bedankt voor de 
organisatie, scheidsrechters Tjep 
en Ruerd bedankt voor de leiding. 
Bert en Jan T bedankt voor de 
bardienst.En natuurlijk niet onbe-
langrijk alle deelnemers bedankt.  

Ik denk voor een ieder een HELE 
DIKKE PLUIM.

Tot volgend jaar!
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zaterdag 9 april 13.00 uur Playbackshow Dorpshuis

Zondag 10 april 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 11 april 20.00 uur Lezing Ad Broere Laurentiuskerk

Dinsdag 19 april 20.00 uur Jaarvergadering Nije Moed Dorpshuis

Woensdag 20 april v.a. 18.00 uur Bloemenactie peuterspeelzaal hele dorp

Zondag 24 april 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 26 april v.a. 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 1 mei 13.00 – 17.00 uur Voorjaarsfair Dorpshuis/plein

Zaterdag 4 juni De hele dag Slachte Marathon hele dorp

Foarwurd
Wa wol it skriuwerskip dwaan foar de doarpskrante? Ien kear yn de moanne fergaderje, notulen útwurkje en de 
aginda meitsje, de korrespondinsje byhâlde op it mailadres fan de krante, en meisjen op de wepside fan Raerd. 

Ek sykje wy in persoan der by dy de einredaksje dwaan wol. In talige persoan, leafst ien dy ‘t ek it Frysk mach-
tich is. Belangstelling? Meld jo by de redaksje. It is moai wurk, en jo wurkje mei oan in moai produkt, dat in 
wichtige funksje hat yn it doarp.  Ien kear yn de twa moannen in oere as 10 der yn stekke, dêr komt it sawat op 
del.

De redaksje

Boeren zoals de
natuur bedoeld heeft

Vlees van een koe gewoon hier uit de buurt, die loopt te grazen terwijl jij avonds langs 

de weilanden fietst. Een koe die in het voorjaar afkalft, en dan ongeveer 9 maanden 

buiten in de kruidenrijke weilanden rond flansum loopt. Het Vlees is niet alleen erg 

lekker en gezond, maar je weet wat je eet! 

Elke zaterdag tussen 10:00 en 12:00 heb ik mijn ’winkel’ open en is iedereen  

welkom om vlees en melk bij mij te kopen en om met mij in gesprek te gaan over  

de boerderij. Wil je op een ander moment langskomen? 

Bel mij dan even: 06 - 539 259 79

Jaring Brunia | Flansum 3 
info@boerbrunia.nl
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 13, nummer 119
April 2016
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Minke Strikwerda (eindredactie)
Johan Keuning (penningmeester)
Ymie Terwisscha van Scheltinga
(interviews)
Clara Rosier (interviews)   
Harmen de Vries (opmaak)
Anneke Lycklama à Nijeholt 
(opmaak)
Aaltsje ter Schegget (secretariaat )

Distributie
Johanna Kooistra

Kopij
Aaltsje ter Schegget
Flansum 2a 
9012 DC Raerd
0566-651703
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

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

Abonnementen buiten Raerd
€ 27,50 per jaar (per nummer 
€ 1+ € 1,50 porto = € 2,50)

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
www.itbertehus.nl

Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566-601464

Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2
9012 CN  Raerd
0566-602272

Wijkagent
Trinus Hoekstra
Telefoonnummer 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

De Raerder 
Roeken
Jongerein "De Raerder Roeken" 
kent een lange geschiedenis. Al 
tientallen jaren organiseert een 
enthousiaste groep begeleiders 
zo'n zes keer per jaar een leuke 
avond voor de jeugd in Raerd. 
Iedereen van 12 tot 15 jaar is van 
harte welkom. De avonden vinden 
doorgaans plaats in de sportkan-
tine op vrijdagavond van 20.00 
- 22.00 uur. Op dit moment zitten 
er 14 kids op de Jongerein. 
 
Activiteiten seizoen 2015/2016
Na de zomervakantie, in oktober, 
zijn we gestart met het nieuwe 
seizoen. Tot nu toe hebben we al 
verschillende gezellige avonden 
beleefd met elkaar. Zo hebben we 
Sinterklaas gevierd, mét surprises, 
was er een nieuwjaarsbal, gingen 
we paintballen en hebben we film 
gekeken met zijn allen. En, er 
staat nog genoeg op de planning 
ook! 
 
Wat hebben we gedaan en gaan 
we nog doen?
Op 19 maart hebben we de jaar-
lijkse Statiegeldflessenactie gehou-
den. Hierbij haalt de jeugd statie-
geldflessen op, die we vervolgens 
verzilveren. De statiegeldactie 
heeft € 340,= opgebracht. Harte-
lijk dank aan iedereen die flessen 
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heeft gegeven! Met de opbrengst 
kunnen we het kamp nét een 
beetje leuker maken.  In april heb-
ben we nog een avond gepland. 
En dan natuurlijk het kamp. Elk 
jaar gaan we twee dagen op pad. 
Dit jaar in het weekend van 18 
juni. We gaan met de auto naar 
Kollumeroord. Daar staan spor-
tieve activiteiten op het program-
ma. Een paar jaar geleden waren 
we ook al bij Kollumeroord en 
volgens de jeugd was het een van 
de leukste kampen ooit. Daarom 
dit jaar in de reprise!
 
Inkomsten versus uitgaven
Tot een paar jaar geleden ontvin-
gen we jaarlijks een behoorlijk 
bedrag aan subsidie. Helaas is dat 
met de overgang naar de gemeen-
te Súdwest Fryslân gehalveerd. 
Om toch voldoende inkomsten 
te houden om leuke activiteiten 
én een kamp te kunnen betalen 
hebben we de afgelopen jaren 
veel inzamelingsacties gehouden. 
Daardoor verschoof het organi-
seren van leuke avonden steeds 
meer in de richting van 'geld 
inzamelen'. Dit jaar hebben we 
ervoor gekozen de contributie te 
verhogen. Een verhoging die we 
de komende jaren langzaam door 
zullen zetten. We hopen daarmee 

onze activiteiten te kunnen blij-
ven bekostigen en voor de jeugd 
jaarlijks een gaaf kamp te kunnen 
organiseren.
 
Begeleiders gezocht!
Vind jij het leuk om 3 tot 6x per 
jaar een avond van de jeugd te 
organiseren en begeleiden? Wij 
kunnen altijd vrijwilligers gebrui-
ken! Een avond voorbereiden kost 
ongeveer 2 uur en de avond zelf 
ook 2 uur. Dus, met een inzet van 
12 tot 24 uur per jaar kun jij mee-
helpen de jeugd plezier te laten 
beleven. Meer informatie kun je 
krijgen bij één van onderstaande 
begeleiders.  Eerst een avondje 
meedraaien? Ook dat kan!

(Sport) MASSAGE voor sporters en niet-sporters die lekker in hun vel willen blijven zitten. 
 
