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Wa binne dat?
Peter Lammers en Larette Koers

Het is ongeveer 9 uur in de och-
tend wanneer een man en zijn 
viervoeter door het dorp wandelen 
in de richting van Flânsum. De 
man laat de hond uit door een 
flinke wandeling te gaan maken. 
Wanneer ze weer terugkeren naar 
huis, zit zijn vriendin klaar met een 
lekker kopje thee. De man en zijn 
vriendin zijn Peter en Larette en zij 
wonen aan de Skoallestrjitte, samen 
met hun trouwe hond Joe.

De van oorsprong Groningse en 
Fries besloten om in 2012 te gaan 
samenwonen. Na drie jaren van da-
ten gaan ze op zoek naar een leuke 
woning in de regio Súdwest-Frys-
lân. Zo nemen ze ook een kijkje 
in een woning in Raerd. Wanneer 
ze het dorp binnenrijden bekruipt 
Peter een gevoel van herkenning en 
dat is vreemd, want hij weet zeker 
dat hij hier nooit eerder geweest is. 

Het stel heeft allebei de opleiding 
SPW gevolgd. Larette heeft de 
richting van verzorging gekozen en 
heeft ondertussen een baan in de 
beveiliging bemachtigd. Dit werk 
betekent onregelmatige diensten 
van 9 à 10 uur om de veiligheid 
en orde te bewaren in AZC’s. Ze 
maakt graag een praatje met bewo-
ners over hun leven en de situatie 
waarin ze nu verkeren. Soms is het 
moeilijk te begrijpen wat ze precies 
zeggen, de taal is zeker een barrière 
maar, lacht Larette, Fries is voor 
mij ook een barrière. Ontspanning 
zit voor haar in de uurtjes die vrij 
zijn om te lezen. Het lezen begint 
pas te interesseren als ze op haar 
twaalfde een boek cadeau krijgt 
van haar vader. Het begint met het 
boek “Das Boot”, nu zijn het voor-
namelijk thrillers die de planken in 

de boekenkast van de woonkamer 
vullen.

Peter heeft de richting van woon-
begeleider gevolgd en werkt nu 
ook als zodanig in de gehandicap-
tenzorg en ook hij draait onre-
gelmatige diensten. Het is voor 
hem even wennen om in een dorp 
te wonen zonder voorzieningen. 
Even snel op de fiets naar het 
centrum is er niet meer bij en ook 
de favoriete bezigheid is van de 
baan. Geen waterpolo meer, nu 
benut hij zijn vrije tijd aan klussen 
en lezen. Het afgelopen jaar is er 
veel geklust aan de woning, maar 
het einde is nog lang niet in zicht. 
Momenteel is hij bezig om een 
soort “mancave” te maken van een 
kamer op de bovenverdieping. De 
planken aan de muur maakt hij zelf  
van legerkisten. De 2de WO is wat 
hem erg interesseert en zijn boe-
kenplanken zullen gevuld worden 

met boeken die gaan over deze 
periode. Een boek uit zijn collectie 
heet “Een Pastorie in Oorlogstijd” 
en dit verklaart waarom hij het 
dorp “herkende” bij zijn allereerste 
bezoek. 

Ze wonen graag in het dorp en 
daarom zijn ze voornemens om 
het huis nog verder te verbouwen 
en in te richten naar eigen wens. 
Nog een paar bladzijden in het 
nieuwe boek van Tess Gerritsen, 
het gereedschap opruimen en 
dan de jassen aan. Het is al nacht 
wanneer een man en een vrouw, 
samen met hun hond het dorp 
uitwandelen. Bij de meeste men-
sen zijn de gordijnen gesloten en 
brandt er geen licht. Alleen bij het 
blikje staan een paar jongeren die 
vriendelijk groeten en het stel groet 
vriendelijk terug.

C.R..
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 14 februari 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 28 februari 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 28 februari v.a. 16.00 uur Country Line Dance De Trilker

Dinsdag 1 maart v.a. 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Maandag 14 maart 20.00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang Dorpshuis

Woensdag 18 maart 8,30 - 20.00 uur Open Dag Raerderhiem

Zondag 1 mei 13.00 - 17.00 uur Voorjaarsfair Dorpshuis/plein

Zaterdag 4 juni Hele dag Slachte Marathon Hele dorp

Foarwurd fan de 
redaksje
Elke kear wer in moai momint, as de 
Praet fan Raerd op de matte leit. Wy as 
redaksje binne der elke kear wer tefre-
den mei. Wy hoopje fansels dat jimme, 
Raerders, dat ek binne. As jo wat misse 
yn de krante, as jo it oars ha wolle, jou 
it oan ús troch. Wy binne gjin sjoer-
nalisten, wy witte net alles, wy moatte 
it ha fan de ynbring fan jimme. As jo 
wat nijsgjirrichs sjogge, meitsje der in 
foto fan, skriuw der in pear wurden 
by en mail it oan: doarpskranteraerd@
hotmail.com. De krante wurdt der grif  
noch moaier fan!

Wa wol skriuwer/skriuwster wurde fan 
de doarpskrante? Ien kear yn de mo-
anne fergaderje, notulen útwurkje en 
de aginda meitsje, de korrespondinsje 
byhâlde op it mail adres fan de krante, 
en mei sjen op de webside fan Raerd. 
Ek sykje wy in persoan der by dy 
de einredaksje dwaan wol. In talige 
persoan, leafst ien dy ‘t ek it Frysk 
machtich 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.

Noch ien kear

Nea noch der sa bot mei sitten

by strange froast en eastewyn;

nochris mei of it ferjitte?

Lêste kear … al jierren lyn!

Ûnrêst kaam oer kleare nachten 

makke  dat er sliep net fûn,

seach himsels al yn gedachten

weagjend - izers ûnderbûn.

Wat, tocht him, koe ’t eins ferdomme

dat hy al hast tachtich wie,

mocht DE TOCHT der al fan komme

hy der grif nochris foar gie!

Dochs teiwaar die roet yn ’t iten,

Morgana spegele oer ’t gea.

Âldmannedream samar ferskiten?

Wolnee; 

de SLACHTE aanst, al waard ’t syn dea!

Sylster H.



PRAET FAN RAERDPagina 4

Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 13, nummer 117
Februari 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 maartnummer: 
inleveren copij uiterlijk 15 
februari (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van maart wordt in de 
eerste week van maart 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

Slachte Marathon 
2016
Op zaterdag 4 juni 2016 is het 
weer zover. 1.500 hardlopers en 
13.500 wandelaars lopen de Slachte 
van Oosterbierum naar Raerd. Na 
2000 en 2008 zal het de derde keer 
zijn dat Raerd als finishplaats zal 
fungeren voor dit evenement dat 
eens in de vier jaar wordt georgani-
seerd. In 2004 en 2012 was Raerd 
de startplaats. 

Het zal duidelijk zijn dat de finish 
veel drukte met zich meebrengt. 
De hardlopers finishen vanaf  
ongeveer 9.30 uur tot een uur of  
12.00. Daarna is het even rustig 
voordat vanaf  14.00 uur de eerste 
wandelaars arriveren. De piek in 
de aankomst ligt tussen 16.00 uur 
en 19.00 uur. Op dat moment zal 
het druk zijn in het gehele dorp en 
bomvol op het plein. 

