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Playbackshow 
2014
De organisatoren van de playback-
show te weten; Metty, Willemijn, 
Radboud en Peter Jan waren op 
de ochtend van de 15e november 
nog maar net in het dorpshuis of  
de eerste ouders stonden al op de 
stoep met de benodigde attribu-
ten. Piano’s, vliegtuigen, scooters, 
microfoons er werd van alles 
gebracht. Al zou de playbackshow 
pas om twee uur beginnen, de 
artiesten foyer (oftewel de peuter-
speelzaal) stroomde tegen enen 
al aardig vol met giechelende en 
ietwat zenuwachtige kinderen. Na 
de nodige verkleedpartijen konden 
de artiesten een bezoekje brengen 
aan Piety, Karin en Sandra die met 
een klein beetje make-up iedereen 
stralend het podium op lieten gaan. 

Zo tegen tweeën zat het dorps-
huis vol met trotse ouders, pakes, 
beppes, broertjes, zusjes, vrienden, 
vriendinnen en……de jury. Kort 
nadat de deskundige jury, bestaan-
de uit meester Sjouke, Azza en juf  
Lucinda, achter hun tafel vlak voor 
het podium had plaatsgenomen 
werd de playbackshow geopend 
door de wervelende presentator 
Jurjen.  Na zeven geweldige op-
tredens van de onderbouw, werd 
na een korte pauze, waarin de jury 
even kon overleggen, bekend ge-
maakt wie de winnaars waren. 

1e Silvan met Nielson; Sexy als ik 
dans
2e Eliza met Corrie van Gorp; 
Hallo hallo
3e Boaz en Tymo met Bruno Mars; 
Grenade

Alle artiesten kregen een mooie 
medaille.

Daarna was het podium voor de 
achttien artiesten van de boven-
bouw, de ene na de andere gewel-
dige dans en playback act kwam 
voorbij. Om al deze artiesten goed 
te beoordelen had de jury een iets 
langere pauze nodig. Uiteindelijk 
was het moment daar, met tromge-
roffel maakte de jury de volgende 
winnaars bekend:

1e Djoeke, Juul en Ellen met Poin-
ter Sisters; I’m so excited
2e Tessa en Lientje met Rihanna en 
Shakira; Can’t remember to forget 
you
3e Ilse, Alida en Nena met Nicky, 
Jessie & Ariana; Bang Bang

Zij kregen net als de onderbouw 
een prachtige ‘voice of  Raerd’ 
trofee, en alle andere artiesten een 
medaille.

Het was weer een geweldige mid-
dag, organisatie en alle andere 
mensen die dit mogelijk hebben 
gemaakt bedankt!

Eerste prijs bovenbouw: 
Ellen, Juul en Djoeke

Eerste prijs onderbouw: Silvan

Tweede prijs onderbouw: ElizaDe deelnemers op het podium



PRAET FAN RAERD Pagina 3

Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Woensdag 10 december v.a. 18 uur Kerstactie TC jeugd Hele dorp

Zondag 14 december 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 14 december 15.00 uur Tonielfoarstelling “it jubileum” Dorpshuis

Woensdag 17 december 16.30 tot 18.30 uur Kerstdisco Gymlokaal

Dinsdag 23 december v.a. 18 uur Oud papier Hele dorp

Woensdag 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst Laurentiuskerk

Do. 25 en vrij, 26 december 18.00 tot 19.00 uur Kerstbuffet De Trilker

26 t/m 31 december 13.00 tot 16.30 uur Oldtimershow Fam. Miedema, De Blink

26 t/m 31 december 13.00 tot 16.30 uur Pake Titus Boerenmuseum T. de Wolff, Flansum 5

Zondag 28 december v.a. 9.30 uur Klaverjastoernooi Dorpshuis

Woensdag 31 december v.a. 11.00 uur Silversterloop De Trilker

Woensdag 31 december 17.00 tot 19.00 uur Vat legen Dorpshuis

Donderdag 1 januari v.a. 16.00 uur Nieuwjaarsbal Dorpshuis

8 t/m 11 januari 2015 hele weekeinde Biljartkampioenschap Dorpshuis

Repetities van het kerstkoor: vrijdag 12 en vrijdag 19 december, dinsdag 23 december.

Foarwurd fan de redaksje
Yn dit desimbernûmer fine jo alwer in nije rubryk: “nuttige informatie”. Sjoch mar op side 5. Yn ien eachopslach de 
tillefoannûmers fan dokters, plysje ensfh. Ek dit wie in tip fan in Raerder. As jo tips hawwe of  ideeën foar in rubryk 
yn de krante, dan kinne jo dat altiid melde oan de redaksje. En fansels bliuwt “koart nijs” altiid tige wolkom, de 
redaksje wit net alles, heart net alles..... Omdat wy it foarblêd fan binnen en fan bûten foar foto’s frijhâlde wolle is de 
colofon ferhuze nij side 4.

Wy winskje alle Raerders mei freonen en famylje noflike feestdagen ta!

De redaksje



PRAET FAN RAERDPagina 4

Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 11, nummer 104
December 2014
De dorpskrant  “Praet fan 
Raerd” wordt gratis verspreid in 
Raerd.            

Redactieleden:
Minke Strikwerda (eindredactie)
Nienke Hainja (penningmeester)
Ymie Terwisscha van Scheltinga
(interviews)
Margreet Kamman (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

Voor het januarinummer: 
inleveren copij uiterlijk 15 
december (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
De krant van januari wordt 
vanaf  dinsdag 6 januari 
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

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

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

De wijkagent van Raerd is
Trinus Hoekstra
Telefoonnummer 0900-844

Postagentschap

Het dichtstbijzijnde postagent-
schap is in Grou bij Boekhandel 
Friso aan de Hoofddstraat 5

Meldpunt overlast

0515-489000

Winterfair 2014
De winterfair van 2014 leek wel 
een voorjaarsfair… wat een heer-
lijk weer! Het was een geslaagde 
fair met een verscheidenheid aan 
kraampjes. Voor een ieder wat 
wils. Ook kon men o.a. genieten 
van muziek van Wiegertje en Titie, 
draaiend rad, levende standbeel-
den, schminken door groep 7/8 
van de basisschool en nagenieten 
onder het genot van het één en 
ander in het dorpshuis.

Hieronder een fotoimpressie:
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Aanlevering kopij 
voor de Praet fan 
Raerd
Een editie van de Praet fan Raerd 
in elkaar zetten, is elke keer een 
heel karwei. Om een indicatie te 
geven: per editie kost het opmaken 
van de dorpskrant 12 tot 16 uur 
voordat deze bij de drukker ligt. 
Gezien het korte tijdsbestek waarin 
dit moet plaatsvinden – dit moet 
meestal in één weekend – kun je je 
voorstellen dat het enorm scheelt 
als kopij zoveel mogelijk op de-
zelfde wijze wordt aangeboden. 

Het overgrote deel van artikelen 
en advertenties wordt momenteel 
juist aangeleverd, maar we vinden 
het handig om de wijze van aan-
levering nogmaals op een rijtje te 
zetten en te communiceren met 
een korte uitleg erbij.

Artikelen (geschreven tekst) 
aanleveren in een Word
document *.doc(x)
Artikelen worden in principe ge-
plaatst zoals deze worden aange-
leverd. Controleer op spelling- en 

grammaticafouten door het Word 
document te laten controleren 
door de spelling- en grammatica-
controle die standaard in Word 
aanwezig is.

Foto’s bij een artikel graag 
apart aanleveren en niet in het 
Word-document plaatsen
Een Word-document comprimeert 
de foto’s, wat inhoudt dat deze 
kleiner worden gemaakt wat weer 
ten koste gaat van de kwaliteit van 
de foto’s. Los aanleveren verhoogt 
dus de kwaliteit en duidelijkheid 
van de foto’s.

Artikelen en foto’s compleet 
aanleveren
Het is belangrijk om artikelen en 
foto’s zoveel mogelijk compleet 
aan te leveren om zo te voorkomen 
dat aanvullingen op een artikel (bij-
voorbeeld foto’s die later worden 
aangeleverd) per ongeluk over het 
hoofd worden gezien en dus niet 
worden geplaatst in de Praet fan 
Raerd.

Foto’s van goede kwaliteit
aanleveren
We krijgen soms foto’s aangeleverd 
die zijn gemaakt met behulp van 
een telefoon. Deze foto’s zijn vaak 
van lage kwaliteit. Als een foto een-
maal een lage kwaliteit heeft, kun-
nen we deze niet opwaarderen. Dit 
heeft tot gevolg dat een foto niet 
scherp in de Praet fan Raerd wordt 
getoond. Daarnaast moet een foto  
helder en licht van kleur zijn.

Advertenties die paginagroot 
moeten worden geplaatst, graag 
aanleveren op één pagina, liefst 
als pdf-document
Heel soms worden advertenties 
die paginagroot moeten worden 
geplaatst over meerdere pagina’s 
aangeleverd. Het kost de redactie 
dan ten eerste meer tijd om de ad-

vertentie op één pagina te krijgen. 
Ten tweede is de kans groter dat er 
fouten worden gemaakt, bijvoor-
beeld dat een stuk van de adverten-
tie wat op de tweede pagina staat 
per ongeluk niet wordt meegeno-
men.