 
• ondersteunt het herstel van pijnlijke en stijve spieren 
• maakt spieren weer soepel 
• voorkom blessures door betere doorbloeding 
• is een weldaad voor lichaam en geest 
• heerlijk ontspannend of juist stimulerend 
• is geschikt voor jong en oud 
• advies hersteltraining en oefeningen 
• verzorging en medical taping 
• ook voor massage met hotstones 
• in de mijn professionele praktijk aan huis of op locatie 
• maak een afspraak of bel voor de mogelijkheden 

 
      
 Poppenwiersterdijk 22, Raerd 
 06-15 19 37 52 
 info@origo-sportmassage.nl 

Hartelijke groet,

John van Vilsteren, Jelly Greta van 
Vilsteren, Annigje van der Meulen, 
Clara Rosier en Johan Keuning/
Nelleke Wouters



PRAET FAN RAERDPagina 6

Allard Ketelaar 

Waar en in welk jaar ben je ge-
boren? 
Ik ben in 1994 in het kleine 
dorpje Nijhúzum geboren. Dat 
ligt niet ver van Workum, in de 
Súdwest-hoeke.

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen? 
Ik ben erg verliefd op mijn lieve 
vriendin Eline; de meesten wel 
bekend door de Merke Commis-
sie!

Wat doe je overdag? 
Ik studeer Bouwkunde aan de Ho-
geschool Windesheim in Zwolle. 
Ik zit in het derde jaar van de vier 
en momenteel loop ik stage bij 
Van der Veen Ingenieursbureau in 
Grou.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Nog niet zo heel lang; sinds mei 
2015.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)? 
Omdat we nog niet zolang hier 
wonen en ik het nog erg druk 
heb met mijn studie, heb ik mij 
nog niet bij een vereniging o.i.d. 
aangesloten.

Wat is je favoriete muziek? 
Ik hou van heel veel verschillende 
muziek, zeg maar alles wat in de 
Top 2000 staat! Daarnaast luister 
ik erg vaak naar brassbands.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken? 
Voor een reis naar een ver land!

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby? 
Brassbands zijn mijn grootste 
hobby. Zelf speel ik slagwerk 
(drums, pauken, etc.) bij Greide-
brass en als er een leuk concert in 
de buurt is, ga ik daar graag heen!

Wat vind je het lekkerste eten? 
Pfoeh, eigenlijk vind ik heel veel 
dingen lekker! Als ik toch moet 
kiezen; écht goede Italiaanse spa-
ghetti!

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik heb zelf geen auto, maar Eline 
heeft een mooie VW Up (met 
muzieknootjes!) en samen hebben 
we een VW camperbusje!

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit? 
The Voice en Shownieuws!

Welk boek lees je op dit mo-
ment? Ik heb net een mooi Fries 
boek uit;  It Eagleton Segel.

Waar praat je graag over? 
De bouw, (brassband)muziek en 
reizen.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend? 
Zaterdagochtend repeteren we 
met Greidebrass, daarna gaan we 
vaak even naar mijn ouders op 
Nijhúzum.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd? 
Landen met veel mooie en oude 
gebouwen en prachtige natuur 
boeien mij het meest!

Wat is jouw beste eigenschap ? 
Wat is de slechtste? 
Mijn beste eigenschap is dat ik het 
iedereen naar de zin wil maken. 
Mijn slechtste eigenschap is, dat 

Praet mar Raak

ik het iedereen naar de zin wil 
maken!

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? 
Wat is het minst mooie? 
Onze eigen achtertuin is het 
mooist, haha! Het minst mooie 
plekje vind ik waar het Sélânshûs 
stond, ik hoop dat er snel iets 
moois voor terug komt!

Wat mis je op dit moment in 
Raerd? 
Een goede brassband!

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen? 
Het liefst zit ik naast Eline, ik zou 
haar vragen of we er een fan-
tastische trip/vakantie van gaan 
maken!

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Nadat ik mijn studie af heb 
gerond zou ik samen met Eline 
een paar maanden lang de wereld 
rond gaan reizen.

Allard, bedankt voor je 
openhartigheid!
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Zachte landing1 Ontspannen stabiliteit2 Natuurlijke afwikkeling3

De Finnamic schoen is de 

“persoonlijke trainer” van uw voeten 

en maakt u fit. Hij is goed voor uw 

enkels, knieën en ruggewervel. 

Stap voor stap bouwt u 

conditie en kracht op, doordat

de bol gevormde zool u steeds 

stimuleert.

   

stap in de wereld 
van finnamic

Wilt u dit ook ervaren?
Bezoek dan de gezellige

FinnComfort Dag bij 
Klaversma Schoenen 
in Mantgum op 
woensdag 6 april.

Met een extra grote collectie,
een gastvrij kopje koffie of
thee en uitgebreid advies van
zeer ervaren medewerkers. 

Schoenen die u makke-
lijk verder brengen

Finnamic-dag bij 
Klaversma 
Schoenen
Schoenen, die u helpen om langer 
lekker te lopen zonder vermoeid 
te raken. Een utopie? Nee dus. Het 
Duitse pasvormschoenenmerk 
FinnComfort heeft een innova-
tieve schoenenlijn ontworpen met 
de naam Finnamic, die de afwik-
keling van de voeten tijdens het 
wandelen gemakkelijker maakt. 
Iedere stap kost daardoor minder 
energie. Het geheim zit in de spe-
ciaal gevormde zool, die aan de 
voor- en de achterkant een uitge-
kiende ronding heeft, maar in het 
midden vlak is. Let wel, het zijn 
dus geen ‘wiebelschoenen’, maar 
stabiele stappers, ontwikkeld op 
basis van orthopedische kennis.
Omdat ook hier de juiste lengte- 
en breedtemaat van het grootste 
belang zijn om optimaal comfort 
te kunnen garanderen, vraagt dat 
om deskundig pasvormadvies. 

Daarom organiseert Klaversma 
Schoenen te Mantgum op 
woensdag 6 april 2016  een 
speciale FinnComfort-dag, die 
helemaal in het teken staat van 
deze Finnamic-lijn. Iedereen kan 
dan zelf ervaren hoezeer deze 
schoenen het lopen vergemak-
kelijken.

Naast de eigen vakkundige me-
dewerkers is er op die dag ook 
een expert van de FinnComfort-
importeur aanwezig, die veel 
kleuren, modellen en maten 
meebrengt, waardoor er extra veel 
keus is. Hij of zij geeft bovendien 
graag alle gewenste informatie 

vorige eeuw ontwikkeld op basis 
van medische inzichten en wordt 
nog steeds geheel in Duitsland 
geproduceerd. Het merk richt 
zich met name op consumenten, 
die comfortabel en gezond wil-
len lopen. Alle dames- en he-
renschoenen zijn van zeer hoge 
kwaliteit en hebben een verwissel-
baar, kurken voetbed, zodat ook 
de eigen steunzool in de schoenen 
kan. Voor vrijwel elke voet zijn 
er unieke leesten, die de voeten 
optimale steun en de tenen volop 
bewegingsvrijheid bieden. 

over de uitzonderlijke eigenschap-
pen van deze schoenen. In het 
kort komt het erop neer, dat de 
voeten bij elke stap als vanzelf 
afrollen. De vernuftig vormgege-
ven zool is bovendien gemaakt 
van een extra stevig materiaal, 
waardoor energie wordt bespaard. 
Vergelijk het maar met een hard 
opgepompte bal, die veel hoger 
stuitert dan een zacht exemplaar.