De organisatie van de deze dag is 
grotendeels gelijk aan 2008. Vroeg 
in ochtend vanaf  5.00 uur gaan 
de parkeerterreinen open. Geluk-
kig hebben wij weer de volledige 
medewerking van Fedde Hellinga, 
Sietse Dijkstra en Atte Wiarda, zij 
hebben hun land beschikbaar ge-
steld als parkeerterrein. Auto’s rij-
den via de Snitserdyk het parkeer-
terrein op, terwijl de bussen over 
de Hegedyk via Flânsum af  en 
aan rijden. De meeste deelnemers 
parkeren hun auto in Raerd en rij-
den vervolgens met de bus naar de 
start. Raerd is deze dag afgesloten 
voor in- en uitkomend verkeer van 
inwoners. Alle toegangswegen zijn 
afgesloten, behalve de Poppenwier-
sterdyk die exclusief  beschikbaar is 
voor de hulpdiensten. Voor inwo-
ners die deze dag toch het dorp 
moeten verlaten zal een speciaal 
parkeerterrein worden ingericht 
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van waaruit vertrek mogelijk is. 
Meer informatie volgt dit voorjaar.

Om alle deelnemers en toeschou-
wers te kunnen bedienen is er 
onder andere op het perceel van 
Atte aan de Hegedyk een tent 
beschikbaar waar in de namiddag 
en de avond twee bands (Butterfly 
en Lost Shot) zullen optreden. Op 
het plein zal een horeca verkoop-
punt worden ingericht en natuurlijk 
is het Doarpshûs van ‘s morgens 
vroeg tot ‘s avonds laat geopend. 

De organisatie van dit alles is in 
handen van de Stichting Mara-
thon Raerd. Het bestuur van deze 
stichting bestaat uit Wiebe Stelwa-
gen (voorzitter), Doete Kooistra 
(secretaris), Jelle van der Velde 
(penningmeester) en de leden Piet 
de Hoop, Pieter Siesling, Koos de 
Vries en Sjoerd Stelwagen. 

Gezien de omvang van het evene-
ment hangen er onder dit bestuur 

een viertal commissies. Wiebe 
verzorgt met Paul ter Schegget, 
Bauke Veenstra en Nico Jorritsma 
de facilitaire zaken. Zij verzorgen 
waar nodig stroom, water, verlich-
ting en andere voorzieningen. Piet, 
Pieter en Sjoerd gaan samen met 
Errit Vleer en Wobbe Kooistra het 
verkeer in goede banen leiden. Jelle 
en Koos zullen samen met Marcus 
Huisman, Iede Sijszeling en Annet-
te Groothoff  in nauwe samenwer-
king met het Doarpshûs bestuur de 
horeca voor hun rekening nemen. 
Tot slot misschien wel de belang-
rijkste commissie, Doete verzorgt 
samen met Aukje de Groot en 
Nienke Hainja voor de volledige 
vrijwilligersbezetting, inclusief  de 
horeca.

Het moge duidelijk zijn dat wij 
deze dag alle hulp kunnen gebrui-
ken om alles draaiende te houden 
en ons dorp op een geweldige 
wijze te promoten door een goede 
organisatie van deze dag. Hiervoor 

zullen veel vrijwilligers nodig zijn, 
maar net als in de voorgaande 
edities zal dit ongetwijfeld slagen. 
In het voorjaar gaan wij iedereen 
informeren hoe wij het werven van 
vrijwilligers organiseren en waar 
jij je op kunt geven. Alle hulp is 
welkom en voor iedereen is een 
passende taak beschikbaar. 

De komende maanden zal de 
organisatie en de invulling van 
deze dag steeds concreter worden, 
zoals al aangegeven grotendeels 
op basis van de draaiboeken uit 
2008. Mochten er nu al vragen of  
opmerkingen zijn, spreek dan het 
bestuur aan of  stuur een mail naar 
doete@hetnet.nl. Zodra wij meer 
nieuws hebben zullen wij dit in een 
volgende krant publiceren. 

Laten wij er met elkaar een gewel-
dige dag van maken!

Bestuur Stichting Marathon Raerd
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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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Praet fan Raerd
column
Koorts

Natuurlijk wens ik jullie allemaal 
een gezond 2016!

Helaas krijgen in de winter meer 
mensen dan in andere jaargetijden 
te maken met griep en/of  ver-
koudheid. Vaak gaat dit gepaard 
met koorts. Koorts is een verho-
ging van de gemiddelde lichaams-
temperatuur. Meestal is het een 

gevolg van een bacteriële of  virale 
infectie. Het is een zinvolle, natuur-
lijk reactie, die het lichaam helpt de 
infecties te vernietigen.

Koorts versnelt de stofwisseling, 
waardoor ook de uitscheiding 
van afvalstoffen van het lichaam 
sneller gaat, verhoogt de hartslag 
en bevordert de bloedsomloop. 
Hierdoor kan het immuunsysteem 
sneller en effectiever werken, waar-
door virussen en bacteriën eerder 
gedood en uit het lichaam verdre-
ven worden, zich niet meer kunnen 
vermenigvuldigen en de aangetaste 

cellen sneller herstellen. Beter dan 
koorts onderdrukken is dus deze 
gewoon laten bestaan en zijn werk 
laten doen, behalve wanneer je je 
ziek voelt.

Nog meer dan de hoogte van de 
koorts is het belangrijk hoe ziek je 
je voelt en of  je suffig bent. Na-
tuurlijk is het ook afhankelijk van 
de mate waarin je onder normale 
omstandigheden gezond bent. 

Heb je bepaalde aandoeningen die 
losstaan van deze ziekte of  ben 
je verzwakt, gaat het om ouderen 
of  (jonge) kinderen, houd dit dan 
extra in de gaten. Bel bij twijfel 
of  zorgen gerust even de huisarts. 
Boven de 40 graden doe ik dit zelf  
in ieder geval. Ook is het belang-
rijk op te letten hoe lang de koorts 
aanhoudt of  wanneer de koorts 
verdwijnt en weer terugkeert. Ver-
der zijn indicaties om een arts te 
raadplegen onder andere: ernstige 
diarree en/of  braken, benauwd-
heid, stijve nek, slecht drinken.

Omdat je bij een hoge temperatuur 
veel vocht verliest, is het belangrijk 
om veel water te drinken. Neem 
rust bij koorts, omdat het lichaam 
al voldoende te verduren heeft; niet 
alleen door de koorts, maar ook 
door de onderliggende infectie.

Naast de reguliere medicatie bij 
infecties, zijn er ook diverse na-
tuurlijke middelen. Raadpleeg een 
therapeut als je op deze manier iets 
tegen de infectie zou willen doen.

Wil je meer informatie? Telefo-
nisch contact is geheel vrijblijvend!

Sabine Mooijweer
Additieve Therapie Mooijweer
Fryhofke 12, Raerd
www.additievetherapiemooijweer.nl
06-51797389
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    REIS  DOOR MIJN  BOEKENKAST 

Aan de  lezers,  DEEL 3   

Geen reisjes door het land deze keer.                                                                                                                 
De straat is aan de schaatsers, de durfals en zij die moeten teneinde de ander van dienst te 
kunnen zijn.                                                                                                                                                              
Maar verder: ………………………                                                                                                                              
Binnen blijven is het consigne.                                                                                                                             
Er wordt weliswaar gestrooid maar het blijft verraderlijk glad…                                                                   
Dan scharrelen we maar weer eens langs de boekenkast en vinden..: 

Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch.(1959)                                                                                              
Voorin ‐ het door de tand des tijds licht gehavende boekwerk ‐ een sticker van                              
Kantoorboekhandel van Loon  Markt  Tiel.  Die boekwinkel bestaat al lang niet meer.                                    
Ik vooralsnog wel.                                                                                                                                                   
Voorin staan ook mijn naam en de datum van aanschaf, 25 juni 1962. Met pen geschreven.                
Een cadeau voor mijn zestiende verjaardag ?  Fraai cadeau – maar niet heus‐  want het bevat             
gloeiende kost over de verschrikkingen tijdens de bombardementen op Dresden februari 1945.         
Heb het nog eens gelezen en ‐ niet helemaal‐ tot mijn verbazing gemerkt dat de vragen van             
toen nog steeds gelden. 