Aanleveren voor de 15e van de 
maand!
Na de 15e wordt alle kopij verza-
meld en wordt door de redactie 
bepaald wat er in de volgende 
editie van de dorpskrant wordt ge-
plaatst. Kopij die na de 15e wordt 
aangeleverd, wordt meegenomen 
naar de opvolgende editie van de 
dorpskrant, tenzij voortijdig is 
aangegeven dat aanlevering voor 
de 15e niet haalbaar is, maar kort 
daarna plaatsvindt.

Tenslotte wordt er zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de wensen 
waar artikelen en advertenties in 
de Praet fan Raerd moeten worden 
geplaatst, maar dit kan niet wor-
den gegarandeerd. Immers, een 
nieuwe editie in elkaar zetten, is 
een kwestie van passen en meten. 
Soms komt het beter uit om een 
artikel op een andere plek in de 
krant te plaatsen dan van tevoren 
was aangegeven.

We hopen dat onze uitleg de 
noodzaak tot deze “strenge regels” 
verduidelijkt en dat alle eventuele 
onduidelijkheid rondom de aanle-
vering (en plaatsing) van kopij uit 
de wereld is geholpen. Mocht je 
nog vragen of  aanvullingen heb-
ben, dan horen we dat natuurlijk 
graag. Ook verbeterpunten, tips 
e.d. zijn van harte welkom. Stuur 
ze per mail naar:
doarpskranteraerd@hotmail.com.

Hartelijke groeten,

Redactie Praet fan Raerd
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Sint Maarten
 
Annie Terwisscha mei de akkor-
deon op it skoalleplein. De bern 
koene moai meisjonge. 

De tophit dit jier wie: 

Met Sint Maarten, met Sint Maarten, 
loop ik langs de deur.
Met Sint Maarten,met Sint Maarten, 
zingen geen gezeur.
Er komt een wind, mijn lampion vliegt 
in brand.
Heb ik ook een zaklantaarn bij de 
hand.
Loop ik zonder lampion nog snel een 
straatje om.
Oh Yeah, oh Yeah.
 
En yn de loads fan Pier en Roelie 
wurde alle snobbersguod earlik 
ferdield.
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Sint Maarten

Een vreugdefeest vooral voor de wat kleinere kinderen, niet alleen om
wat snoep maar ook om het overbrengen van onbevangen reine liefde en

geluksgevoel, iets wat een kind van nature eigen is.

Dit is iets wat je voor geen goud wilt missen, vooral naarmate je ouder en
ouder wordt. Doch wat ik nu vernam deed mijn hart geen goed.

Mensen die halverwege het met volle overgave gezongen liedje de deur
dichtknallen voor de kindertjes en de begeleidende ouders.

Mensen die thuis zijn en weigeren open te doen, of nog erger zich verbergen.
Dat alles voor maar 1 maal 1 keer per jaar weigeren om deelgenoot

te worden in hun vreugdelied.

Deze nieuwkomers passen niet in ons prachtig dorp en ik hoop van harte dat
ze zich leren aanpassen, het gaan waarderen wat hier in Raerd alzo gebeurt.

De mooiste woorden ooit gesproken: Laat de kinderkens tot mij komen
betekent grofweg, dat al de kinderen op de wereld zich veilig bij je moeten weten. 

Zo niet dan ben je nog niet waard mens te worden genoemd,
want dit is de basis, het prille begin van alle menselijkheid.

Knoop dit in je onvolwassen hersenen en stel ons niet meer teleur.

De Indiaan

Auto en onderdelenbedrijf
Pim & Alice Koopmans

In- en verkoop gebruikte auto’s
gebruikte onderdelen enz. enz.

Hegedyk 8, Raerd, tel 0566-601655
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Memorandum
Piet Bijlsma 
1 augustus 1945 - 6 februari 2014

Ze trekken veel bekijks, de twee 
geüniformeerde kanonniers die, op 
de zaterdagmorgen van de merke, 
het dorpsplein plechtig op marche-
ren. Met de nodige ceremoniële 
handelingen vuren zij driemaal 
met veel kabaal het confetti kanon 
af, en luiden hiermee de merke 
in. Eén van de vele herinneringen 
die aan de orde komen tijdens een 
terugblik op het leven van de in 
februari overleden Piet Bijlsma. 

Piet groeide op in en warm gezin 
onder de vleugels van Nico en 
Mettsje Bijlsma aan de Slotsdyk 
2 in Raerd. Piet hielp thuis regel-
matig mee in de melkboerhandel 
maar ging als het even kon samen 
met zijn vrienden kwajongens 
streken uithalen. Zo zaten ze vaak 
verdekt opgesteld in de buurt van 
kapper Landman op de Buorren 
te wachten op boeren die naar de 
kapper gingen. Wanneer de boer de 
kapperszaak binnen ging, slopen 
ze naar de klompen toe, die stee-
vast naast de deur tegen de gevel 
werden gezet, en stopten er stie-
kem duiveneieren in. En dan maar 
wachten, de boeven. Op de lagere 
school had meester de Vries ook 
zijn handen vol aan dit ondeugend 
stel jongens, zij werden dan ook 
regelmatig naar het kamertje ge-
stuurd. Meester de Vries, die toen 
nog niet in Raerd woonde, had zijn 
motor in ditzelfde kamertje staan. 
Toen de boefjes voor de zoveelste 
keer voor straf  in het kamertje 
zaten, zijn ze met de motor rond-
jes om de tafel gaan rijden, de ene 
erop en de andere drukken. Dit 
werd door meester niet gewaar-
deerd. 

Nico, handelaar in hart en nieren, 
had het op een gegeven moment 
wel een beetje gehad met het melk-
boerbestaan en ging zich richten 
op de verkoop van elektronica. Zo 
kwam het dat de familie Bijlsma als 
eerste in Raerd een televisie had, 
wat veel aanloop gaf, vooral op de 
woensdagmiddag. Met een folder 
vol tv’s, en later ook witgoed, op 
zak ging Nico de boer op om dit 
aan de man te brengen. Het liep 
goed, dus de melkhandel werd ver-
kocht en het gezin verhuisde naar 
de Buorren 26. Piet, die intussen 
naar de LTS ging, was in die tijd 
samen met Feiko Timersma bijna 
iedere avond op pad om anten-
nes op het dak te plaatsen en af  
te stellen bij de mensen die een tv 
hadden gekocht. 

Na zijn LTS opleiding is Piet bij 
Frimafa, een metaalbewerkings-
bedrijf  in Jirnsum, als lasser/
plaatwerker aan het werk gegaan. 
Intussen waren Nico en Mettsje op 
verzoek van de burgemeester in de 
lokale slagerij gestapt. Dus was Piet 
naast zijn werk regelmatig op pad 
om in de omgeving vlees te bezor-
gen. Een aantal jaren later hielp 
ook Iepie, zijn verkering, mee in de 
slagerij.

Piet en Iepie leerden elkaar in 1964 
tijdens de Jirnsumer merke kennen, 
na het dansen bij de 2-gemeenten 
werd Iepie door Piet thuisgebracht 
en al gauw daarna kregen ze verke-
ring. In 1965 moest Piet in dienst, 
eerst in Amersfoort en later in het 
Harde. Vanwege de slagerij mocht 
Piet ieder weekend naar huis toe. 
Dit was enerzijds natuurlijk gewel-
dig omdat de geliefden elkaar ieder 
weekend zagen, maar anderzijds 
was het ieder keer weer een hele 
rit op het houten bankje van de 
boemeltrein.

Na de dienstplicht kon Piet weer 
aan het werk bij zijn oude werk-
gever in Jirnsum. Piet en Iepie 
hadden intussen vier jaar verkering 
en wilden graag samenwonen. Met 
behulp van Nico en diens scherpe 
handelsgeest konden ze relatief  
goedkoop aan het huis komen dat 
ze in Jirnsum voor ogen hadden.