FinnComfort
Het schoenenmerk FinnCom-
fort is in de jaren tachtig van de 
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Een aandeel in elkaar

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar rabobank.nl/hypotheken.

Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het
financieel haalbaar is. Gelukkig kun je morgen al in gesprek met onze
hypotheekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag 
bellen.

  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 . 

 

“Familiesalon in het hart van Friesland” 
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■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels
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Ambachtsbakker Sybesma 

*    Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook 
 een leuke tip als kado.
*    Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt 
	 u	koffie	of	thee	krijgen	op	ons	terrasje.
*    Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt.
*    Reklame’s staan in de Skille vermeld.
*    Ontbijtservice.
*    s`Maandag kunt u gebak afhalen op bestel in onze 
 winkel te Boksum.
*    Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht
 om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw 
 werk bijvoorbeeld.  

www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl
Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942

Openingstijden Mantgum:

Dinsdag t/m donderdag:
 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 
 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
 8.00 - 16.00 uur

 

 

       Ontspannen in uw eigen vertrouwde omgeving… 

 

                          Heeft u stress? (chronische) pijn? 
        Of wilt u gewoon lekker ontspannen? 

Bel of mail voor een afspraak. 
 

 
 

Shiatsu Ryoho 
Tel: 06-23280116      Stoelshiatsu 
Email: massagetherapieannigje@outlook.com  Klassieke massage 
Web: www.massagetherapieannigje.nl   Segmentale massage 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Shiatsu en massagetherapie  Annigje 

Gastouderopvang  
Thuis bij Ingrid 
Kom jij ook spelen? 

Ingrid Wierda-Hornstra 
Slingerbochten 4 
9012 DZ Raerd 

06-49888008 
Ingridhornstra@hotmail.com 

 

Maaitiid op 
It Tsjerkepaad
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Hedy’s 
Pedicure Praktijk

 

Gespecialiseerd in het behandelen van 
 

diabetes
– 

en reumapatiënten
                          

 

Doarpsstrjitte 35  

9021 CK Easterwierrum 

058-2501116 
hedyspedicurepraktijk@gmail.com 

 

 

 

bel/mail of kom
 gerust even

 langs. 

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

0566 - 602922  
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23 • 9012 DK Raerd 

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

U i t v a a r t z o r g
Zorgvuldig en met aandacht

 

Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

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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Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

Voldoet aan de eisen voor Nationale Hypotheek Garantie 
(NWWI- of Taxateurs Unie-gevalideerd)

Woningtaxatie

inclusief BTW, verschotten en bijkomende kosten
dus geen nare verrassingen achteraf

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team

Voor al uw: - Agrarische bouw
- Verbouwingen
- Restauratie
- Woningbouw

Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8 
9021 CL  Easterwierrum
Tel. (058) 250 13 25 
info@bootsmabouwbedrijf.nl  
www.bootsmabouwbedrijf.nl

B o o t s m a
B o u w b e d r i j f  B . V .
E a s t e r w i e r r u m

- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw
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Laurentiuslezing 
Ad Broere, 
econoom       

Geld, macht, onmacht 
en oplossingen.
Maandag 11 april, 
Laurentiuskerk Raerd.
Aanvang 20.00 uur

In september 2008 viel het doek 
voor de Amerikaanse zakenbank 
Lehman Brothers. Er ging een 
schokgolf door de wereld. De 
bankencrisis volgde en in veel lan-
den kwamen banken en verzeke-
ringsbedrijven zwaar onder druk 
te staan. Er volgden meer faillis-
sementen en de financiële sector 
zou zonder de omvangrijke steun, 
die wereldwijd door veel overhe-
den werd geboden, waarschijnlijk 
voorgoed zijn gecrasht.
 
Ruim zeven jaar later zijn er op-
nieuw signalen die duiden op een 
volgende – nog veel ingrijpen-
der- crisis. De hebzucht lijkt nog 
steeds sterker te zijn dan de rede, 
waardoor er in de praktijken van 
de financiële sector geen wezen-
lijke verandering is gekomen.  Als 
er opnieuw een crisis uitbreekt, 
dan zal het behalve de financiële 
sector ook de economie en daar-
door de samenleving diep treffen.
 
Overheden kampen over de hele 
wereld met tekorten en kunnen 
daardoor niet opnieuw de helpen-

de hand bieden. De economie is 
uitgehold, omdat innovatieve in-
vesteringen in onvoldoende mate 
worden uitgevoerd. De tweede-
ling in de wereld tussen rijk en 
arm wordt steeds dieper. Ook in 
Nederland neemt de armoede toe 
en wordt het een voortdurend 
groter wordende  opgave om een 
fatsoenlijk inkomen uit werk te 
verdienen. Tegelijkertijd groeit 
het vermogen van de 10% rijkste 
Nederlanders.
 
Hoe is het mogelijk dat we nu al 
meer dan drie eeuwen zijn opge-
scheept met een geldsysteem dat 
er voor de enkelen lijkt te zijn en 
niet in het belang van de samen-
leving in zijn geheel?  Begrijpen 
we wel wat geld is? Als dit niet 
het geval is, zou dat een belang-
rijke oorzaak kunnen zijn van het 
voortduren van de op en neergan-
gen in de economie? Is rente zo 
vanzelfsprekend als we denken? 
Is het mogelijk om materiële 
welvaart binnen ieders bereik te 
brengen?
 
Ad Broere gaat op 11 april tijdens 
zijn lezing in Raerd in op onder 
meer bovenstaande vragen. Het 
belooft een interessante lezing te 
worden, die het inzicht in deze 
voor velen ontoegankelijke en 
complexe materie kan vergroten 
en waardoor er bewuster keuzes 
kunnen worden gemaakt. 

Wie is Ad Broere
Ad Broere is econoom. Hij is 
meer dan veertig jaar actief in het 
bedrijfsleven, banken, advisering 
en onderwijs. Door zijn brede en 
langjarige ervaring is Broere als 
geen ander in staat om op een 
begrijpelijke en eenvoudige ma-
nier de werking van het financiële 
systeem en de daarmee samen-
hangende economie te verklaren.  
Een kenmerkende uitspraak van 
hem is: “Als wij begaan zijn met de 
toekomst van de mensheid en de 
aarde, dan nemen we vandaag nog 
afscheid van dit financiële systeem.” 

Ad Broere is de auteur van Een 
Menselijke Economie, Ending  the 
Global Casino, Geld komt uit het 
Niets en Hanneke de Vries leent 
geld bij de bank.

De lezing is gratis voor inwoners 
van Reduzum, Friens, Idaerd, 
Raerd, Flansum, Abbenwier, Pop-
penwier en Protestantse Gemeen-
te Ingwert-leden uit Jirnsum. 
Andere belangstellenden betalen 
€ 6,- (inclusief koffie/thee). Aan-
melden voor vrijkaarten kan bij 
Jelle Rollema t/m zaterdag 9 april: 
laurentiuskerk@planet.nl of tel. 
0515-521261.
 