Even verderop in de kast staat Kurt Vonnegut’s  Slaughterhouse V. Kort na het verschijnen ‐1969‐ 
ontstond een heftige discussie of Vonnegut niet plagiaat pleegde met zijn boek op Het stenen 
bruidsbed. En ja er waren overeenkomsten maar toentertijd onvoldoende voor de rechter om van 
plagiaat te kunnen spreken. Overigens Vonnegut beveel ik u aan al is het stevige kost. 

Serieus?                                                                                                                                                                    
Zwaar op de hand?                                                                                                                                                 
Ik?                                                                                                                                                                              
Geen humor…???                                                                                                                                                    
Wacht effe…..want:                                                                                                                                                
Nu heb ik een boek in mijn handen waarvan u zult smullen.                                                                         
Het heet De twaalf stoelen en is geschreven door de Russische schrijvers Ilja Ilf en Jevgeni Petrov.    
De menselijke hebzucht als basis voor een hilarische schelmenroman.                                                       
Prachtig verhaal, genieten geblazen.                                                                                                                  
Bedriegers bedrogen. Lekker Puhhh !!                                                                                                                
Wat kan een mens meer verlangen. 

Ach, al bijna vergeten Simon Carmiggelt. Uitgeverij van Oorschot heeft een prachtig 
vormgegeven bundel met zijn verhalen heruitgegeven. Fraaie dundruk.                                                    
Zo af en toe een verhaaltje van hem verricht wonderen.                                                                               
Opent oren en ogen.  Liefdevolle observaties van ons aanhoudend gestuntel.                                          
Laat in het gewone dagelijkse leven het klein en groot menselijk gebrek zien. 

Knap gedaan en bloedjammer als dat verloren zou gaan in de vergeetschemer.                                      
Dus toe, zo nu en dan een Carmiggelt voor het slapen gaan.                                                                  
Vormt een mooie afsluiting van de dag..                                                                                                            
Het Journaal en Jinek komen dan morgen wel weer. 

Enne lees ze………of niet……dat staat nog steeds …...   

Groet en goed….Sieger L. 
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Nijsbrief jannewaris 
2016

Wy winskje eltsenien in goed, sûn 
en moai 2016 ta. Wy hoopje wer 
op in moai jier mei elkoar!

Dit jier binne we begûn mei in 
gesellich stamppotbuffet, wêr’t 2/3 
fan ús leden by oanwêzich wienen 
en de stamppot eltsenien tige goed 
smakke. Woansdei 20 jannewa-
ris wie de jiergearkomste, mei yn 
twadde helte Marjan de Jager fan 
‘Schoonheidssalon Marbelle’. Sy 
fertelde oer har. Wat foar behan-
nelings jout se de froulju (en 
manlju), dy’t har by harren yn ’e 
stoel deljouwe. Dêrnei liet se yn ’e 
praktyk sjen, hoe’t se de ’finishing 
touch’ fersoarge. Op tongersdei 11 
febrewaris komt ds. Van der Meer 
fan Akkrum mei syn ferhalen oer 
de Amish yn Amearika. Dit is op 
middei, yn gearwurking mei de 

aktiviteitemiddei fan de âlderen. It 
begjint om 13.30 oere yn it Lokaal. 
Amish libje sober, hawwe hechte 
famyljebannen en libje geastlik fier 
fan de ‘moderne wrâld’. Se soargje 
foar har eigen mienskip, dogge gjin 
berop op ‘e oerheid en hawwe in 
eigen taal; se bouwe sels harren 
huzen, ûnderwize har eigen bern. 
Ek binne se sober klaaid, faak yn 
‘t swart, sawol âlders as bern en se 
drage gjin sieraden.

Nijs oer de workshops
Spitigernôch binne der mar 2 op-
jeften foar de Workshop Tekenjen 
mei Vera yn it Jopie Huismanmu-
seum yn Warkum op 16 febrewaris. 
Dit is te min om dizze workshop 
trochgean te litten. De froulju dy’t 
harren foar dizze workshop opjûn 
hawwe, krije noch persoanlik ber-
jocht hjir oer.

Nijs oer de Haak-In 
Op 30 desimber wie der wer in 
Haak-In by Blijke Vellinga. Dit 
kear wiene der mar fjouwer froulju. 
Catrien Huitema wie foar it lêst 
omdat sy ferhúzje sil nei de Ger-
dyk. Se levere in prachtich haak-
wurk yn foar de grutte haaktekken: 
in stik tekken mei it logo fan de 
Vrouwen van Nu. We sille har kre-

Ofd.  Reduzum, Idaerd, Eagum, 
Friens, Wytgaard en Raerd

Koördinatoaren: 
Els Koopmans en Baukje Wytsma

Kontaktadres:
Buorren 4, 9008SW Reduzum

e-mail: giestmei@gmail.com 
tel. 0566-602506

ative ynbring en kennis fan stekken 
en techniken fan it haken misse. 
De folgjende Haak-In sil plak fine 
op tiisdeitemoarn 26 jannewaris 
(23 febrewaris en 22 maart). Wy 
wolle it dizze kear op in tiisdei 
dwaan, omdat wy ek de froulju dy’t 
nei de gymnastyk geane, de gele-
genhyd jaan wolle om te kommen. 
Jim binne dy moarn fan herte wol-
kom om 9.30 oere by Blijke.

 

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 

Wisten jo dat:
lidmaatskip fan Vrouwen van Nu 
in koarting op de soarchfersekering 
fan De Friesland opleverje kin. 
Efkes skilje mei De Friesland en 
klear is Kees.

Lanlike en provinsjale aktiviteiten
Ynformaasje oer lanlike en pro-
vinsjale aktiviteiten, ek wat it 
opjaan en beteljen oangiet, kinne 
jim fine op ’e provinsjale webside:  
http://www.vrouwenvannu.nl/
fryslân, by agenda activiteiten.
Slagget dit net, freegje dan jim kon-
taktlid om de digitale ynformaasje.
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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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…code groen !! 

     
Hij knipt de radio uit.  
Dat voortdurende geleuter over het weer… 
Radio vier wordt vandaag extra vaak onderbroken. 
Dat zult u wel begrijpen, meent de omroepster.                                 
Met deze uitzonderlijke weersomstandigheden. 
Wij houden u op de hoogte.  
Er geldt voor het noorden van het land boven grofweg de lijn…..Klazienaveen – Alkmaar 
 een code oranje. Het KNMI ziet vooralsnog geen reden de code op te schalen  
- zoals gisteren - naar rood.   
 
Weerman Piet Paulusma kan zich daar in vinden.  
Als u niet van huis hoeft, doe het dan ook niet is het advies. 
Er wordt meer ijzel en natte sneeuw verwacht. 
 
Hij kijkt naar buiten.  
Het regent gestaag.  
Stoep en straat glimmen als een spiegel. 
 
Ach, die gewichtigdoenerij.  
Er valt geen drupje minder ondanks alle ingezette deskundigheid. 
 
Wat riep zijn vader dan……..? 
Het weer is een gemoedsgesteldheid ! 
Gisteren was er weer, vandaag is er weer en morgen is er wéér weer.  
Dat staat vast.  
Hoe anders is het voor de mens… 
Gisteren was hij er, vandaag is hij er….  
Maar morgen……. ? Morgen mag hij hopen er weer te zijn. 
 
Hij scharrelt in de keuken. 
Mengt suiker, boter en bloem – ongeveer evenveel van alles - met een eitje  
en fijngehakte pecannoten en in flinters gesneden gedroogde cranberry’s. 
In de vorm gekneed en dan klein half uur in de oven op 200˚  . 
Al snel begint het heerlijk te ruiken. 
Door het ovenraampje schemert een goudglanzende boterkoek. 
 