Toen zij in 1968 trouwden, werkte 
Iepie al geruime tijd bij de Frico 
in Leeuwarden op de administra-
tie en buitenlandse expeditie. In 
1970 heeft ze haar baan vanwege 
de kinderwens opgezegd. Piet was 
intussen werkzaam als chef  werk-
plaats bij Westermann installaties 
in Leeuwarden. Ze hadden samen 
een heerlijk leven, woonden in een 
leuke buurt, genoten van schaats-
tochten, gingen graag te kaatsen en 
te tennissen. Het was een gezel-
lige tijd ‘wat healewiizje en ouwe-
hoere’  waren Piet’s woorden. Toen 
in 1973 hun zoon Nico geboren 
werd konden ze hun geluk niet op. 
Echter kort na Nico’s geboorte 
belandde Piet in de ziektewet van-
wege zijn knie, wat eerst een bles-
sure leek, bleek uiteindelijk reuma 
te zijn. Hierdoor kon hij niet meer 
sporten en is hij later gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt geworden. 
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Mettsje wilde na het overlijden van 
Nico graag verhuizen en vond uit-
eindelijk haar plekje op het Frijhof-
ke. Hierdoor betrokken Piet en Ie-
pie in 1982 met hun twee kinderen, 
zoon Nico en de in 1976 geboren 
dochter Sandra, het huis aan de 
Buorren 26 in Raerd. De kinderen 
gingen in Raerd naar school en Piet 
en Iepie vonden al snel hun draai. 
Zo zat Iepie in het bestuur van 
de tennisclub en was vrijwilligster 
in de kantine, Piet sloot zich aan 
bij de biljartclub en later de docu-
mentatiecommissie. Vanwege zijn 
interesse voor het oude, uitzoeken 
hoe de dingen vroeger gingen en 
antiek, was hij binnen de docu-
mentatiecommissie helemaal op 
zijn plaats. Al snel was in het dorp 
bekend dat Piet best wel handig 
was, wat zijn ogen zagen konden 
zijn handen maken. Zo werd Piet, 
samen met Koos Jorritsma, vaak 
gevraagd het e.e.a. te maken voor 
de jaarlijkse vrijwilligersavond in de 
kantine. Dit resulteerde in de meest 
fantastische technische hoogstand-
jes. Zo hebben ze samen eens een 
enorme walvis gemaakt die zoge-
naamd met een afstandsbediening 
te besturen was. Met Piet aan de 
knoppen en Koos al kruipend over 
de grond in de walvis, hebben ze 
de plafondplaten van de kantine er 
haast uitgespoten met hun iets te 
enthousiast water spuwende walvis. 

Niet alleen met de vrijwilligers-
avond maar ook tijdens de merke 
konden de Raerders zich ieder 
jaar weer verheugen op een ludiek 
actie van Koos en Piet. Menigeen 
zal zich waarschijnlijk nog wel de 
Pausmobiel herinneren. De heren 
hadden een metalen constructie 
aan een motor gemaakt en deze 
bekleed met doorzichtig plastic. 
Koos kreeg een halve, binnenste-
buiten gekeerde voetbal waar het 
ventiel nog aanzat, op zijn hoofd 

en het feest kon beginnen. Uiter-
aard werden ze met luid gejoel 
en applaus onthaald en gevoed 
door dit enthousiasme begonnen 
zij rondjes om de zweef  te rijden, 
steeds ietsje sneller. Tot het mo-
ment dat de Pausmobiel kantelde 
en Popie Jopie in plastic gewik-
keld onder de zweef  lag met zijn 
lange jurk en halve voetbal. Niet 
alleen het moment suprême zelf  
maar ook de wekenlange voorpret 
vond Piet altijd geweldig. Piet was 
een echte gangmaker die wel van 
een gekkigheidje en verkleedpar-
tijtje hield. Binnen het gezin is die 
vrolijke, gekke kant van Piet terug 
te vinden in zijn dochter Sandra, 
zoon Nico is op zijn beurt weer 
net als Piet erg handig.

Piet ging graag met het gezin kam-
peren. De tent in de speedboot en 
op naar Terherne. Toen Piet later 
een grotere speedboot kocht, kreeg 
deze als ligplaats Terherne. Piet 
nam zijn gezin hier regelmatig mee 
naar toe om te gaan waterskiën, 
op deze waterski tripjes ging hun 
toenmalige buurman Paul Com-
pagne ook graag mee. Piet genoot 

hiervan. Toen de kinderen wat 
ouder werden en niet meer mee 
wilden op vakantie hebben Piet 
en Iepie de boot verkocht en een 
caravan gekocht. De caravan kwam 
bij een goede vriend van Piet op 
de camping op de Veluwe te staan. 
Dit werd vanaf  dat moment een 
heerlijk toevluchtsoord voor de 
weekenden. Piet genoot altijd weer 
van die prachtige omgeving, hij 
fietste hier graag. 

Vanwege zijn gezondheid is Piet 
op 59 jarige leeftijd gestopt met 
werken. Iepie werkte op dat mo-
ment nog, via het traject van herin-
tredende vrouwen, vier dagen per 
week. Kort nadat Piet gestopt was 
heeft zij eerst haar uren gehalveerd 
en is in 2007 helemaal gestopt met 
werken. Intussen pasten ze één dag 
in de week op hun, in 2006 gebo-
ren, kleindochter Rossanah en toen 
in 2010 kleindochter Lyanne werd 
geboren, kwam er nog een oppas 
adresje bij. Op de momenten dat 
Piet en Iepie geen afspraken of  
verplichtingen hadden, vertoefden 
ze op hun favoriete plekje op de 
Veluwe.



PRAET FAN RAERDPagina 10



PRAET FAN RAERD Pagina 11

Samen sterker

www.rabobank.nl/heerenveen

U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort voor vertrek een

reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook online voor u klaar. 

Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.

De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online.

kunt u meer
dan u denkt.

Met onze
online diensten

De altijd fitte en fleurige Piet voel-
de zich in de herfst van 2012 in-
eens raar op de maag. De medicij-
nen die hij hiervoor van de huisarts 
kreeg sloegen niet aan, sterker nog, 
het ging steeds slechter met hem. 
Hij kreeg nog nauwelijks een hap 
door zijn keel omdat dit simpelweg 
niet lukte. Hij viel zienderogen af  
en op aandringen van de kinderen 
is Piet nogmaals naar de huisarts 
gegaan, ditmaal werd hij direct 
doorverwezen naar het ziekenhuis. 
Tijdens de endoscopie stuitte de 
arts al vrij snel op een tumor in 
de slokdarm. Uit de PET scan die 
daarop volgde werden in zijn hele 
lichaam uitzaaiingen aangetroffen. 
Op 4 december 2012 kreeg Piet te 
horen dat er geen behandeling mo-
gelijk was. Op Piets vraag hoeveel 
tijd hem nog was gegund, kreeg hij 
te horen dat dit tussen de zes en 
negen maanden zou zijn. Met be-
hulp van een chemokuur en bestra-
ling zou deze termijn wellicht nog 

met twee maanden kunnen worden 
verlengd, maar tegen welke prijs. 
Piet die zich op dat moment naar 
omstandigheden redelijk fit voelde 
heeft er toen bewust voor gekozen 
zich niet te laten behandelen.

In de maanden die volgden voelde 
hij zich naar omstandigheden fit, 
het eten smaakte hem goed en hij 
had voldoende energie om regel-
matig met zijn familie uitstapjes te 
maken. Er kwamen veel vrienden, 
oud collega’s en dorpsgenoten op 
bezoek, na een kort praatje over 
zijn ziekte, werden er al gauw 
herinneringen opgehaald, er werd 
gelachen, het was gezellig. Piet kon 
met zijn bezoek beter over zijn 
ziekte praten dan met zijn eigen 
familie, dat viel hem zwaar. In deze 
periode heeft Piet zijn wensen 
voor zijn uitvaart kenbaar gemaakt 
en zelfs al ten dele voorbereid. 
Ook schreef  hij een liefdevolle 
afscheidsbrief  voor zijn nabe-

staanden. Tegen het einde van de 
zomer van 2013 ging het langza-
merhand bergafwaarts. Tot op het 
laatste moment is Piet sterk en 
flink geweest maar dit gevecht kon 
hij niet winnen, en in dat lot had 
hij zich berust. Dat blijkt ook uit 
de woorden die hij voor zijn eigen 
overlijdensadvertentie en kaart had 
geschreven. 

Het leven is enkel een kwestie van tijd. 
Mijn tijd is om, het is mooi geweest. Ik 
ben een tevreden mens. P.B.

Met een lach en een traan heeft 
Raerd afscheid genomen van een 
markante man die niet alleen in het 
middelpunt van ons dorp woonde, 
maar die zelf  ook op gezette tijden 
graag op ludieke wijze in het mid-
delpunt stond. Bedankt voor alle 
fijne herinneringen die je achter 
hebt gelaten.

Y.
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden: 
Woensdag  9.00-12.00 / 13.00-17.00 / 

18.30-21.00 uur 
Donderdag 9.00-12.00 /  18.30-21.00 uur 
Vrijdag  9.00-12.00 / 13.00-17.30 / 

18.30-21.00 uur 
Zaterdag  8.00-13.00 uur 
 
Vanaf maart: 
Spray tanning in de kapsalon!! 
Spray tanning is er goed uitzien, met een goed gevoel! 
Direct een egaal gebruinde huid. 
Snel en natuurlijk resultaat! 
 
Spray tanning hele lichaam 30 min. € 22,50 
Spray tanning gelaat, decolleté en armen  
20 min. € 12,50 
 
 

 

 
 

              

                                     Tot  ziens, Piety 

  

 

Smitshoeke 3  
9012 DP  Raerd 
Tel. 06- 30 70 38 64 
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Dorpshuisberichten
Na de zomer is ook voor het 
dorpshuis het seizoen weer begon-
nen. De wekelijkse openingen, de 
biljartavonden, het repeteren van 
Nije Moed. Maar ook de activi-
teitencommissie heeft al weer een 
aantal manifestaties georganiseerd: 
Kinderbingo was een groot succes; 
en op de winterfair kwamen heel 
wat mensen af.