Gereserveerde kaarten kunnen op 
de avond van de lezing tot 19.50 
uur in de Laurentiuskerk worden 
afgehaald.
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Moederdag, Vaderdag: een massagebon! 

 

    ontspanningsmassage - hotstone massage - sportmassage 

         

Nije Raerders
Op de Slotsdyk, nûmer 26 wenje no Heman Mungur, 
Marieke de Wolff, Indra en Sarai Mungur.

Op it 'lyts' Fintsje nûmer 21 wenje no Anneke Veenstra, 
Jan Jurjen van der Meer, Jurre en Else.

Op Smitshoeke 8 wenje no René, Wendy, Brend en Jarn 
Herder.

Wolkom yn Raerd, alle nije bewenners!
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TC RAERD biedt nieuwe sponsormogelijkheid 
 
Vorig jaar hebben wij een oproep gedaan om sponsor te worden van tennisclub Raerd, met als doel 
de jeugd van Raerd en omgeving actief bij de tennissport te betrekken.   
Voor het komende seizoen hebben wij naast de reguliere sponsormogelijkheden (Reclame op doek 
langs de baan en naamsvermelding op de website) een nieuwe sponsoroptie :  NAAMSVERMELDING 
OP HET SCORE TENNIS TELBORD.  
 
Wij zijn voornemens om  nieuwe telborden aan te schaffen en bieden bedrijven de mogelijkheid van 
naamsvermelding op deze borden voor een periode van minimaal 3 jaar.  
 
Neem bij interesse graag zo spoedig mogelijk contact met ons op via email : 
bestuur@tennisclubraerd.nl  of telefonisch (0566-653580) 
 
Jolanda Koopal 
Voorzitter TC RAERD 
www.tennisclubraerd.nl 
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De lessen worden gegeven door Jetse Jongsma. 
Opgave en vragen: Stuur vóór 6 april een mail naar 

jeugd@tennisclubraerd.nl 

 
 

Lijkt het je leuk om tennislessen te gaan volgen maar wil je niet meteen 
lid worden, dan hebben wij een leuke aanbieding voor je! 
 
Wij bieden 6 tennislessen aan zonder dat je lid hoeft te worden van de 
tennisclub. De kosten bedragen 9 euro per les. Dus voor 54 euro kun je 
6 lessen gaan volgen. Daarna heb je de keuze om verder te gaan met 
de lessen en lid te worden, ook kun je stoppen zonder verdere  
verplichtingen. 

De lessen worden (bij voldoende deelname) gegeven op de  
woensdagavond. De eerste les is woensdag 13 april a.s. 
 
Geef  je snel op! 

www.tennisclubraerd.nl 
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Hallo Ouders en Kindjes 
 
Er is al enige tijd een ouder- en kindgroep in Raerd. Nu zijn we nog op 
zoek naar ouders en kindjes die graag mee willen doen. 
 
De ouder en kind groep word georganiseerd vanuit Timpaan Welzijn. 
Het is voor moeders/vaders en kindjes in de leeftijd van 0-4 jaar. 
 
Wat is de opzet van ouder en kind groep: 
>  Laagdrempelig (huiskamer gevoel) 
>  Een gezellige ochtend met elkaar hebben 
>  Ervaringen uitwisselen 
>  Diverse activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van je       

kindje 
>  Contact met andere ouders. 
 
Spreekt dit je aan en lijkt het je een keertje leuk om mee te doen dan ben je 
Van harte welkom!!!!! 
 
Er wordt een kleine bijdrage per keer gevraagd ( thee/koffie, en aanschaf van knutsel 
materialen).De eerst keer dat je langskomt is dit natuurlijk gratis, zodat je even kunt kijken of 
het bij jou en je kindje past. 
 
Wanneer:  Elke 2 weken op woensdag ochtend ( 9.00 – 11.00 ) 
Waar:  Peuterspeelzaal Peuterpret in Raerd 
Adres:  Buorren 30, 9012 DH Raerd 
Kosten:  €1,00 ( per keer) 
 
Spreekt dit je allemaal aan dan ben je van harte welkom bij de ouder en kind groep, hoop 
jullie snel te zien!!!!!!! 
 
>  16 maart 
>  30maart 
>  13 april 
>  27 april 
>  11 mei 
 
Mocht je nog vragen hebben dan mag je altijd contact met mij opnemen: 
 
Sietske Dijkstra: 0566 842 854  06 4159 6360 
si_ets_ke@hotmail.com 
 
Of 
 
Zora Verschuren 0513 42 13 13 
z.verschuren@timpaanwelzijn.nl 
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Nieuws vanuit de AC Doarpshûs 
 

 

 

Zondag 13 maart ’16:  
70-jaren muziek 

Vanaf 16 uur draaide dj Tjeerd Veenstra allerlei plaatjes uit de jaren 70. 

Voor de kinderen was er een speelplek ingericht en kon mee worden gedaan aan een paas kleurwedstrijd, 
doordat er weinig kinderen waren, hadden alle kinderen een prijs! 

Ook bij de volwassenen waren er 2 prijzen voor de mooist verklede personen. Deze prijzen gingen naar 
Peter Lammers en Arjen Compagne. 

Het was een gezellige middag/avond, helaas was het niet heel erg druk, we hopen dat dit door t mooie 
weer kwam…. 
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Studio “Yn Himmeren”
Sylsterhoeke 5

Voor:
✴ Gezichtsbehanderling
✴ Gezichtsmassage
✴Verven van wimpers en wenkbrauwen
✴ Harsen en epileren

Voor een behandeling of een bestelling kunt u bellen met:
Janny van der Meer, tel: 0566- 60 13 05

Tevens verkooppunt van:

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Minke Strikwerda 
Tel: 06 509 787 11

f2hmkstrikwerda@live.nl
www.quantumtouch.frl

Genezen met je handen 
Iedereen kan het leren

Bij elke klacht de moeite van het 
proberen waard. Ook voor dieren.

Neem nu het besluit
eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool
     
  bij

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!

Bel:
0515-521216 of
06-20914571

Bernard Abma
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    REIS  DOOR MIJN  BOEKENKAST 

Aan de  lezers, DEEL 5 

Boekenweek en vastentijd. Ofwel  ‘de vasten’  zoals men in Katholiek Nederland pleegt te 
zeggen. De protestanten zullen nu onmiddellijk opstaan en me toevoegen: Rooms-katholiek 
zul je bedoelen… Over die strijd is meer dan een bibliotheek vol geschreven dus daar gaan  
we maar eventjes aan voorbij…. 

Het boekenweek motto is  Duitsland, Was ich noch zu sagen hätte 

Heb ondanks het zeer interessante thema - en het gratis geschenk, waarmee je ook nog   
eens gratis de trein in kunt – de afgelopen maand geen boek gekocht !!                                    
Maar wel heb ik veel herlezen…. 