Hij schenkt koffie in. 
Snijdt zich een kloeke punt . 
 
Hier heerst Code groen !!! 
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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 

Oproep
expositiemateriaal
Bij het leegruimen van de kerkto-
ren in september 2009 stuitten we 
op een grote hoeveelheid rom-
mel, die vervolgens door ons in 
de daarvoor bestemde container 
gedeponeerd werd. Toevallig kwam 
op dezelfde dag Dolf  van Weezel 
Errens langs, beleidsmedewerker 
erfgoed bij de provincie Fryslân. 
Hij ontwaarde in de container een 
raamwerk, dat ooit op het kerkhof  
gebruikt werd om de maten van 
een graf  te bepalen. Onmiddellijk 
besloot hij het ding in veiligheid te 
brengen. Wij kregen op onze kop 
en de opdracht om er goed op te 
passen. In overleg met het bestuur 
van begrafenisvereniging De Laat-
ste Eer werd besloten het raam in 
het baarhokje op te slaan.

Toen de deur van dat hokje open-
ging, verbaasden we ons over de 
twee oude doodsbaren die daar 
ook nog keurig tegen de kant 
stonden opgesteld: een volwas-
senen- en een kinderbaar. We 
kregen het idee om er tijdens een 
zomeropenstelling van de kerk nog 
eens een keer iets mee te doen. En 
dat moment lijkt nu aangebroken. 
Komende zomer willen we tijdens 
Tsjerkepaad in het koor van de 
kerk een expositie inrichten over 
dood, begraven en rouw. En daar-
voor is materiaal nodig.

We hebben dus al wat voorwerpen 
uit het baarhuisje en ook bevindt 
zich in het archief  wel wat mate-
riaal. Zo is het de bedoeling om 
oude grafregisters te kopiëren, 
zodat nakomelingen zelf  kunnen 
speuren in de boeken naar de na-
men en de graven van hun voorou-
ders. In Tresoar bevinden zich nog 
rouwbrieven etc. waarvan we ook 
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hopen dat we ze mogen gebruiken. 
Maar voldoende is dat nog niet.

Daarom doen we aan alle Raerders 
(en andere lezers) een oproep om 
materiaal beschikbaar te stellen 
voor deze expositie. We denken 
daarbij aan rouwkleding en –sie-
raden, aan oude rouwkaarten en 
andere relevante documenten, 
aan voorwerpen die iets met dood 
en begraven te maken hebben, 
kortom, aan alles waarvan het 
de moeite waard is om het in het 
kader van genoemd thema aan an-
deren te laten zien. Een van onze 
commissieleden bleek bijvoorbeeld 
een 18e eeuws lijkkleed in haar be-
zit te hebben, dat we in een vitrine 
zouden kunnen exposeren. En zo 
moet er meer zijn.

Mocht u of  iemand uit uw omge-
ving iets hebben wat we zouden 
kunnen en mogen gebruiken, dan 
verzoeken we u om contact op 
te nemen met Jantsje Veldhuis 
(601769), Sjoke Brunia (601365) 
of  Roel Houwing (602141). Zij 
komen de betreffende spullen dan 
even bekijken. De zomeropenstel-
ling duurt zoals gewoonlijk van be-
gin juli tot half  september. Pas dan 
hebben we ze dus nodig. Namens 
de Documentatiecommissie en de 
kerkenraad alvast bedankt voor alle 
medewerking.

W.H.

 

 

 

 

 

Tip: cadeaubon om te geven!                              
www.yngoedehannen.nl 

ontspanningsmassage - hotstone massage 

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
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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
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O.S.O NIEUWS

Donateursactie 
Zoals we al eerder hebben aangegeven hebben wij als gymnastiekvereniging uw hulp nodig 
om de gymnastiekvereniging te laten bestaan. Financieel staat OSO er niet goed voor.  
Als bestuur zijn we met verschillende acties bezig om meer geld binnen te krijgen, om de 
sporten te kunnen blijven aanbieden zoals we dat nu doen, Maar helaas is dit niet genoeg. 
Als er nu niets gebeurt, is OSO over 1 a 2 jaar failliet.  

Daarom komen we nu in actie en hopen we op uw steun. Wij komen in de week van 9 maart 
t/m  15 maart bij u aan de deur om te vragen of u donateur wilt worden voor OSO.     

Donateurs zijn hard nodig voor de vereniging om OSO financieel ‘gezond’ te maken en 
daarnaast te houden. Dit heeft onder andere te maken met de hoge huur van de gymzaal en 
het inhuren van gediplomeerde en gecertificeerde docenten. Deze kosten drukken erg op 
ons budget. Wij als bestuur willen graag voor een lage/ betaalbare prijs de sporten 
aanbieden zodat iedereen kan sporten.  
Door deze actie hopen wij zoveel mogelijk geld binnen te halen zodat de 
gymnastiekvereniging nog erg lang mag blijven bestaan en dat iedereen er met plezier komt 
sporten. Wij hopen op uw steun.  

Poiesz Sponsoractie
Om nog meer geld binnen te halen, doen we als vereniging mee aan de Poieszsponsoractie.  
Wij willen u vragen om de sponsor munten voor onze vereniging te bewaren of de deponeren 
in de daarvoor bestemde koker die staat in Scharnegoutum ( deelnemende winkel). U kunt 
de munten ook in de gymzaal achterlaten of door de brievenbus doen bij iemand van het 
bestuur, Slingerbochten 3 of Kleaster 4.  
Want hoe meer munten we verzamelen, hoe meer geld we krijgen voor onze jeugdleden.  
De actie loopt nog tot 29 maart. 

Alvast hartelijk dank!!!  

Voor al u vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl  Let op: .NL

Like en deel onze facebookbpagina met de berichten over de Poiesz jeugdsponsoractie en 
win leuke prijzen waaronder een Ipad of tegoedbonnen t.w.v. 25 euro! 

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  

GYMNASTIEKVERENIGING  RAERD

OSO nieuws
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. 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 slui-

ten bij de damesgymnastiek. Dit 
is elke maandagochtend om 10.00 
in de gymzaal. Dit wordt gegeven 
door mv. Kiestra. 

Noodoproep bestuur
In de vorige Praet fan Raerd was 
te lezen dat OSO genoodzaakt 
is te stoppen als er geen nieuwe 
bestuursleden komen. Gelukkig 
zijn er 2 aanmeldingen gekomen! 
Hier zijn we erg blij mee. Echter is 
dit nog niet genoeg en zouden we 
nogmaals een beroep op jullie wil-
len doen om u toch aan te melden 

als nieuw bestuurslid. We hebben  
nog 2 mensen nodig. Dus wilt 
u dat OSO blijft? Mail dan naar 
OSO. 

Voor al uw vragen kunt u mailen 
naar: oso@hotmail.nl  Let op: .NL

Volg O.S.O Raerd nu ook op Face-
book via www.facebook.com/oso-
raerd. Like onze pagina en blijf  op 
de hoogte van het laatste nieuws 
van de gymnastiekvereniging. 

Bestuur O.S.O. te Raerd
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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 

Gastouderopvang  
Thuis bij Ingrid 
Kom jij ook spelen? 

Ingrid Wierda-Hornstra 
Slingerbochten 4 
9012 DZ Raerd 

06-49888008 
Ingridhornstra@hotmail.com 

 

■ 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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Puppyparty!
M’n oudtante had gelijk. Ik mocht 
haar graag. Als Tante Hil kwam 
was het een beetje feest. Ze had 
een brede blik op de wereld en was 
altijd zeer belangstellend. Maar 
ze keek nooit in de kinderwagen. 
‘Ik zie liever een pup’, zei ze dan. 
Inderdaad: hoe lelijk het ras ook 
moge zijn, puppy’s zijn áltijd leuk! 
Maar mollige snoetjes worden 
groot en dan zijn ze lang niet altijd 
meer zo makkelijk te hanteren. 
Zeker als de handenbindertjes aan 
het puberen slaan. Net zoals onze 
kinderen eerst naar de peuterklas 
gaan, zo is het verstandig met een 
jonge hond de puppycursus te be-
zoeken. Ik raad het altijd aan. 