Steeds meer wordt het dorps-
huis gebruikt als vergaderruimte. 
Doarpswurk is wat dat betreft vas-
te afnemer. Ook de provincie heeft 
ons gevonden. Vanaf  september al 
zijn zij hier al drie keer geweest.

Vooral op de wekelijkse openings-
avonden kunnen we wat meer 
vrijwilligers gebruiken. Maar al met 
al gaat het goed.

De tuin is onder handen genomen. 
Er was nogal wat wildgroei. Een 
heuse tuincommissie is voortva-
rend aan het werk gegaan. Mis-
schien lijkt het eerst wat kaal, 
volgend jaar zien we echt resultaat.

Naar aanleiding van de verscherpte 
regelgeving ten aanzien van het ro-
ken in de horeca, heeft het bestuur 
van het dorpshuis besloten dat met 
ingang van 1 januari 2015 in het 
dorpshuis en in de sportkantine 
niet meer gerookt mag worden. 
Ook kwamen er meer en meer 
opmerkingen van mensen uit het 
dorp, en ook van daarbuiten, over 
het feit dat hier nog steeds gerookt 
mag worden. Het bestuur wil er 
voor zorgen dat er per 1 januari 
buiten het dorpshuis een voorzie-
ning is gemaakt, waar bezoekers, 
ook bij regenachtig weer, een siga-
retje of  sigaartje kunnen roken.

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

Het bestuur heeft belangheb-
benden gevraagd daarover mee te 
denken.

Volgens traditie is op oudejaarsdag 
“ vat legen”. Iedereen is uitgeno-
digd van 17.00 tot 19.00 om in het 
oude jaar nog een glas te drinken.

Namens het dorpshuisbestuur,

Foppe Reitsma
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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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NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

                             UW CIJFERS, ONZE ZORG 
administratiekantoor 

 
F.J.Franken Dataservice    tel: 0566-840110 
Fryhofke 25     fax: 0566-842578 
9012 CK  Raerd     mobiel: 0613-785997                               
email:        dataservice@data-service.nl 

Voor al uw administratie – boekhouding – belastingaangiftes – WVG aanvragen – verslaglegging 

(nu ook budgetbegeleiding) 

Dataservice, dé specialist voor zzp en privé 
kvk: 24247307                           http://www.data-service.nl 

Freek  Franken 

Ze doen het niet alleen 
                   maar nog begrijpelijk ook 

Minke Strikwerda 

Tel: 06 509 787 11
f2hmkstrikwerda@live.nl

Genezen met je handen 
Iedereen kan het leren

Bij elke klacht de moeite 
van het proberen waard.

Ook voor dieren.
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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. 
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O.S.O nieuws

Streetdance 

Kim is al een tijdje weg om haar wereldreis te maken. Het wordt eens tijd voor een update. Inmid-
dels zijn er al 17 weken voorbij. Nog maar 8 te gaan. Begin toch wel al een beetje af te tellen hoor :) 
Heel Zuid Amerika zit er op. Samen met mijn moeder, die voor 2 weken langs is gekomen, hebben 
we Noord Thailand en Laos afgereisd. De eerste 2 Aziatische landen. Wat een andere wereld is het 
hier in vergelijking met Zuid Amerika. Toch een heel stuk armoediger in het algemeen, maar ook veel 
goedkoper. Bangkok is een en al hectiek, bedrijvigheid, overal eettentjes op straat, verkoop van spul-
letjes. Je kunt je hier heerlijk laten masseren, en echt super goedkoop! Dus als backpacker met een 
zware tas is dat wel heel fijn af en toe hahaha. We hebben prachtige tempels bezocht in Bangkok!  
Hierna zijn we omhoog naar het noorden gegaan en gestopt bij 3 plekken. Hier hebben we onder 
andere een hele dag gefietst langs een tempelroute. Hike gedaan naar top van een berg met prachtig 
uitzicht! Ook met tijgers geknuffeld, olifant gereden, boot gevaren.

En toen overgestoken naar Laos. Een land met heel veel prachtige natuur, nog niet zo toeristisch, 
heel back to basic. Maar ook vies en vuil met al het afval wat overal slingert. De wegen zijn hier met 
ontelbaar veel bochten. Niet echt bevorderlijk voor m’n reisziekte. Maar gelukkig heb ik wonder pille-
tjes :) We zijn hier ook naar muang noi geweest, een plek waar geen verharde wegen naartoe gaan. 
Je kunt er alleen komen per boot. We verbleven in een houten huisje aan de rivier met hangmatten. 
En de buffels grazen voor je huisje. Echt prachtig! Maar ongelofelijk hoe de mensen hier leven. Zo 
back to basic..... Is voor ons bijna niet voor te stellen.

Nu hebben we mijn moeder weer terug op het vliegtuig gezet. Voor ons nog 8 weken te gaan. De 
planning is om 1 week Cambodja te doen, 2 weken de eilanden van Thailand, door te trekken naar 
Maleisië voor 1 week en af te sluiten met 3 weken Indonesië. Dan zit het half jaar erop! En kom ik 
weer lekker terug naar Raerd, naar mijn dansmeiden!

Kerstdisco

Op woensdag 17 december wordt er voor de streetdancegroepen een kerstdisco georganiseerd. Het 
begint om 16.30 en eindigt ongeveer 18.30. Alle groepen zijn vanaf 16.30 welkom, ook de groepen 
die normaal op donderdag les hebben. Daarnaast mag elk jeugdlid een vriendje, vriendinnetje of 
broertje of zusje meenemen. 

Voor al u 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/osoraerd. 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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Notulen jaarvergadering O.S.O

Datum: 4 november 2014, locatie Doarpshus te Raerd.
Aanwezig: Jetske Kiestra, Jeltsje Jacobs, Jeannette Boskma, Akke Hiemstra, Johanna  Kooistra,
Thea Paulusma, Sjip Dijkstra, Sonja vd Veen, Bestuur.
Afwezig met kennisgeving: Klaske Boterhoek, Karin Rijpstra, Annie Timersma, Fam. Bleeker, Alice Olivier,
Julia Haringsma, Wieke Brandenburgh, Fam. Boersma, Ria Noordenbos, Jikke Jansma, Saskia vd Velde,
Gea Veenstra, Grytsje Galema, Karin Tijssen, Petra Riemersma, Eliza Terwisscha van Scheltinga. Van de ove-
rige leden geen afmelding gehad.

Opening
Wijnand heet een ieder welkom. 

Ingekomen stukken/mededelingen
Petra Riemersma heeft briefje geschreven, jas is kwijt van Janna. Misschien dat iemand het weet?? Petra zal 
terug gemaild worden dat er op de vergadering geen leden waren die iets gevonden hebben.

Notulen jaarvergadering 19 november 2014
Punt 5. Afschrijving van de contributie zal iedere maand rond de 20ste zijn. Nely Jongsma is Jongema. Pag. 3 
Friesland bank = Rabobank. Mv. Kiestra krijgt de VVV bon nog. Eerste keer is de bon per post niet aangeko-
men. Persoonlijk bezoek door Karin is er bij ingeschoten.

Jaarverslag
Website heeft een bericht gekregen met de nieuwe tijden. Even afwachten wanneer dit juist online geplaatst 
wordt. Pilates leden krijgen mail met de vraag of ze ook op maandagavond pilates kunnen volgen. En of Ave-
line (pilates instructrice) eventueel ook dance fitness kan geven. Adri zal hier naar vragen. Kim vragen of het 
ook mogelijk is dat er kinderen starten vanaf groep 2 i.p.v. leeftijd. Nu is de leeftijd 6 jaar?? Er zijn ook kinde-
ren van 5 jaar die in groep 2 zitten. Schoonmaak is nog niet optimaal vanuit de gemeente. Putjes blijven stin-
ken, tijdens schoonmaak ook water in de putjes. Idee komt vanuit leden om iets voor jongens te organiseren, 
hiphopdans etc. Dit dan door Douwe laten doen. Voordat dit georganiseerd gaat worden moet er eerst naar de 
kosten gekeken worden. De aanwezige dance fitness leden willen graag Douwe houden.
.
Financieel jaarverslag
In het financieel jaarverslag is duidelijk te zien dat OSO ieder jaar veel geld moet inleveren door de hoge kos-
ten van huur en salariskosten van de instructeurs/-trices. De huurkosten zijn omhoog gegaan bij de nieuwe ge-
meente. De salariskosten moeten gemaakt worden om gecertificeerde instructeurs/instructrices naar Raerd te 
halen voor de sporten. Dit betekent dat wanneer er niets financieel gaat veranderen, de gymnastiekvereniging 
over niet al te lange tijd geen geld meer heeft om te blijven bestaan. De noodzaak om extra geld te binnen 
te krijgen doormiddel van sponsporen, donateurs  etc. is hard nodig om oso financieel ‘gezond’ te houden en 
heeft voor het bestuur hoge prioriteit. Om een begin te maken om het gat te beperken zijn we genoodzaakt om 
de contributie op te hogen. In overleg is het bedrag bepaald. Vergadering is akkoord om contributie te verho-
gen voor ieder lid: €1,25 voor enkele sport, € 2,50 voor dubbel sport.
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Verslag kascommissie
Nynke de Hoop en Margreet Kamman kascontrole gedaan, zijn beide helaas niet aanwezig maar hebben ak-
koord gegeven. 