Je denkt dat je een boek uit hebt maar na een poosje blijkt dat je geheugen maar weinig wist 
vast te houden. Dus opnieuw lekker bladeren en lezen.  Duits en Nederlands…….                                                                              
Voor de nijvere bijen onder u… stoft hij dan misschien ondertussen nog even wat plankjes af…??                    
Nee dat doet hij niet !!!  Morsig mannetje is het……. 

Het thema van de boekenweek is Duitsland en ik beken dat er op mijn schappen heel wat 
Duitstalige boeken staan. Vele daarvan aangeschaft in de helaas ter ziele gegane Duitse 
boekwinkel Die Weisse Rose aan de Rozengracht in Amsterdam. De naam was weloverwogen 
gekozen want Die Weisse Rose was een in München actieve  verzetsgroep in het Hitler 
Duitsland. De leden van die groep zijn zoals zovele verzetsmensen gewelddadig om het leven 
gebracht. Martelaren van het vrije woord. Elke zichzelf respecterende Duitse stad heeft naar 
de Geschwister Scholl wel een straat vernoemd. 

Mag ik naast de bekende namen als Mann, Grass, Fallada, Konrad, Kafka, Babel, een lans 
breken voor wat minder bekende mensen waarvan dientengevolge ook minder in het 
Nederlands is vertaald. En dus omdat ze nooit in de toptienlijstjes verschijnen tot een bestaan 
in de lezersmarge lijken gedoemd.                                                                                                                    
Thomas Hurlimann:  Het tuinhuis ; Uwe Timm : De ontdekking van de curryworst en in ieder 
geval mijn grote favoriet Robert Walser’s : Jakob von Gunten. 

Deze laatste schrijver heeft langdurig in een psychiatrisch ziekenhuis gezeten en daar vele 
schriften met naar men aanvankelijk dacht onleesbare kriebels volgekalkt.                                          
Later bleken deze schriften - na ontcijfering-  een schat aan korte verhalen te bevatten.                
Deze verhalen zijn soms niet langer dan een bladzijde en toch boeiend en verrassend. 

Tot slot noem ik het boek Een vrouw in Berlijn . Het is van een anonieme schrijfster die de 
helse laatste maanden van de oorlog in 1945 in een soort dagboekvorm noteerde. 
Huiveringwekkend en onthullend. Even naar de overkantse buren: een eyeopener.                                                                                                                                                            

Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas sim steh’n…. 

Welnu omdat ik niet rook en niet drink,  kan ik er gevoeglijk het zwijgen toe doen… 

Groet en goed….Sieger L. 
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Walking Football, een hit in voetballand !

Jirnsum. In het seizoen 2014-2015 is de v.v. Irnsum gestart met het 60+ voetbal.

Inspiratie voor dit concept voor seniorenvoetbal komt uit Engeland: Walking Football(wandel 

voetbal).

In twee seizoenen is het aantal deelnemers gegroeid tot 17 spelers. Er zijn soms wat pijntjes of 

lichte blessures, maar vrijwel alle spelers komen op de woensdagochtend om half tien in de kantine 

van het Sportpark De Bining.

Allereerst het sociale contact, een kop koffie, het laatste nieuws, de mooie verhalen.

Om tien uur begint dan de warming up om de spieren wat los te krijgen.

Vanaf half elf wordt er dan een onderling partijtje of een toernooi gespeeld.

Tegenstanders zoals de walking footballers van de Sc Heerenveen en Sc Cambuur zijn al aan de 

zegekar van de Irnsummer 60 plussers gebonden. 

Het is algemeen bekend dat een gezonde levensstijl en een goed sociaal contact, de conditie van 

lichaam en geest van ouderen heel erg bevordert.

Bent u ook 60+ en woont U in of in de omgeving van Jirnsum en wilt u meer bewegen en gezellig 

bijkletsen meldt U dan aan bij:

Abe Buwalda
Tel. 0616219923
Email buwalda74@gmail.com

Als u zich, na een kennismaking opgeeft, wordt u lid van de v.v. Irnsum voor een speciaal tarief 

van € 7,25 per maand.

Informatieavond ‘Vluchteling met status in mijn dorp’In april start Doarpswurk met ‘Vluchtelingen met een status in mijn dorp’. We trappen af met een 
informatiebijeenkomst voor dorpsbewoners, eigenaren van ‘lege’ huizen/panden, dorpsbelangen 
en andere geïnteresseerden op 7 april om 19:30 uur in het dorpshuis van Jirnsum. Op deze avond 
komen ervaringsdeskundigen van Vluchtelingenwerk, Woningcorporaties, Task Force Statushou-
ders Fryslân aan het woord en ook vluchtelingen met een status.
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Bezorging Praet fan Raerd
Wie wil de “Praet fan Raerd” bezorgen aan de Aldfeartswei en de Slingerbochten als Jeltsje 
Jacobs een keer verhinderd is?

Kent u de eerste zadenbibliotheek van het Noorden al? 
 
De zadenbibliotheek van Roeach, met soms unieke zaden, is er gratis voor alle tuiniers in Fries-

land en daar buiten. Roeach zorgt ervoor dat door de zadenbibliotheek groente- bloemen- en 

kruidenzaden makkelijk gedeeld kunnen worden en dat zo veel mogelijk soorten beschikbaar 

blijven voor iedereen.  
 Hoe werkt het lenen?De zaden worden kosteloos uit geleend. In de zadenbibliotheek geldt geen uitleentermijn en er 

zijn geen boetes: de bibliotheek werkt vanuit 100% vertrouwen. 
De geleende zaden worden in de eigen tuin gezaaid. Van de planten die opkomen, laat de lener 

tenminste 1 plant bloeien en in zaad schieten. Dit zaad wordt verzameld en gedroogd. Vervol-

gens worden die zaden terug gebracht naar de bibliotheek. Kijk op www.roeach.com/zadenbibliotheek, of mail naar info@roeach.comWaar: Douwe Egbertsplein 2, 8501AB JoureOpeningstijden: Vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur of op afspraak.

Auti Kids middag!

Het AIC Friesland wil graag een leuke middag organiseren voor kinderen en jongeren, in de leeftijd 

van 6 jaar tot 16 jaar. Het gaat om kinderen met een autistisme spectrum stoornis zonder een ver-

standelijke beperking.
Het is de bedoeling om het ‘blote voeten pad’ te gaan lopen. 

(http://www.boerderijrecreatie.nl/activiteiten/blote-voetenpad.html )

Dinsdag 3 mei van 13.30 tot 16.00 uur.

€10,00 per persoon, vanaf 12 jaar. Kinderen t/m 4 jaar gratis,

Kinderen van 5 jaar t/m 12 jaar voor de halve prijs.

We beginnen met koffie/ thee en Friese oranjekoek, en voor de kinderen uiteraard fris of limonade.

Ouders, broertjes en zusjes zijn van harte welkom. 

aic.swf@gmail.com 
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It stek is fuorthelle om it fjild dêr earst it Sélânshûs stie. Der sil no gers ynsiedde worde.