Ook al heb je eerder honden gehad 
en zelfs opgevoed, puppy’s moeten 
socialiseren. Ze behoren de hon-
dentaal die ze in het nest hebben 
opgedaan verder uit te bouwen. 
Daarnaast veranderen inzichten 
over opvoeding voortschrijdend. 
Diereigenaren krijgen altijd weer 
nieuwe handvaten aangereikt om 
een hond beter onder controle te 
krijgen en te houden.

De cursusleider ziet de pups het 
liefst zo jong mogelijk op de hon-
denschool. Zelf  geef  ik de voor-
keur aan een paar weekjes later als 
de entingen de weerstand op peil 
hebben gebracht. Voor beide is 
wat te zeggen; uiteraard geef  ik de 
gezondheid voorrang… Als een 
pup voor de eerste keer bij ons op 

het spreekuur komt, is de dieren-
arts meteen een beetje de boeman. 
Het mondt immers vrijwel altijd uit 
in een prik. Ook al staan we daarna 
met een lekker brokje klaar ter 
compensatie; de pup zal een beetje 
een nare associatie met de spreek-
kamer houden. 

Daar gaan we wat aan doen! We 
gaan puppyklasjes maken om de 
pup aan de praktijk te laten wen-
nen en baasjes kunnen dan tegelij-
kertijd allerlei informatie opdoen. 
Hoe maak ik het voor de pup 
leuker en hoe laat ik hem of  haar 
wennen aan onderzoeken. Dat 
is voor de eigenaar zelf  ook heel 
handig als deze later zelf  bepaalde 
(be)handelingen moet verrichten. 
Verder zullen we allerlei zaken als 
(op)voeding, ontwormen, vlooien- 
en tekenbestrijding, vachtverzor-

 de 

 

Het gedragsconsult 
Aan alle goede dingen komt een eind. Maar soms is dat verdraaide jammer. Dat geldt ook 
zeer zeker voor de hondenschool de Gehoorzame Huishond in Leeuwarden. Ooit begonnen op 
het schoolplein in Jirnsum en later uitgegroeid tot een zeer succesvolle formule bij het 
dierenasiel De Wissel aan het Kalverdijkje onder leiding van Robert en Ineke van der Meer. 
Samen met hun volledig gediplomeerd team stonden zij elke week weer klaar om puppy’s hun 
voortschrijdende  schuchtere dan wel onstuimige pootjes op het socialisatiepad  te laten 
zetten. Door middel van geduldig oefenen, trainen en uitleggen kregen baasjes handvaten om 
hun mormels gehoorzaam te krijgen en beter te laten functioneren in allerlei situaties.  Rode 
draad in de cursussen is altijd geweest dat je een goede band met je eigen huisdier moet zien 
op te bouwen.  Voor heel veel viervoeters uit deze regio heeft dat uitstekend gewerkt. Des te 
meer is het jammer dat de hondenschool stopt. Op de site vermeldt het team dat ‘het niet 
vrijblijvende vrijwilligerswerk niet langer te combineren valt met andere werkzaamheden en 
verplichtingen’. Helaas… 

Mijn eigen vrouw Lia heeft een groot aantal jaren met heel veel plezier deel uitgemaakt van 
het team van de hondenschool. Ook draait ze nu en dan elders mee in het trainen van honden. 
Op 1 oktober heeft ze echter haar laatste les gegeven aan het Kalverdijkje. Alle ervaring die 
ze de afgelopen jaren heeft opgedaan wil ze met genoegen inzetten om diereigenaren te 
helpen bepaalde gedragsproblemen met hun hond de baas te worden. Daarvoor heeft onze 
praktijk het ‘Gedragsconsult’ in het leven geroepen. Ondanks puppycursus, ondanks 
jarenlange ervaring met honden of ondanks intensief trainen wil het maar niet lukken 
bepaalde onhebbelijkheden onder controle te krijgen. Denk aan trekken aan de riem, niet bij 
het baasje komen als er onwijs aantrekkelijke soortgenootjes in de buurt zijn dan wel juist 
uitvallen naar minder aangename types. Of denk domweg aan de vreselijk vieze gewoonte om 
eigen, anderhonds - of kattenstront op te vreten. Maar ook bij de meer huiselijke probleempjes 
zijn soms eenvoudige oplossingen te bedenken. Vaker zal er echter ruim de tijd voor 
ingeruimd moeten worden om intensief te trainen en te oefenen. Voor de dominante bullebak 
zullen weer heel andere wegen moeten worden bewandeld dan voor de bange schijtlijster. Dat 
zal duidelijk zijn. Reken maar dat de variatie aan karakters onder onze vierpoters minstens zo 
groot is als bij ons tweevoeters. Niet alles is daarentegen op te lossen, dat zal ook helder zijn. 
Bovendien is Lia geen gedragstherapeut. Wel weet zij wegen aan te geven voor eventuele 
vervolgbehandeling. In ieder geval is er eerst een consult aan te wagen. Meer weten? Bel of 
kom gerust eens langs bij de balie of kijk verder op www.dierenartsgrou.nl 

 

ging en wat de baasjes ook maar 
ter tafel brengen de revue laten 
passeren. We starten in februari. 
Belangstellenden kunnen terecht 
bij de balie en zich telefonisch of  
via de mail opgeven. Nadere in-
formatie staat ook op de site www.
dierenartsgrou.nl

Tante Hil was altijd zeer uitgespro-
ken. En een beetje van de oude 
stempel. Ik vind het jammer dat 
ik haar dit ‘lumineuze’ idee niet 
meer voor kan leggen. Toch weet 
ik vrijwel zeker hoe ze zou hebben 
gereageerd. ‘Puppyparty???’, zou 
ze bijna spellend hebben gevraagd.  
En daarna zou ze in schaterlachen 
zijn uitgebarsten zoals alleen Tante 
Hil dat kon.
                      
menno@bistedokter.nl 
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Open Raerder bil-
jartkampioenschap
Van 7 t/m 10 januari vond het 
open Raerder biljartkampioenschap 
in het dorpshuis plaats. 60 biljarters 
gingen er van start in de klassen A, 
B, C, D en E. Er werd flink ge-
streden in de voorrondes door de 
biljarters, om zondag in de finale te 
komen.

Dit zijn de winnaars in de verschil-
lende klassen geworden:

A klasse 
1e prijs:  A. Broekstra (Reduzum)
2e prijs:  B. Hofstra (Poppenwier)
3e prijs:  I. Sijszeling

B klasse
1e prijs:  J. Franke (Akkrum)
2e prijs:  O. Doorenbos
3e prijs:  D. de Vries

C klasse
1e prijs:  T. Veenstra
2e prijs:  R. Bijlsma (Easterwierum)
3e prijs:  T. Huizenga (Akkrum)

D klasse
1e prijs:  R. Rodenhuis (Reduzum)
2e prijs:  J. Veldhuis
3e prijs:  H. Plokaar

E klasse 
1e prijs:  W. van Vliet
2e prijs:  J. Kooistra (Reduzum)
3e prijs:  H. Kombrink (Reduzum)

Alle prijswinnaars gingen naar huis 
met een waardebon van een slager 
en de 1e prijswinnaars ook nog met 
de wisselbeker.