Kascommissie 2014-2015
Er is tijdens de vergadering vergeten om 2 nieuwe mensen te vragen voor de kascommissie er zullen 2 leden/
ouders/verzorgers van leden benaderd worden voor de kascontrole van 2014-2015.

Begroting 2014-2015
Aanwezige leden zijn geschrokken van de stand van zaken bij OSO. De hoge kosten die gemaakt moeten 
worden en het jaarlijks verlies wat geleden wordt wanneer we niets doen. Daaruit is ook besloten om de dona-
teuractie die gepland stond voor aanstaande 5 november uit te stellen naar januari/februari. En dan de bewo-
ners van Raerd op de hoogte brengen van de stand van zaken. Er is een donateuractie nodig omdat er in de 
voorgaande jaren niets is gedaan met donateurs. We hebben dan als OSO geen enkele donateur meer. Om 
het negatieve bedrag te beperken is het ook nodig om meer acties te doen. Jantje beton is aangeschreven, 
Achmea, gemeente, Poiesz actie aangeschreven. Eventueel fondsen aanschrijven. Ook is het nodig om spon-
soren te vinden. En de kans is groot dat we dit moeten zoeken buiten Raerd. Als dank voor de sponsoring zal 
er ook gekeken moeten worden wat er dan geboden kan worden. Voor zowel het zoeken naar de sponsoring 
als het helpen organiseren van acties hebben wij als bestuur de leden nodig.

Bestuurssamenstelling na jaarvergadering
Aftredend en herkiesbaar: Karin Draaisma. Karin is herkozen door de vergadering.

Aanvullend bestuurslid
De vraag is of er ook nieuwe leden zijn die in het bestuur willen. De vraag aan de leden of ze ook iemand 
weten die geschikt is in het bestuur. Dit kan dan aangegeven worden bij het bestuur. Vorig jaar zijn er 4 van de 
5 bestuursleden nieuw ingekomen. Om te voorkomen dat er over 2 jaar weer 4 nieuwe bestuursleden gezocht 
moeten worden is het noodzakelijk dat er nieuwe bestuursleden komen. Binnen het bestuur zijn Nely en Es-
ther zwanger en zij zullen dan ook enige tijd even uitvallen als bestuurslid. Met al de zaken die op de agenda 
staan is extra ondersteuning nodig. Karin gaat sowieso nog een jaar door met haar functie als penningmees-
ter. Maar om Karin te vervangen als ze stopt is het nodig om een bestuurslid wel in te werken als penning-
meester. 

Personeel en activiteiten aanbod
Streetdance. Gymnastiek. Dance Fitness. Momenteel nog geen nieuwe leiding kunnen vinden voor pilates.

Rondvraag / WVTTK
Leden Pilates: Mocht de gymzaal in gebruik zijn op bepaalde tijd dan kan er ook gekozen worden om voor 
pilates een andere locatie te zoeken bijv. dorpshuis. 

Afsluiting tijd: 22.45 uur
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ORGANISEERT OP 

ZONDAG 28 DECEMBER 2014 

EEN GROOT KLAVERJASTOERNOOI 

 
AANVANG 09:30 UUR 

INLEG € 20 PER PERSOON 
ER WORDEN 7 BOMEN GESPEELD, IEDEREEN SPEELT VOOR ZICHZELF 

(GEEN MAAT KLAVERJASSEN). 

GROTE VLEES PRIJZEN 
De inleg is inclusief: 2 koffie of thee met 1 plakje cake, 

en tussen de middag  
onbeperkt Snert of Stamppot eten. 

 
Opgave via de mail: veentjeerd@hotmail.com 
Telefonisch: 06-33567272 b.g.g. 06-50122071 

                              Opgave kan t/m 21 december 2014 (daarna volle tafels). 
    Minimale deelname 24 personen. 
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Hallo Dorpsgenoten, Biljartvrienden en Biljartliefhebbers, 

In het weekend van 8 Januari t/m 11 Januari 2015 
organiseren wij het 1e LUSTRUM van het: 

(Open) Raerder Biljartkampioenschap 
 

Er worden op donderdagavond 8 januari, vrijdagavond 9 januari en zaterdag 10 
januari voorrondes gespeeld en op zondag 11 januari de finales. 

 
Iedereen mag meespelen wanneer u uit Raerd komt, of wanneer u lid bent van 

een biljartclub rondom Raerd. Deelname vanaf 18 jaar. 
 

Er wordt gespeeld in de volgende klassen: 
 
Klasse:  Moyenne:   Caramboles over 30 beurten: 
E   0,2  -  0,7   06  -  21 
D   0,7  -  1,0   21  -  30 
C   1,0  -  1,4   30  -  42 
B   1,4  -  1,8   42  -  54 
A   1,8  -  ….   54  -  …. 
 

De inleg bedraagt € 12,- per persoon. 
 

Opgave kan op de volgende manieren: 
 

    Tjeerd  Nico   Ids 
Telefonisch: 06-33567272 b.g.g. 06-30034285 b.g.g. 06-29006048. 

Bij vragen kunt u een van de bovenstaande nummers bellen. 
 

Via de email: ORBRaerd@outlook.com 
 

LET OP VOL = VOL !!!! 
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Gastouderopvang  
Thuis bij Ingrid 
Kom jij ook spelen? 

Ingrid Wierda-Hornstra 
Slingerbochten 4 
9012 DZ Raerd 

06-49888008 
Ingridhornstra@hotmail.com 

 

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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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

VIER POTEN 
DIE ZORGEN DAT 

UW KIND STERKER OP 
EIGEN BENEN STAAT.

Meer weten over honden voor kinderen met autisme?
Bel 020-496 93 33 of kijk op onze site.

WWW.GELEIDEHOND.NL/AUTISME
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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:

World Wide Web
Het is dinsdagmorgen en telefo-
nisch spreekuur. “Goedemorgen! 
Wat kost het om een hond bij u te 
laten steriliseren?” Dat hangt van 
de grootte van de hond af, zo laat 
ik weten. “Een grote hond”, ver-
volgt de spreker aan de andere kant 
van de lijn, “van tussen de veertig 
en vijftig kilo.” Ik noem een bedrag 
wat we daarvoor ongeveer in reke-
ning brengen. De beller zegt dat hij 
het eerst thuis even wil overleggen. 

Nog diezelfde middag staan mijn 
collega en ik met spoed een grote 
Bordeauxdog met baarmoederont-
steking van haar ruim vier pond 
zware last af  te helpen. Zo werkt 
het dus tegenwoordig steeds vaker. 
De baas stelt de (waarschijnlijke) 
diagnose via het internet en gaat 
dan shoppen waar hij zijn dier het 
goedkoopst kan laten helpen. Nog 
onpersoonlijker gaat het soms via 
de mail. Eventueel zelfs gelardeerd 
met linkjes naar consultatieve sites. 
Alsof  ik mijn eigen kennis nog 
even zou moeten opfrissen… 

Of  ik die zegeningen van deze tijd 
toejuich? Ach, het gros van onze 
klanten komt nog steeds gewoon 
trouw op het spreekuur. En als 
we het dan niet helemaal precies 
weten, googelen we zelf  ook net 
zo goed. Ik vind het sowieso geen 
schande om bij bepaalde specifieke 
ziektebeelden even de vaklitera-
tuur na te pluizen of  een collega 
te raadplegen. Daar hebben we 
tegenwoordig toch specialisten 
voor? Ook in de diergeneeskunde. 

de 

 

World Wide Web 
Het is dinsdagmorgen en telefonisch spreekuur. “Goedemorgen! Wat kost het om een hond bij 
u te laten steriliseren?” Dat hangt van de grootte van de hond af, zo laat ik weten. “Een grote 
hond”, vervolgt de spreker aan de andere kant van de lijn, “van tussen de veertig en vijftig 
kilo.” Ik noem een bedrag wat we daarvoor ongeveer in rekening brengen. De beller zegt dat 
hij het eerst thuis even wil overleggen. Nog diezelfde middag staan mijn collega en ik met 
spoed een grote Bordeauxdog met baarmoederontsteking van haar ruim vier pond zware last 
af te helpen. Zo werkt het dus tegenwoordig steeds vaker. De baas stelt de (waarschijnlijke) 
diagnose via het internet en gaat dan shoppen waar hij zijn dier het goedkoopst kan laten 
helpen. Nog onpersoonlijker gaat het soms via de mail. Eventueel zelfs gelardeerd met linkjes 
naar consultatieve sites. Alsof ik mijn eigen kennis nog even zou moeten opfrissen…  

Of ik die zegeningen van deze tijd toejuich? Ach, het gros van onze klanten komt nog steeds 
gewoon trouw op het spreekuur. En als we het dan niet helemaal precies weten, googelen we 
zelf ook net zo goed. Ik vind het sowieso geen schande om bij bepaalde specifieke 
ziektebeelden even de vakliteratuur na te pluizen of een collega te raadplegen. Daar hebben 
we tegenwoordig toch specialisten voor? Ook in de diergeneeskunde. Met zoveel 
verschillende diersoorten kun je immers gewoon niet alles weten, laat staan onthouden. 
Internet en mail is dan een uitkomst. Toch blijf ik persoonlijk een voorkeur houden voor 
direct contact met het huisdier en zijn of haar eigenaar bij ons in de spreekkamer. De diagnose 
en de behandelmethodes bespreken en dan gezamenlijk een plan trekken. Wel zo prettig. 