By it Blikje is in nije Debietmjitter plaatst. Dizze mjit hoefolle liter wetter der per sekonde troch it rioel komt. No 
de bestrating wer te plak.
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………het antwoord ….. 

 
Slecht zingt hij waarachtig niet.  
Vrijwel elke dag staat hij voor de supermarkt. 
Haar supermarkt.  
Met zichzelf heeft ze afgesproken maximaal drie keer per week geld in 
de opengeslagen gitaarbox te gooien. 
Hoewel ze dit al een jaar doet gaat het nog steeds niet soepel. 
Zijn repertoire misschien?  
Dat is massieve nostalgie.  
De langspeelplaten uit haar jonge jaren komen in slagorde voorbij.  
Bob Dylan, The Who, Bryan Ferry.  
Leeft die laatste eigenlijk nog……? 
Ze durft amper naar hem te kijken als ze licht vooroverbuigend een 
muntstuk van vijftig Eurocent in de box laat stuiteren.  
Een enkele keer springt de munt eruit en is ze er compleet verlegen 
mee. 
In zo’n geval lijkt hij haar te begrijpen …want stopt even met spelen.  
Tijdens het bukken houdt hij zijn lange haren vast en de gitaar naar zijn 
rug weggedraaid. De munt komt waar ze hoort.  
De gitaar wordt met een routine verradende zwaai terug gehaald.  
Het lied vervolgt alsof een onzichtbaar  iemand even op de Pauzeknop 
drukte. 
Hij herkent haar inmiddels vast wel maar laat dat niet blijken.  
 
Keep your distance ?  
Geteisterd door ervaring ? 
 
Ze blijft eventjes staan luisteren.  
In de Free Recordshop kocht ze onlangs een cd-box de Golden Sixties.  
Alle nummers zong ze moeiteloos, woord voor woord mee.  
Toch…het klonk anders dan hier, bij ‘haar’ gitarist.  
Hoe is hij hier beland.  
Hij kan met zijn stem easy in een echte band spelen.  
Als ze doorloopt richting supermarkt klinkt :  
Dylan’s…The answer my friend is blowing in the wind…. 
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De Kistemakker

Op ambachtelijke en creatieve wijze maakt 
Hindrik Ype de Vries uitvaartkisten en 

gedenktekens van puur hout. Voor Hindrik 
is geborgen heen gaan net zo belangrijk als 

geborgen op aarde komen”. Naast een 
aantal eigen ontworpen uitvaartkisten en 

gedenktekens, bestaat de mogelijkheid uw 
eigen wensen kenbaar te maken. Een 

persoonlijk product van zijn hand. Goed 
uitgedacht en met liefde gemaakt. Een 

handgemaakte kist voor elk budget. Elke 
maandagavond open huis in de NH Kerk te 

Poppenwier vanaf 19.30 uur. Info: 
www.dekistemakker.nl of bel: 06-14825677 
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Oproep vrijwilligers Slachte-
marathon
Op zaterdag 4 juni 2016 vindt de 5de Slachtemarathon 
plaats. Deze dag zullen er ca. 15.000 mensen vanaf 
Oosterbierum richting Raerd lopen. Natuurlijk zijn er 
weer volop vrijwilligers nodig voor het parkeren, bij de 
kraampjes en in de feesttent. 

Indien u wilt helpen dan kunt u contact opnemen 
met Doete de Groot (600183 of via doete@hetnet.nl. 
Wanneer u een voorkeur heeft voor een dagdeel/tijd of 
locatie, dan kunt u dit aangeven. Wij zullen hier dan 
rekening mee houden.

Wij hopen op uw steun zodat we er een feestelijke dag 
van kunnen maken!

Stichting Marathon Raerd

SJIPSOPSJOEGE
Ha jimme soks no ek wolris?
Der binne fan dy wurden dysto op it lêst net mear hearre kinst, mooglik omdat se sa faak brûkt/misbrûkt binne, 
dat se dysels de strôt net mear út wolle. Sa ’n soarte fan ferhâlding haw ik mei it grutte wurd KWALITEIT!

Omtrint alle dagen wurde jo der mei om de earen slein en meastentiids giet it dan oer tomstokeigenskippen, dy 
’t te foldwaan hawwe oan de easken fan de belanghawwenden; in djoer wurd yn ’e útferkeap soest sizze kinne
Gewoan goed skynt net mear te foldwaan. Alles moat better, bêst, alderbêst of leafst noch in slachje better. Mar, 
soe soks dan de lading noch wol dekke, tinkt my?

At de sinne yn myn sopamer skynt, lykje de sjipbûltsjes bytiden wol pearels,  is 
dat net  fantastysk? Alle kleuren fan de reinbôge spegelje harren om it trochsichtige hinne. Bestindigens hawwe 
wy it net oer, mar omdat se no ien kear gewoan binne sa ‘t se binne  doar ik harren kwali… útsûnderlik te ne-
amen. En sa binne der lokkich noch folle mear dingen (dy ’t eins gjin dingen binne) 
mar wol sa moai, dat ik se leafst yn ‘e krystbeam hingje woe. 

Moarnsrea bygelyks of it lûd fan de earste ljipkes yn ‘e maitiid, hjersttriedden of it tikjen fan beppe har breide-
spriemmen en neam mar op. Perfoarst net oankomme, want al by hiel hoeden oanreitsjen soest de betsjoening 
ferbrekke kinne.

Gjin handelswearde dit soarte fan dingen, mar foar elk dy ’t der each, ear of  gefoel  foar hat, sekuer De KWALI-
TEIT , dy ’t hy/sy deroan belibbe hat.
(Kin ’t noch better?)

Heidi

Jeltsje Jacobs is 65 jier wurden. Lokwinske!

Wij zijn ontzettend verwend & overrompeld wat er 
allemaal door de brievenbus is binnen gerold!

Iedereen bedankt voor de kaartjes en cadeautjes 
die we hebben mogen ontvangen!

Rogier, Wike & Ynte

Bedankje
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   Peuterspeelzaal “Peuterpret” organiseert 

Wat:   bloemenactie (o.a. Spaanse margrieten, lobelia's, petunia's) 
 
Waar:  We komen langs de deuren 
  (niet in Poppenwier en buiten Raerd) 
 
Wanneer: Woensdag 20 april    ( Let op! Voorheen vrijdags ) 
 
Hoe laat: vanaf 18.00 uur 
 
Uiteraard kunt u zelf ook uitzoeken vanaf 17.30 bij de peuterspeelzaal. 
Dan is er nog volop keuze. 
 
Woont u in Poppenwier of buiten Raerd dan kunt terecht bij de peuterspeelzaal 
vanaf 17.30 uur. 
 