Het was een zeer geslaagd toernooi, 
hierbij willen we nogmaals iedereen 
bedanken die dit mede mogelijk 
heeft gemaakt.
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Voorjaarsfair
1 mei 2016

Beste winkeliers/verkopers,

Wegens groot succes willen wij dit 
jaar weer een voorjaarsfair organi-
seren in het dorpshuis “de Trije-
sprong” te Raerd. Hierbij willen wij 
u van harte uitnodigen om deel te 
nemen aan onze fair. Kosten zijn 
slechts € 5,- voor een tafel. Meerde-
re tafels in overleg is mogelijk.  Een 
tafel is 1.40 lang en 0.80 breed.

Verder willen we proberen de 
voorjaarsfair aan te kleden met 
een kleine plek voor lammetjes, 
ponyrijden, muziek en een hapje 
en een drankje. Om deze fair tot 
een succes te maken hebben we uw 
hulp nodig, het zou super zijn om 
het dorpshuis weer vol te krijgen!!! 
Er wordt een flyer gemaakt en het 
wordt vermeld in de lokale kranten.  
Wees er snel bij want vol = vol. 

Onderstaande de gegevens van het 
evenement:
•	 Waar: in het dorpshuis
•	 Wanneer: zondag 1 mei 2016 

13.00 – 17.00 uur
•	 Opgave: voor 15 april 2016
•	 Kosten: €5,- (vooraf  te be-

talen) op rekeningnummer               
NL72RABO0128486317 t.n.v.   
Stichting Dorpshuis Raerd o.v.v. 
voorjaarsfair + naam e.o. bedrijf.

Mocht u vragen en/of  opmer-
kingen hebben of  bijvoorbeeld 
naast een andere stand wil staan of  
stroom nodig hebt, kunt u dit door-
geven via de mail: acdoarpshus@
hotmail.nl. Ook kunt u telefonisch 
contact opnemen met Tamara 
Struiving op nr. 06-25361343 (bel-
len na 18.00 uur).

Wij hopen u op 1 mei te mogen 
verwelkomen op de voorjaarsfair.

Met vriendelijke groet,
Activiteiten Commissie Doarpshûs de 
Trijesprong



PRAET FAN RAERDPagina 20



PRAET FAN RAERD Pagina 21

Historische
interieurs
Onderzoek naar bijzondere interieurs in 
Scharnegoutum, Loënga, Goënga, Pop-
penwier, Raerd, Tersoal, Sibrandabuor-
ren, Dearsum en omgeving.

Op dit moment loopt er een we-
tenschappelijk onderzoek naar his-
torische interieurs of  onderdelen 
daarvan in panden in de gemeente 
Súdwest-Fryslân. Inmiddels is drie-
kwart van dit onderzoek (inclusief  
Bolsward, Sneek, Workum, Mak-
kum en Hindeloopen) succesvol 
afgerond. In december en januari 
2016 vervolgen wij het onderzoek 
in uw regio. Het initiatief  daartoe 
wordt genomen door de in 2013 
opgerichte Stichting Interieurs in 
Fryslân. Doel is onder meer het 
verkrijgen van kennis over his-
torische interieurs die in Fryslân 
bewaard zijn gebleven. Wij laten 
de bewoners zien hoe uniek het 
is dat er nog interieuronderdelen 

bewaard zijn gebleven in hun huis. 
Op dit moment verdwijnen histori-
sche elementen in woningen in een 
hoog tempo. Door smaakverschil-
len, maar vaak ook door onwe-
tendheid verdwijnt definitief  een 
deel van het Friese woonerfgoed.

Middels een inventarisatie probe-
ren wij een totaalbeeld van de Frie-
se wooncultuur te krijgen. Door 
ons onderzoek proberen wij bewo-
ners zo enthousiast te krijgen, dat 
zij zelf  dit stuk van de geschiedenis 
van hun huis gaan beschermen. 
Zij worden telefonisch benaderd 
voor een afspraak voor een kort-
durend onderzoek ter plaatse. Wij 
zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in 
schouwen, fraai snijwerk, originele 
plafonds, vloeren, tegels, bedstee 
wanden, glas in lood ramen of  
een opmerkelijke trap. Meubels en 
huisraad en dergelijke vallen hier 
dus niet onder. De periode die wij 
onderzoeken loopt ongeveer vanaf  
de 17e eeuw tot rond 1970 (We-
deropbouw periode). Wij onder-

zoeken zowel  ‘voorname’ panden 
als normale woonhuizen en boer-
derijen en eenvoudige (arbeiders-)
huisjes. 

De stichting en het onderzoek zijn 
een particulier initiatief, opgezet 
door geïnteresseerde kenners. Zo 
maakt Meindert Seffinga, directeur 
van het Fries Scheepvaart Museum 
te Sneek, deel uit van het bestuur. 
Ook is prof. dr. Johan de Haan, 
bijzonder hoogleraar vanwege de 
Ottema-Kingma Leerstoel aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen 
bij het project betrokken. 

Mocht u ons willen helpen bij het 
onderzoek, door panden aan te 
dragen, waarin zich interessante 
onderdelen bevinden, dan kunt u 
ook alvast contact met ons opne-
men via het mailadres: info@interi-
eursinfryslan.nl. Meer informatie 
over de stichting vindt u op www.
interieursinfryslan.nl.
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Notulen
jaarvergadering 
Merkecommissie
Datum: 30 oktober 2015.
Aanwezig: dorpsbewoners, vertegenwoor-
digers van de straten en de merkecommis-
sie.
Afwezig met kennisgeving: Slotsdyk/
Snitserdyk, Nico Jorritsma en Eline 
Koornstra.

1) Opening
Job opent de vergadering.

2) Mededelingen
Ter kennisgeving afwezig: Nico 
Jorritsma en Eline Koornstra.

3) Ingekomen stukken
Optie om eigen muziek uit het 
eigen dorp nog meer in te zetten.

4) Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd. Vraag uit de zaal, 
waarom er geen entree wordt ge-
rekend bij het nieuwjaarsbal en dit 
zo nodig ten goede te laten ko-
men aan een andere commissie of  
vereniging. De penningmeester legt 
uit dat dit is afgeschaft i.v.m. het 
banksaldo van de merkecommissie 
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en dit los staat van inkomsten voor 
andere commissies en verenigin-
gen.

5) Evaluatie merke 2015
• Goede opkomst bij de kin-

derspelletjes op vrijdagavond, 
glijbaan werd gewaardeerd door 
kinderen en ouders.

• Muziek zondagmiddag en maan-
dagochtend tegenvallend.

• Verzoek tot herhaling van Bruno 
Rummler. 

• Matinee maandag loopt iets 
terug, verzoek om de maandag 
weer meer aandacht te geven. 

• Optie om opgave kaatsdeelname 
komend jaar weer terug te bren-
gen naar alleen opgave in de tent 
naast het dorpshuis, dit om de 
charme terug te brengen.

• Opgemerkt wordt dat de vrij-
dagavond intekenen/loten in 
de kantine een grote opkomst 
heeft. Is het mogelijk om deze 
mensen naar de dorpshuis te 
trekken, daar waar de merke is.

• Frets show was een erg geslaag-
de acitviteit voor de kinderen.

• Kortom een geslaagde merke 
met prachtig weer.

6) Standhouders
Standhouders hebben aangegeven 
dat ze een goede merke hebben 
gedraaid. De snackbar dit jaar was 
van goede kwaliteit. ‘s Maandags 
iets te vroeg weg, dit is geëvalueerd 
en volgend jaar zal deze langer 
aanwezig zijn. 

7) Financieel overzicht 2015
Ziet er goed en duidelijk uit. Opge-
merkt of  prijzengeld nog lager kan, 
dit is dit jaar al verlaagd. 