Anderzijds duik ik zelf ook geregeld het net op om zaken waar ik geen verstand van heb uit te 
zoeken. Heb ik van onze eigen jeugd geleerd. Op internet kijken, zoeken, vergelijken en dan 
de beste c.q. de goedkoopste on line bestellen en door de pakketdienst thuis laten bezorgen. 
De zeperds kun je gewoon retour zenden. Werkt prima, zolang je maar een geldige creditkaart 
of genoeg saldo op je bankrekening hebt staan. Via fora en beoordelingssites toets je tevoren 
nog even extra de betrouwbaarheid. Want er liggen altijd lieden op de loer die er behoorlijke 
malafide praktijken op na houden. Ook daarin is het world wide web berucht.  

Met zoveel verschillende diersoor-
ten kun je immers gewoon niet 
alles weten, laat staan onthouden. 
Internet en mail is dan een uit-
komst. Toch blijf  ik persoonlijk 
een voorkeur houden voor direct 
contact met het huisdier en zijn of  
haar eigenaar bij ons in de spreek-
kamer. De diagnose en de behan-
delmethodes bespreken en dan 
gezamenlijk een plan trekken. Wel 
zo prettig.

Anderzijds duik ik zelf  ook ge-
regeld het net op om zaken waar 
ik geen verstand van heb uit te 
zoeken. Heb ik van onze eigen 
jeugd geleerd. Op internet kijken, 
zoeken, vergelijken en dan de beste 
c.q. de goedkoopste on line bestel-
len en door de pakketdienst thuis 
laten bezorgen. De zeperds kun 
je gewoon retour zenden. Werkt 
prima, zolang je maar een geldige 
creditkaart of  genoeg saldo op je 
bankrekening hebt staan. Via fora 
en beoordelingssites toets je tevo-
ren nog even extra de betrouw-
baarheid. 

Want er liggen altijd lieden op de 
loer die er behoorlijke malafide 
praktijken op na houden. Ook 
daarin is het world wide web be-
rucht. 
 
Wat betreft onze eigen branche is 
er sinds kort een nieuw fenomeen 
in de markt gezet. Dé veterinair 
verantwoorde online dierenwinkel: 
Doc & Booff. Met een uitgebreid 
assortiment aan kwaliteitsartikelen 
van bekende merken van hon-
denmanden tot tekenbanden. De 
bestelde spullen kun je thuis laten 
bezorgen of  gratis afhalen bij de 
aangesloten dierenartspraktijken. 
Uiteraard doen we daar als praktijk 
Reduzum-Grou aan mee. Kijk ge-
rust eens op de site www.docbooff.
nl , welke overigens nog volop 
in ontwikkeling is. Vanzelfspre-
kend staan er ook items op deze 
webwinkel waar we niet helemaal 
achter staan.

Dus: als u gewoon een goed advies 
van uw eigen dierenarts wilt, kunt 
u ons gerust ouderwets bellen of  
bij de balie langs komen. Net zo 
makkelijk als u natuurlijk ook bij 
‘Jan & Japke’ terecht kunt om spul-
letjes in hun dierenspeciaalzaak uit 
te zoeken.

menno@bistedokter.nl
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‘It  Jubileum’ 
Dit jier steane Jan Arendz en Marijke Geertsma  40 jier op de planken.  
Om dit te fieren komme se mei in sels skreaun stik oer in akteursechtpear, dat ek jubilearret.   
Dy akteurs hawwe harren 60-jierrich-jubileum, yn 2034. De man (Jan) wol dit unike jubileum fiere,  
de frou (Marijke) hat der gjin nocht mear oan.. 
 
Dizze foarstelling is foar in part basearre op de stikken, dy’t se spile ha. Tagelyk hawwe dy stikken ynfloed hân 
op har deistich libben, lykas it akteur-wêzen dat ek hân hat. Ommers, se binne net allinne kollega’s, mar ek en 
foaral man en frou. Sa is ‘It Jubileum’ suver in kronyk, net alllinne fan it (toaniel)libben fan in akteursechtpear, 
mar ek fan it Fryske kulturele libben, fan it feroarjende Fryslân. In kronyk fan it libben –harren libben- tusken 
1974 en 2034. De rezjy fan ‘It Jubileum ‘ is yn hannen fan Bruun Kuijt. 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Doarpshûs ‘De Trijesprong’ Raerd 
14 december 15:00 uur 

Entree €15,- 

Voorverkoop:   acdoarpshus@hotmail.nl   
     0625361343 
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Praet fan Raerd 
column

Healing 

Vorige week had ik weer een 
prachtige ervaring bij het geven 
van een healing/reading. En be-
sloot toen niet alleen deze ervaring, 
maar ook wat healing nu eigen-
lijk is en hoe ik werk met jullie te 
delen.

Healing/reading heeft als doel 
inzicht te krijgen in je leven en je 
bewust te worden van het energie-
veld in en om je lichaam(aura). 
Het biedt de mogelijkheid om 
vanuit een ruimer perspectief  
antwoorden te vinden en stimu-
leert je om keuzes te maken. Bij 
een healing/reading wordt gebruik 
gemaakt van de energieën in en 
om je lichaam. Via handoplegging 
op het lichaam of  werken in de 
energielagen (langs het lichaam) 
worden lichaam en geest in harmo-
nie gebracht.

Je kunt een healing ondergaan als 
je ongemakken ervaart: zowel emo-
tioneel als fysiek, maar ook preven-
tief  of  om eens te laten kijken of  
er iets in je onderbewuste speelt, 
waar jij je bewust van mag worden 
dat het (nog) een rol speelt. 

Hoe werkt dat nu? Je komt bij mij. 
We hebben een kort gesprekje 
vooraf  waarin ik vraag wat de 
reden van je komst is. Ik wil zo 
min mogelijk weten, omdat ik dan 
zonder een idee in mijn hoofd kan 
voelen wat er is. Ik leg vervolgens 
uit wat ik ga doen. Inderdaad, op 
en om het lichaam met mijn han-
den in jouw energie werken en ver-
volgens wisselen wij ervaringen uit.  
Je mag lekker liggen op de behan-

deltafel en mag je ogen sluiten, ook 
wel open houden, maar omdat het 
meestal in ieder geval ontspannend 
werkt, is het fijn je ogen te sluiten. 
Je mag gerust in slaap vallen, dat 
maakt voor de healing niet uit. 
De ervaring van afgelopen week: 
een cliënt kwam bij mij met een ge-
spannen gevoel in haar onderbuik. 
Dat was alles wat ik wist. Ik begon 
in haar energie te werken. Wat ik 
voelde is dat ik voorzichtig moest 
zijn, het moest van een afstand en 
niet te snel, te dichtbij. 

Ik maakte ruimte in de onderbuik 
en voelde dat er een blokkade zat 
tussen onderbuik, hart en hoofd. 
Met diverse technieken, die er voor 
iemand zonder ervaring op dit ge-
bied uit zullen zien alsof  ik boven 
iemand in zijn energie zit te roeren,  
verbond ik onderbuik met hart 
en hoofd. Ik merkte ook dat deze 
cliënt niet zo geaard was en dat is 
absoluut noodzakelijk om dingen 
te kunnen ondernemen, neer te 
kunnen zetten, dus daar werkte 
ik ook aan. Als we het gesprek 
achteraf  hebben, vertel ik haar dit. 

Ze zegt dat zij golfbewegingen 
heeft gevoeld. Dat klopt, want heb 
het op die manier gestuurd, om het 
rustig te houden. Het mooie is dat 
zij vertelt dat ze veel meer ruimte 
voelt in haar onderbuik en dat het 
nare gevoel daar weg is. Bovendien 
zegt ze dat ze nu energie heeft om 
weer dingen aan te gaan pakken, 
want dat ze de laatste tijd zo pas-
sief  was. Dat was iets wat ik niet 
wist, maar wel voelde. 