 
 

 

Vol Ontspanning 
en Nieuwe Energie 
2016 in? Kom naar 
Yoga Your Day in 
Akkrum!
AKKRUM - Op 24 oktober jl. 
heeft Yoga Your Day haar deuren 
geopend in Akkrum in de sfeer-
volle Doopsgezinde kerk. Hier 
worden verschillende soorten 
yogalessen gegeven. Eigenaresse 
en yogadocente Paulien Dijkstra 
vertelt: “we hebben vaak al een 
druk bestaan, daarom biedt Yoga 
Your Day een plek om tot rust 
te komen en weer op te laden en 
met het brede aanbod van toe-
gankelijke yogalessen kun je zelf 
kiezen op welke wijze je dit doet.” 
Daarom biedt Yoga Your Day 
naast Slow Flow Yoga en Relax-
Yin Yogalessen ook de meer 
dynamische Vinyasa Yoga aan. 
Op deze manier kies je de yoga 
die bij jou past op het tijdstip dat 

bij jou past, want er zijn zowel 
ochtend- als avondlessen. Daar-
naast kun je je lessen zelf online 
inplannen en ben je daardoor 
niet gebonden aan een vaste les 
of tijdstip maar pas jij je rooster 
aan je eigen ritme aan. De lessen 
zijn inmiddels gestart en er loopt 
nu een actie van twee proeflessen 
voor €13,-. Zo kun je zelf ervaren 
wat yoga voor je doet en de les 
vinden waar jij je prettig bij voelt. 
Je kunt ten alle tijden instromen. 
Daarnaast worden er regelmatig 
workshops georganiseerd en kun 

je er ook een persoonlijke ‘ener-
getische analyse’ boeken. Hierbij 
krijg je met behulp van de nieuw-
ste technologie meer inzicht in 
de werking van je eigen energie-
stroom en welke stappen je kunt 
zetten om meer balans te vinden 
en jezelf verder te ontwikkelen. 
Yoga Your Day is kortom een plek 
waar het helemaal draait om jouw 
welzijn, groei en ontspanning. 
Voor meer informatie, lestijden, 
prijzen en consulten kijk op: 
www.yogayourday.nl Of mail 
naar: yogayourday@mail.com
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O.S.O Nieuws 
 

Dance Fit: 
Heb je zin om lekker sportief bezig te zijn en ben je tussen de 20 en 60 jaar, kom dan een 
gratis proefles Dance Fit volgen!  
Dance Fit is een combinatie les waarin dansen wordt afgewisseld met spierkracht 
oefeningen. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan je conditie/uithoudingsvermogen, 
spierkracht en vetverbranding. Er wordt op een leuke en makkelijke manier dansen 
aangeleerd. Het zullen geen moeilijke choreografieën zijn en er wordt geen nadruk gelegd op 
de techniek, waardoor iedereen het in eigen tempo kan volgen en zo zwaar kan maken als 
men zelf wil. Tijdens de spierkrachtoefeningen wordt er o.a. gebruik gemaakt van matjes en 
gewichtjes. De les wordt gegeven door Kim Rijpma op maandag van 20:00 - 21:00 in de 
gymzaal van Raerd. 
 
 
Gymnastiek:  
 
Voor de gymnastiekgroepen op vrijdagmiddag zijn we op zoek naar nieuwe gymnasten!  
Lijkt het je leuk om eens een les mee te doen? Kom dan een vrijblijvende proefles doen. 
De lessen zijn van 14.45 - 15.30 en 15.30.-16.15 uur. 
Mail naar onderstaand e-mailadres en dan krijg je bericht in welke groep je welkom bent.  
 
Damesgymnastiek:  
 
Voor de oudere dames  is er ook nog steeds ruimte om aan te sluiten bij de 
damesgymnastiek. Dit is elke maandagochtend om 10.00 in de gymzaal. Dit wordt gegeven 
door Mvr. Kiestra.  
 
 
 
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.  

 
Bestuur O.S.O te Raerd  

RAERDGYMNASTIEKVERENIGING  
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De bewoners van 
Jongema State 
Deel 3

Fookel en Pieter
In deel 2 hebben we gezien dat 
Jongema State via de vrouwelijke 
lijn was vererfd aan de Heringa’s. 
Door het gebruiken van een dub-
bele naam bleef de naam Jongema 
nog in gebruik. Toen Fookel 
Heringa van Jongema in 1594 
trouwde met Pieter van Eysinga 
kwam er een nieuwe naam naar 
voren. Fookel en Pieter vestigden 
zich in Raerd op Jongema State. 
Haar zuster Womck trouwde 
met Tsjalling van Eysinga (de 
broer van Pieter) en zij gingen in 
Marsum op Heringa State wonen. 
Heringa State is nu beter bekend 
als het Popta slot.

De parel van de 
Slotsdyk
Pieter van Eysinga werd in 1602 
grietman van Raerderhim. Pieter 
en Fookel zullen het huis hebben 
opgeknapt en ook de poort die 
er nu nog staat is toen gebouwd 
of verbouwd, dat is niet helemaal 
duidelijk. De kloostermoppen 
die voor het onderste deel van 
het poortgebouw zijn gebruikt, 
lijken eerder gebruikt te zijn. De 
muurankers vormen het jaartal 
1603. Ze hebben hun stempel er 
voor altijd op gedrukt door de 
fraaie wapensteen in de voorgevel. 
Hier staat op: PTR V EYSINGHA, 

GRIETMAN VAN RAVVEHE en 
FOEKEL V HERIN H. Het linker 
wapen met de drie rozen is van de 
Van Eysinga’s. Het rechter wapen 
van de Heringa’s heeft een halve 
adelaar, twee rozen en een lelie. 
Er boven staat een leeuw. In de 
achterkant van het poortgebouw 
zitten nog de gibbegaten. Gibben 
waren kleine duiven die gehouden 
werden om op te eten. Hun mest 
werd gebruikt als bemesting voor 
de moestuin. Het houden van 
duiven was een recht van de adel 
en patriciërs. We rijden er vaak 
zo aan voorbij, maar Raerd zou 
Raerd niet zijn zonder de oude 
poort, met recht de parel van de 
Slotsdyk.

Wat weten we verder nog van 
deze tijd, wat is er in de archieven 
terecht gekomen? Vaak waren dat 
geschillen. Zoals in het geval van 
enkele schoolmeesters. In de tijd 
dat Pieter grietman in Raerd was 

werd hij door de Classis Sneek 
ingeschakeld om een dwarse 
schoolmeester te ontslaan. Ook in 
Deersum moest hij ingrijpen om 
een schoolmeester te verwijderen 
die de kinderen met behulp van 
“papistische boecken” onder-
wees. De oude schoolmeesters 
deden hun werk zoals ze dat altijd 
gedaan hadden, maar de kerk 
kon dat na de Hervorming niet 
meer toestaan en dan moest de 
grietman ingrijpen. (Uit:Tussen 
Gideonsbende en publieke kerk.)