8)  Verslag kascommissie
Harry Banga en Sieger van der 
Zwaag hebben de kas gecontro-
leerd. Zag er goed en duidelijk 

uit, alles is gecontroleerd en was 
correct het zag er inzichtelijk uit. 
Complimenten voor de penning-
meester. Harry wordt hartelijk 
bedankt. 

9) Verkiezing kascommissie
Harry Banga wordt bedankt.
Ruerd Veldhuis meldt zich aan.

10) Merke 2016
• De komende merke is van 

26/8/2016 t/m 29/8/2016.
• Suggesties voor een thema zijn 

welkom bij de MC.
• Komend jaar hebben we de 

optocht weer met de versierde 
wagens. 

• Opmerking uit de zaal is of  we 
de vrijdagavond iets terug kun-
nen brengen en of  de maandag 
komend jaar meer aandacht kan 
krijgen om het aantrekkelijker te 
maken. 

• Tevens verzoek tot nadenken 
voor inbrengen item voor de 
groep jongeren van 12 jaar t/m 
16 jaar en de 65+ en dit toevoe-
gen aan de merke.

• Verzoek aan de merkecommissie 
om na te denken om het 5 jaar-
lijkse terugkomen van de ver-
sierde wagens te laten vervallen 
en dit in te vullen op en andere 
manier. Verschillende ideeën zijn 
naar voren gekomen. 

11) Uitreiken ontbijtgeld
Het ontbijtgeld gaat dit jaar naar 
Schoolpleincommissie. Het bedrag 
is € 308,10. Jan Pieter Sikkema 
en Ruerd Veldhuis nemen dit in 
ontvangst en geven een korte toe-
lichting wat er met dit bedrag zal 
worden gedaan. 

12) Nieuwe commissieleden
Roel Punter en Daniel Meckes 
worden bedankt voor hun inzet, zij 
hebben een cadeaubon ontvangen.

Nico Jorritsma, Kim van der Meu-
len en Eline Koornstra hebben 
zich bij de merkecommissie ge-
voegd en wij zijn erg blij met deze 
versterking. 

13) W.v.t.t.k
Nieuwjaarsbal 1 januari 2016, dit 
jaar komt de band Alice Springs 
Whiskey Tour. Thema is in gala 
stijl. Eetgelegenheid wordt dit jaar 
verzorgd door de pizza Sambrini’s.
Puzzeltocht: komend jaar gaan we 
bekijken of  deze plaats vindt, dit 
i.v.m. de Slachte en andere activi-
teiten van verschillende verenigin-
gen/commissies.

14) Rondvraag
Jeltje Jacobs bedankt de merke-
commissie voor de inzet.

15) Sluiting
De voorzitter bedankt alle aan-
wezigen voor hun komst en de 
feedback, de merkecommissie zal 
dit meenemen voor de invulling 
van de komende merke. Job sluit 
de vergadering. 

Suggesties voor het merkethema mogen 
gemaild worden naar merkeraerd@live.nl
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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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Ouder-kind groep

1x per 2 weken is er een 

ouder kind groep voor kin-

deren van 0 tot 4 jaar, in het 

dorpshuis/peuterspeelzaal.

Sietske Dijkstra

vrijwilliger van Timpaan 

si_ets_ke@hotmail.com

Ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenver-
gadering van het Plaatselijk Belang 
vindt plaats op maandag 14 maart, 
aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis 
van Raerd. De agenda wordt huis 
aan huis verspreid. Noteert u deze 
datum alvast in uw agenda?
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De bewoners van 
Jongema State
Deel 1

Inleiding
Achter het oude poortgebouw aan 
de Slotsdyk stond lang een statig 
landhuis. Nadat de laatste bewo-
ners in 1912 waren weggetrokken 
werd het huis afgebroken, waar-
mee het hart uit het omringende 
park werd weggerukt. We zijn nu 
honderd jaar verder. Er zijn geen 
mensen meer in Raerd die uit eigen 
herinnering nog weten hoe het er 
uit zag en die nog iets weten van 
de verhouding tussen de bewoners 
van de state en de inwoners van 
het dorp.

In een serie artikelen willen we 
nader ingaan op de geschiede-
nis. Geen verhalen over uitbundig 
bloeiende sneeuwklokjes, maar wie 
woonden er in het park voor de 

roeken en de reigers het overna-
men. Wat betekende de aanwezig-
heid van Jongema Huys voor de in-
woners van Raerd? De families die 
hier woonden hebben hun sporen 
nagelaten, waren grietman, voelden 
zich betrokken bij de kerk, vergaar-
den veel bezit aan land en boerde-
rijen, ontwikkelden zich vaak tot 
provinciaal en regionaal bestuur-
der. Hun macht en aanzien is in 
de kerk van Raerd nu nog aan hun 
grafzerken af  te lezen. De macht 
van de Jongema’s, Heringa’s en Van 
Eysinga’s, geslachten die eeuwen-
lang hun stempel op Jongema en 
Raerd hebben gedrukt, was groot 
en toch kwam er een einde aan. 
Wat bleef  is de oude poort en het 
achterliggende “bosk”. Dit Raerder 
bosk of  park is nu vooral bekend 
om zijn stinzenplanten. Het park 
hoort aan It Fryske Gea en het 
boekje wat in 1986 door hen is 
uitgegeven heeft als basis gediend 
voor deze geschiedenis, samen 
met het artikel van F.J. de Zee over 

Jongema en aanvullende informatie 
van Willem Hansma.

Het eerste huis van de Jongema’s
De geschiedenis van de Jongema’s 
in Raerd gaat terug tot ongeveer 
1450. Voor zover we weten kwa-
men de Jongema’s uit Boazum. 
Waarom ze zich in Raerd vestig-
den is niet duidelijk, wel was de 
woonplaats strategisch gelegen. 
Ten noorden van Raerd lag een 
terp dicht bij de plaats waar de 
Moezel vroeger in de Middelzee 
uitstroomde. Hier koos men een 
woonplaats achter de Hemdijk. 
De Hemdijk kennen we nu als 
de Snitserdyk en was vroeger de 
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dijk die Raerd en omgeving moest 
beschermen tegen het water van 
de Middelzee. Toen de Jongema’s 
hier omstreeks 1450 gingen wonen 
was deze al dichtgeslibd en was er 
in de jaren 1175 - 1200 een dijk in 
aangelegd, waarmee een verbinding 
tussen Easterwierrum en Raerd tot 
stand was gekomen. Boazum en 
Raerd waren niet meer door het 
water van de Middelzee gescheiden 
en het gevaar van het water was 
in die tijd ook minder groot. Dat 
de Moezel vroeger een belangrijke 
vaarweg was, zal ook wel een rol 
gespeeld hebben.

Uit oude geschriften weten we dat 
rond 1450 Keimpe Aedes Jon-
gema hier woonde. Hij had ruzie 
met Liuwe Doyties Albada van 
Jirnsum en sloot hem op in “Jon-
gema Huys”. In de strijd om de 
macht deinsde men niet terug voor 
moord en doodslag. In 1459 werd 
Hessel Aedes Jongema, de broer 
van Keimpe, door een Albada 
doodgeslagen. Keimpe Aedes Jon-
gema trouwde twee keer, eerst met 
Ansck uit welk huwelijk hij twee 
zoons had en mogelijk een doch-
ter, later met Jel Bockesdochter van 
Harinxma. Hij overleed in 1468 en 
ligt in Thabor begraven.