Ze vertelt ook dat ze emoties altijd 
binnenhoudt en zich dus kan voor-
stellen dat wat ik zeg: dat verbin-
ding van gevoel met hart en hoofd 
er niet was, waar is. Omdat zij voor 
het eerst een healing ondergaat, is 
zij verbaasd. En ik geniet nog een 
paar dagen na van dit mooie resul-
taat en dat ik wezenlijk iets mag be-
tekenen voor anderen. Een verschil 
voor hen kan helpen maken.  Wat 
heb ik toch heerlijk werk!

Hartelijks!

Sabine Mooijweer   

 

 

 

 

 

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

ontspanningsmassage - hotstone massage 
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De Koning
van Wartena
 
“Onse God is Koning en ick ben 
de koning van Wartna. Het ca-
tholijck geloof  is het beste.“ Met 
deze uitspraak tijdens de rechtszit-
ting in 1754 benadrukte Lolcke 
Gerrits zijn katholieke geloof. De 
aanleiding van deze rechtzaak was 
de slaande ruzie van de 85-jarige 
Lolcke met predikant Tenckinck 
op het beurtschip van Leeuwarden 
naar Warstiens. Lolcke prees daar-
bij al schimpend en scheldend het 
roomse geloof  en voorspelde voor 
alle andere gelovigen de eeuwige 
verdoemenis.

Lolcke Gerrits was kofschipper 
en voer naar de Oostzeelanden 
en naar de Italiaanse havens in de 
Middelandse zee. Een schaalmo-
del van zijn schip ‘Rex Lodovicus’ 
(Koning Lodewijk) staat nog steeds 
in het hoofdkantoor van Douwe 
Egberts in Joure. Volgens overleve-
ring was Douwe Egberts namelijk 
bemanningslid op dit kofschip.

De Wartense grootschipper kwam 
uit een rijk nest, maar wist met zijn 
zeevaart ook flink geld te verdie-
nen.
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Veel van zijn vermogen stak hij in 
onroerend goed, zoals boerderijen 
en landerijen. Daarnaast bezat 
hij aan het Vliet in Leeuwarden 
enkele pakhuizen en een azijnmo-
len. Tevens verstrekte hij geregeld 
hypotheken. 

Lolcke Gerrits leefde in de tijd van 
de reformatie, waarin het gere-
formeerde geloof  in Nederland 
als staatsgodsdienst gold. Rooms 
katholieken werden als “papist” 
bestempeld en hadden geen poli-
tiek en maatschappelijk stemrecht. 
Tevens werd hen verboden om 
hun religie uit te oefenen.

De “paapse stoutigheden” van 
Lolcke werden daarom door de 
rechter niet gewaardeerd. Hij werd 
voor de ruzie met de predikant 
veroordeeld tot de forse boete van 
tweehonderd gouden Friese Rij-
ders en moest, ondanks zijn hoge 
leeftijd, in hechtenis blijven totdat 
de boete was betaald.

Het was overigens niet de eerste 
keer, dat Lolcke werd opgesloten. 
Ook in 1715 werd hij opgepakt 
en naar het Leeuwarder Blokhuis 
afgevoerd. De reden hiervoor 
was, dat hij een houten crucifix 
aan zijn huis in Warten had laten 
plaatsen. Tijdens het proces op 19 
december 1715 voor het Leeuwar-
der Hof  werd Lolcke omschreven 
als “een rare snaak” en werd hij 
veroordeeld tot verwijdering van 
dit gevelstuk binnen acht dagen 
en moest hij de muur weer dicht 
metselen. 

Deze crucifix, geflankeerd door 
de Maagd Maria en de Evangelist 
Johannes,  had als onderschrift: 
“Dat ghy hier siet aenbiddet niet; 
Daert u aenwijst die looft en prijst; 
’t is gemaekt van ’s menschen 
handt; Tot Godes eer en ’s vijandts 
schandt“. 

Het houten gevelstuk is tot op 
heden bewaard gebleven. Aanvan-
kelijk werd het opgeborgen in de 
schuilkerk van Wergea-Warten, het 
Jornahuis. In 1893 werd het door 
het Fries Museum aangekocht voor 
vier gulden en verdween daar in 
haar depot. Sinds 2005 is het uitge-
leend aan Rijksmuseum Catharijne 
Convent in Utrecht en verdween 
aldaar wederom in het depot. Op 
aanvraag is het echter te bezichti-
gen.

Lolcke Gerrits trouwde in 1691 
met boerendochter Anna Gosses 
en ze kregen samen twaalf  kinde-
ren. Ze bereikten beide een voor 
die tijd uitzonderlijk hoge leeftijd, 
want Lolcke werd 86 jaar en Anna 
werd zelfs 94 jaar oud. Bij haar 
overlijden waren er 63 kleinkin-
deren en 68 achterkleinkinderen 
zo vermeld de bewaard gebleven 
leedbrief  uit 1766. Toen in 1811 
de achternamen werden ingevoerd, 

namen drie van hun kleinkinderen 
de achternamen Hooghiemstra, 
van der Kolk en van der Werf  aan. 
Sible Hettinga van het Archief  en 
Documentatiecentrum voor R.K. 
Friesland in Bolsward schat het 
totale aantal nazaten van Lolcke en 
Anna op tenminste 9000 personen. 

Voor zover bekend horen een tien-
tal huidige inwoners van Raerd hier 
ook toe. Een deel van de bevolking 
heeft dus op dit moment iets mee-
gekregen van deze “rare Koninklij-
ke snaak” van drie eeuwen geleden.

Nico van der Werf
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       HOUDT U VAN HANDWERKEN ? 

           Nu in Raerd verkrijgbaar: 

       Al uw haak- en breiwerk benodigdheden 

  WOL                                

  KATOEN 

  ACRYL 

  PATROONTJES/ BREI- EN HAAKBOEKJES 

  BREI- EN HAAKNAALDEN   

* Brei- en Haak cursussen 

* Workshops 

* Gezellige handwerk morgens met koffie 

* Gratis brei- en haak advies 

KOM EENS VRIJBLIJVEND EEN KIJKJE NEMEN  (de koffie staat klaar)                
Sylsterhoeke 6            Raerd         tel.: 0566-842275 of 06-14455822 

Geopend:    Dinsdag    :    13:00 uur  tot  18:00 uur 

            Woensdag   :     9:00 uur  tot  18:00 uur 

            Vrijdag      :     9:00 uur  tot  18:00 uur 

                    JEWELS & YARN 
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Van 26 tot en met 31 december

Eindejaars Oldtimershow 

Met auto’s en motors 

Van 13.00 uur tot 16.30 

Entree € 2,- inclusief een kopje koffie

 
Fam. Miedema
De Blink 3
9012 DB Raerd

Wanneer: 26 t/m 31 decemberTijd: 13.00 uur tot 16.30 uurWat: Pake Titus Boeremuseum openWaar: T de Wolff, Flânsum 5

Foto’s gevraagd!!!Wie heeft er nog (oude) foto’s die 
we op de nieuwe website van TC 
Raerd kunnen plaatsen? Graag 
foto’s mailen naar doete@hetnet.nlBedankt,

Het bestuur van TC Raerd

Krystpakketten foar de Voedselbank

Noch in pear wiken en dan krije in soad minsken in krystpakket. Der sit fan alles yn 
sa’n pakket, ek faaks guod dat je net brûke en dat bliuwt dan mar stean. As jo no 
daliks as dat krystpakket komt, sjogge fan dat brûk ik wol en dat brûk ik écht net en 
je bringe it guod hwat oer is nei ien fan de diakens by jo yn ‘e buurt, dan bringe wy it 
nei de Voedselbank. Fansels kinne jo ek it hiele krystpakket skinke. Jo kinne ek belje 
nei ien fan de diakens, dan wurdt it ophelle. 

Mei út namme fan de voedselbank: Tige tank yn ’t foar.

De diakens:
Tersoal:   Gerrit van der Leeuw, tel.: 521375
Sibrandebuorren:  Andries en Afke Terpstra: tel.: 521828
Gau:    Hendrika Jellema, tel.: 416067
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Praet mar raak

Deze keer zal Baukje van Vilsteren 
vertellen wie zij is en wat haar zoal 
bezig houdt.

Waar en in welk jaar ben je
geboren?
Ik ben in 1969 geboren op de He-
gedijk in Raerd.

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of  vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
In 1993 ben ik getrouwd met John, 
we hebben vier kinderen, 2 jongens 
en 2 meiden.

Wat doe je overdag?
Naast mijn gezin en huishouden 
werk ik in Zorgcentrum Abbinga-
hiem waar ik met veel plezier in het 
Welzijn team werk. 

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik ben geboren en getogen in
Raerd, maar samen met John heb 
ik  een uitstapje gemaakt naar 
Aldeboarn. We hebben daar 3 
jaar met plezier gewoond en zijn 
daarna op de sélânswei komen te 
wonen.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik ben vrijwilliger in het dorpshuis, 
ben betrokken bij het kaatsen, pop-
koor Animo en het toneel, waar 
ik dit jaar meespeel in het stuk 
“Mutsen”. Onze jongste zit nog in 
Raerd op school en door het gezin 
blijf  ik actief  betrokken bij het 
dorp.