Pieter was niet alleen grietman, 
maar ook lid van Gedeputeerde 
Staten. Hij was zeer vermogend. 
Buiten het goed Jongema bezat hij 
nog veel land, waarvan een groot 
deel in Raerderhim lag. In het
testament uit 1635 werd uitdruk-
kelijk vastgelegd dat Jongema 
met de gronden en landen aan 
Jongema State behorende en 
naastgelegen, niet verkocht 
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mogen worden, alleen vererfd 
“op het naaste bloed”. De armen 
van Raerd werden niet vergeten: 
”voorts legateren wij de rechte 
huisarmen tot Rauwert duizend 
caroli guldens van 20 stuivers, die 
zij ontvangen zullen na ons over-
lijden ende zullen interesse gesteld 
worden ten ewigen dagen ende zal 
jaarlijks de interesse aan de kerk-
voogden tot Rauwert met believen 
ende kennisse van de eigenaar van 
Jongema state betaald worden aan 
de armen”. Er stonden ook bijzon-
dere bepalingen in het testament: 
“zo zal de gemeente van Rauwert 
gehouden wezen niemand te be-
graven in de kerck ofte koor buiten 
weten ofte believen van de eigenaar 
van Jongema state”. Zij hadden het 
hier voor het zeggen, dat was wel 
duidelijk.

Pieter van Eysinga bleef hier griet-
man tot 1635. Hij stierf in 1645. 
Fookel was al in 1639 overleden. 
De immense grafsteen waarop ze 
zo parmantig staan afgebeeld ligt 
nog in de kerk van Raerd. Het 
randschrift luidt: “Op den 16 Ja-
nuary 1645 sterf den Edelen Heer 
Pytter van Eyssinga in syn Leven 
Grietman over Rauwerderahem 
ende Gedeputeerd Staet van Vries-
landt int 81 Jaer syns ouderdom. 
Den 5 May 1639 sterf de Edele 
matrona Fokel van Heringa oudt 
73 Jaren”. (Uit: De Laurentius kerk 
te Raerd)

Van de kinderen Aeda, Tjalling, 
Hylck, Johan en Hessel erfde zoon 
Johan Jongema State met het huis, 
erf en zwanerecht, plus nog enkele 
huizen in de Buorren van Raerd.

Tjalling van Eysinga
Na de dood van zoon Tjalling 
kreeg zoon Johan zijn naam en 
werd dus als Tjalling van Eysinga 
de nieuwe eigenaar van Jongema. 
Hij volgde zijn vader rond 1640 
op als grietman van Raerderhim. 
In hun streven naar zoveel mo-
gelijk macht sloten de leden van 
families zoals de Van Eysinga’s 
vaak “vriendschappen”, coalities 
zouden we nu misschien zeggen, 
met andere families. Stadhou-
der Willem Frederik klaagde er 
in 1647 over dat hij geen peil 
kon trekken op deze wisselende 
vriendschappen. “Tjalling Eissinga 
van Marsum heb ik groote vrundt 
gesien met Tjalling Eissinga van 
de Raedt. Daernae waeren die twe 
de grootste en heevichste vianden 
die men sien kost, scholden malc-

 

 

 

         
         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaterdag 9 april, 13.00 uur  

Dorpshuis Raerd 
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kander voor schelmen en dieven en 
nu sijn se wedrom vrunden”. (Uit: 
Tussen Gideonsbende en publieke 
kerk)

De stadhouder had misschien 
reden tot klagen, de kerk van 
Raerd had dit niet. Tjalling van 
Eysinga liet in 1649 een nieuw 
orgel maken bij de broers Bader 
in Leeuwarden bestemd voor de 
kerk van Raerd. In het bestek 
werd gesproken van een: “eene tre-
flik schoone kaste, groote blaasbalg 
ofte puister”, enzovoorts.

Tjalling had zelf ook reden tot 
klagen over een nichtje dat niet 
wilde luisteren. Maar zij was 
verliefd en liet zich niet door hem 
tegenhouden. Het verhaal van:
de verboden liefde

In de tijd dat Tjalling op Jongema 
woonde, was hij voogd over zijn 
nichtje Foockel van Eysinga die 
ook bij hem inwoonde. Toen zij 
20 jaar was werd ze verliefd op 
Pier van Sytzama van Friens. Hij 
was 22. Hun verkering kon bij de 
beide families geen goedkeuring 
krijgen. Huwelijken werden in die 
tijd vaak gesloten omdat het de 
familie goed uitkwam, wat betreft 
stand of bezit. Wat precies de re-
den was is niet duidelijk, het kon 
niets worden. Het verliefde stel 
liet zich hierdoor niet uit het veld 
slaan en ze gingen er samen van-
door. Foockel was nog minderja-
rig en dus moest haar voogd wel 
in actie komen. Samen met Hessel 
Roorda van Eysinga, haar oom 
en ook voogd, trok Tjalling met 
een heel legertje manschappen op 
naar Beslinga State te Friens om te 
kijken of Foockel daar bij Pier zou 
zijn. Het was 11 december 1648 
’s avonds laat en ze konden de 
bevroren slotgracht gemakkelijk 
oversteken en stonden op het erf. 

 

 

 

         
         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaterdag 9 april, 13.00 uur  

Dorpshuis Raerd 

                 

 

 

Toen de deur werd opengemaakt 
stormden de mannen naar bin-
nen, gewapend met een voorha-
mer, bijlen, geweren en hooivor-
ken. Het hele huis werd doorzocht 
met behulp van enige aangestoken 
kaarsen. Het leverde niets op. Er 
werd nog even gedreigd de vrouw 
die open gedaan had te “pijnigen” 
om haar aan het praten te krijgen, 
maar dat ging toch te ver. Ook 
op twee andere boerderijen werd 
gezocht, maar Pier en Foockel 

werden niet gevonden, waarna ze 
het opgaven. Uiteindelijk hebben 
Pier en Foockel hun zin gekregen 
en zijn ze het jaar erop (1649) ge-
trouwd, maar hun geluk heeft niet 
lang geduurd. Foockel stierf twee 
jaar later. (Gen. Jierboek 1962)
De liefde overwon, maar er volgde 
geen lang en gelukkig leven. Vol-
gende keer verder met Tjalling, 
zijn zuster Hylck en de erfenis.

S.B.
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Nea krimmenearje oer dyn pine en siik wêzen,
altyd in lústerjend ear foar in oar.

Hoe dreech is it om te striden mei it ûntbrekken fan macht.
Do woest dyn gesin net ferlitte, hjir noch lang net wei.

Wy sille dy sa misse!

Gerrit Siesling
1 febrewaris 1975 18 maart 2016

Bakhúzen, Gerda Siesling-de Groot
 Niek |, Jens

Raerd, Ulke & Alie Siesling-Hofstra,
 Wietske Siesling-Boonstra 9
 Aaltsje & Paul
 Hendrik Ulke, Jorn, Ilse
 Pieter & Aeltsje
 Hedwig, Tieme, Elske

Snits, Jan & Marieke

Grou, Bouwe & Lies de Groot-Lemstra

Ljouwert, Froukje & Michiel
 Hidde, Jelle

Kondoléânsje sil wêze op tiisdei 22 maart fan 17.00 oant 18.00 oere by ús thús 
op ’e Koaiwei 1, 8574 VB te Bakhúzen.

Wy noegje jimme út om mei ús ôfskie te nimmen fan Gerrit op woansdei 23 maart 
om 14.00 oere yn de Laurentius tsjerke yn Raerd. 
Nei ôfrin bringe wy Gerrit dêr te hôf. 
Dêr is gjin gelegenheid mear om te kondolearjen. 