De volgende bewoner was de oud-
ste zoon Aede Keimpes Jongema. 
Aede Keimpes nam in 1473 wraak 
voor het doodslaan  van zijn oom 
en sloeg Liuwe Albada dood. Aede 
was getrouwd met Hack Gerck-
dochter van Eysinga en woonde 
later met haar in Rinsumageest. Ze 
kregen geen kinderen. Wel blijkt uit 
zijn testament uit 1481 dat zijn bui-
tenechtelijke zoon Johan een deel 
van zijn bezit zal erven. “Jonghama 
staeta” laat hij na aan zijn broer 
Eda Keimpes Jongema. Deze Eda 
of  Edo werd in 1497 genoemd als 
grietman van Rauwerderhem en 

woonde toen ook te Rauwerd. Hij 
trouwde twee keer, eerst met Saeck 
van Eminga, uit dit huwelijk zijn 
twee kinderen bekend, zoon Aede 
en dochter Womck. Uit het tweede 
huwelijk met Ath had hij mogelijk 
nog een dochter die kloosterzuster 
werd. Eda Jongema had veel bezit 
aan land in Raerd en Jirnsum, maar 
ook in de omgeving, blijkt uit het 
Register van Aanbreng uit 1511.

Roerige tijden
Eda speelde een belangrijke rol in 
de politieke verhoudingen in die 
tijd. Hij ging o.a. als afgevaardigde 
naar Breda en Antwerpen om te 
onderhandelen met de Saksers en 
Bourgondiërs. Toen Georg van 
Saksen zijn invloed in Friesland 
wilde versterken moet Edo Jon-
gema tegen hem gezegd hebben: 
“Wij Friezen witte fan gjin lien te 
sizzen”, de edellieden hier voel-
den er niets voor om leenheer te 
worden, wilden zelfstandig blijven. 
Door zijn politieke opstelling raak-
te hij “Jongema huys to Rauwert” 
kwijt. Hij had de hulp van Karel 
van Gelre ingeroepen om de Sak-
sen te weerstaan, maar dit had niet 
geholpen. De Saksen kregen de 

macht. Het huis kwam in handen 
van de stad Leeuwarden die het liet 
afbreken, volgens sommige bron-
nen om met de stenen de stads-
wallen te versterken. Het waren 
roerige tijden. De Saksen verloren 
de macht hier al weer na 1515. De 
Zwarte Hoop een groep rondtrek-
kende soldaten die voorheen in 
dienst van de hertog van Saksen 
waren plunderde de omgeving en 
liet een spoor van vernieling na. 
Ook in Raerd werden huizen in 
brand gestoken.

Tot zover het eerste deel waarin we 
zagen dat de Jongema’s een plaats 
in de geschiedenisboeken hebben 
gekregen door het uitvechten van 
een vete met de Albada’s van Jirn-
sum, net als zijzelf  een katholieke 
familie en door het deelnemen 
aan de onderhandelingen met de 
hertog van Saksen die ze hier liever 
niet aan de macht wilden heb-
ben. Ze stonden hun mannetje op 
meerdere terreinen. Volgende keer 
gaat het over een nieuw huis en 
testamenten die iets zeggen over 
hoe men over de dood dacht.

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

Praet mar raak
Deze keer zal Wike van der Goot 
vertellen wie zij is en wat haar zoal 
bezig houdt.

Waar en in welk jaar ben je
geboren?
Op 5 september 1988 ben in 
geboren in Goenga.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of  vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Samen met Rogier woon in op 
It Fintsje en verwachten we in 
februari ons eerste kindje!

Wat doe je overdag?
Na het behalen van de opleiding 
MBO en HBO verpleegkunde, ben 
ik gaan werken als oproepkracht in 
het MCL en Antonius Ziekenhuis 
op verschillende chirurgische 
afdelingen. Sinds december 2013 
ben ik werkzaam op de verkoever 
in het Antonius Ziekenhuis en 
gestart met de opleiding verkoever-
verpleegkundige in het UMCG 
in Groningen. In april 2015 heb 
ik het officiële papiertje behaald 
en werk ik met veel plezier op de 
verkoever. Dus mocht je worden 
geopereerd in Sneek, misschien 
maak ik je wel wakker!

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ongeveer 6½ jaar.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Al enkele jaren zit ik in de 
activiteitencommissie. In alle 
seizoenen, behalve de zomer, 
organiseren we leuke activiteiten 
voor jong en oud. En af  en toe zie 
je mij wel eens achter de bar staan 
in het dorpshuis.
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Wat is je favoriete muziek?
Ik luister graag naar muziek, daar 
wordt ik echt vrolijk van! Elk 
genre heeft wel wat. Toch staat de 
radio thuis of  in de auto vaak op 
SlamFM, Q-Music of  Skyradio. 
Het is maar net in welke bui ik ben 
... maar uit de boxen hoor je geen 
RadioNL.

Waar mogen ze je midden in de 
nacht voor wakker maken?
Liever niet, ik mag graag slapen.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Hardlopen in de mooie omgeving 
rondom Raerd. Langs de Zwette 
of  door Friens. Nu ik zwanger ben 
mis ik dat wel!

Wat vind je het lekkerste eten?
Haha, op dit moment chocolade.

Welk type auto heb je of  heb je 
ander vervoer?
Renault Clio.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Bij voetbal of  overdreven 
programma’s als Utopia mag ie van 
mij wel uit.

Welk boek lees je op dit
moment?
Heb net het boek “het meisje 
in de trein” van Paula Hawkins 
uitgelezen. Mooi boek!

Waar praat je graag over?
Over van alles en nog wat. Van 
koetjes en kalfjes tot serieuze 
gesprekken!

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Mag graag uit eten met Rogier, 
door de stad struinen, shoppen, 
film kijken, bankhangen of  gezellig 
met vriendinnen afspreken. Af  

en toe zit ik wel eens achter de 
naaimachine of  sta it taarten te 
bakken in de keuken..

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
We zijn samen al vaak naar Grie-
kenland afgereisd. Prachtige eilan-
den  met witte stranden omringd 
door een schitterend helder blauw 
zee! En aardige mensen.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is de slechtste?
Ik ben een vrolijk, positief  
ingesteld en enthousiast persoon, 
“het glas is halfvol”. Mijn 
stemming is zelden chagrijnig. 
Daarentegen heb ik weinig geduld. 
Als ik iets in het hoofd heb, dan 
moet het à la minute ...

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?

Mooiste plekje in Raerd is thuis. 
Minst mooie plek momenteel de 
Sélânswei door het slopen van het 
Sélânshûs.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Een buurtsuper waar je een 
vergeten boodschapje kunt halen. 
Al is het met mijn chocolade-
impuls wel beter zo☺.

Naast wie zou je in het 
vliegtuig/trein willen zitten en 
wat zou je hem/haar vragen?
Met Rogier of  met vriendinnen. 
Waar gaat deze reis naar toe?

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Een mooi groot huis kopen met 
uitzicht over het land!

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking.
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Berne

Nije Raerder

Op de Slotsdyk nûmer 12 wen-
net no Nynke Duiker. Wolkom yn 
Raerd!

Hallo allegearre,

Myn namme is Doutsen Hinke de 
Boer. Ik bin berne op 28 desimber 
en wie doe 3540 gram en 51 sinti-
meter. Ik wenje by myn heit Jurjen 
de Boer en myn mem Ruurdsje 
Jansma op ‘e Smitshoeke 14 en dat 
foldocht my goed.

Groetnis Doutsen

Evi Alice Kooistra

We noemen haar Evi.

Evi is 13 december 2015 om 00:24 
uur geboren.

Dochter en zusje van:

Wobbe Kooistra & Jolien Wijnja
Jens & Esmee

Stoarn

Jarig Lieuwe Sypersma

sûnt 4 maart 2008 widner fan
Nellie Sypersma-Visser

 Easterwierum      Akkrum
     07-02-1938            13-01-2016

Wilma Kamphorst-Roodink

 Klarenbeek         Sneek
    11-03-1962             03-01-2016

Wy winskje famylje en freonen in protte 
sterkte ta.