Wat is je favoriete muziek?
Ik heb een brede interesse in mu-
ziek, maar ik vind Queen erg goed. 
Van hardstyle krijg ik de kriebels.

 

                       KERST ACTIE!! 

Op  woensdag 10 december vanaf  
18 uur komen de jeugdleden van  
TC Raerd bij u aan de deur met 
kerstboompjes, kleine kerstballen en 
kerstkaarten. 
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Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Je mag me voor veel dingen wakker 
maken, maar doe het wel voorzich-
tig. Ik ben niet op mijn best wan-
neer ik net wakker ben.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Wanneer ik tijd heb mag ik graag 
in de tuin omklooien, in de natuur 
zijn, een boek lezen en ik ben gek 
op series zoals The Mentalist en 
Castle. 

Wat vind je het lekkerste eten?
Italiaans.

Welk type auto heb je of  heb je 
ander vervoer?
Wij hebben een Ford Galaxy, in het 
dorp pak ik de fiets.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Bij 16 and pregnant en reality series 
waar je de godganse dag gevolgd 
wordt door een camera.

Welk boek lees je op dit
moment?
Ik heb net een Black Rose boek uit 
en er ligt nog een thriller op me te 
wachten van Nele Neuhaus “Boze 
Wolf ”.

Waar praat je graag over?
Ik  heb een brede interesse en heb 
zo mijn stokpaardjes. Het is maar 
net met wie ik in gesprek ben.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Zaterdag is het opruimen en 
klusjes doen. Zondags vind ik het 
heerlijk om lekker lang in bed te 
luieren, koffie te drinken, wat te 
lezen, bij de familie op bezoek of  
lekker te wandelen.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Het liefst ga ik naar een land met 
bergen waar in je kunt wandelen, 
waar de temperatuur heerlijk is en 
je kunt genieten van de natuur, 
maar ik vind het ook heerlijk om 
met onze schouw tijd op het water 
door te brengen.

Wat is jou beste eigenschap? 
Wat is de slechtste?
Mijn beste eigenschap: Ik kan goed 
organiseren en ben sociaal. Mijn 
slechte eigenschap: Ik ben niet 
altijd even geduldig en kan soms 
moeilijk nee zeggen en ’s ochtends 
heb ik een ochtendhumeur aldus 
de kinderen.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Het favoriete plekje van Raerd: 
Bij mij in de achtertuin, heerlijk! 
Maar zomers bij de haven wanneer 
de kinderen er zwemmen is ook 
erg mooi. Het minst mooie? Het 
wandelpad vanaf  Flansum naar het 
dorp toe! Het  hekje zit op slot dus  
wanneer  je daar bent aangekomen 
kun je weer retour.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Ik mis de bedrijvigheid in het dorp, 
doordat de winkel is gesloten zie je 
weinig mensen op straat. De enige 
plek waar je dagelijks contacten 
kan hebben is de school en die tijd 
hebben wij al gehad.

Naast wie zou je in het vlieg-
tuig/trein willen zitten en wat 
zou je hem/haar vragen?
Naast wie ik in het vliegtuig/trein 
zou willen zitten? Naast John, 
want dat zou betekenen dat we 
met zijn tweeën op stap zijn. Wat 
ik hem zou willen vragen? Ohhhh, 
gespreksstof  genoeg maar om te 
beginnen zou ik vragen waar we 
heen gaan.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Wat ik met een grote zak geld zou 
doen? Nou eh….. we hebben vier 
opgroeiende kinderen en een eigen 
huis, wanneer er dan nog iets over 
zou zijn, zou ik het voor “later” 
vast zetten op een spaarrekening.

Bedankt voor je openhartigheid en mede-
werking.
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KERST  IN  DE  LAURENTIUS 

woensdag 24 december 2014 
aanvang 22.00 uur 

in de Laurentiuskerk te Raerd 

Kerstnachtdienst

Aan deze dienst werken o.a. mee: 
Het “Krystkoar Raerd” 
o.l.v. Foppe Reitsma

Minke Strikwerda, orgel 
Gerard Knol – voorganger 

U bent van harte welkom! 
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Raerd toen -
Raerd nu

Dokumintekommisje Raerd

Hegedyk 6

De geschiedenis van deze boer-
derij, waar de familie Kluvers al 
lange tijd woont, is door ar-chivaris 
Alexander Tuinhout teruggevon-
den tot ongeveer 1750. Maar het 
staat vast dat op deze plaats al in 
1401 een stins heeft gestaan: de 
Fetzastins. Van de familie Klu-
vers ontvingen we een overzicht 
waarin gewag wordt gemaakt van 
het castrum Fetza. In 1401 maakte 
Clothus Bentha te Rauwerd zijn 
testament. Hij had drie erfgena-
men: Sicco Ydszarda te Poppinga-
wier, Tzalengh Fethza te Rauwerd 
en diens broer Poptat die in Ter-
zool woonde. Zijn goed bestond 
uit de stinzen Bentha en Fetza en 
twee huizen. Het goed zou met 
drie eeuwige memoriën in de kerk 
van Rauwerd belast zijn. De vrouw 
van Clothus, Anseke, zou zo lang 
zij leefde de stins Fetza, met huis, 
erf  en alle landerijen, zoals bouw-
land, weiland en grasland mogen 
gebruiken. Zij moest er wel zelf  
wonen. Na haar dood zou de pa-
troonheilige van Rauwerd het erf  
van Dodo Eenoog en een daarbij 
gelegen erf  bij de dijk krij-gen; het 
lijkt er dus op dat deze erven bij 
Fetza hoorden. (Overgenomen uit 
HisGis c.q. uit “De stinzen in mid-
deleeuws Friesland en hun bewo-
ners”).

In 1750 was een zekere Pyter 
Joukes boer op deze boerderij. Hij 
bleef  dat in ieder geval tot in de 
jaren 1760, toen zijn zoon Sytze 
Pytters de boerderij overnam. Al 
die tijd was de zathe met omlig-
gende landerijen eigendom van de 

Nederlands Hervormde kerk en 
van de aristocratische familie Van 
Haersolte.
 
De kerk bleef  tot eind 18e eeuw 
eigenaar. Zij verpachtte de boer-
derij vanaf  ongeveer 1785 aan 
Lolke Annes en zijn vrouw Grietje 
Jacobs, die beide lidmaat van de 
kerk waren. Voorlopig waren zij de 
laatste Hervormden op deze plek.
Door de verkoop, die tussen 1795 
en 1800 moet hebben plaatsgevon-
den (bij Tresoar is wel een koopak-
te te vinden), werd Hessel Harings 
eigenaar en bewoner. Hij was een 
Katholiek. Hessel Harings en zijn 
zoon Haring Hessels boerden tot 

1808 aan de Hegedyk. In dat jaar 
werd de familie door een grote 
tragedie getroffen. Zowel Hessel 
als Haring overleden binnen drie 
weken tijd; Hessel op 18 augus-
tus, Haring op de 30e. Het is niet 
in de bronnen vastgelegd, maar 
het overlijden van twee personen 
binnen dezelfde huishouding bin-
nen zo’n korte tijdsspanne kan zo 
maar het gevolg zijn geweest van 
een besmettelijke ziekte. Waar-
schijnlijk werd de boerderij na het 
overlijden van Hessel en Haring 
een tijdje voortgezet door Grietje 
Jans, de vrouw van Haring.Ook zij 
werd niet oud; ze overleed toen ze 
midden-veertig was op 4 juni 1813.
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De familie noemde zich inmiddels 
‘Postma’, wat – zoals bij meer fa-
milies met deze naam – waarschijn-
lijk een subtiele verwijzing is naar 
de sterfgevallen binnen de familie 
(Posthuma, Postma als verwijzing 
naar postuum). Al op jonge leeftijd 
namen de weeskinderen van Ha-
ring en Grietje de boerderij over.  
De zoon Hessel Harings Jr. (gebo-
ren 1802) boerde tot zijn dood in 
1854 aan de Hegedyk, samen met 
zijn broer Haring Harings (geboren 
1809). De beide jongens bleven 
hun hele leven vrijgezel, hoewel 
de huishouding wel werd opgevro-
lijkt door twee dienstbodes. Na de 
dood van zijn broer zette Haring 
Harings Postma de boerderij voort 
tot zijn dood in 1872. Kort na het 
overlijden vond een groot boeren-
boelgoed plaats, dat in de Leeuwar-
der Courant werd aangekondigd 
(zie pag. 37). 
 
Ook daarna bleef  de boerderij 
in de familie. Vanaf  1873 wordt 
Haring Joukes Deelsma (gebo-
ren 1835 te Akkrum) er boer. Hij 
verhuisde naar Rauwerd vanuit Ab-
bega, hoewel zijn vrouw Taetske 
Engwerda een geboren Raerdse 
was. Haring – zijn naam doet het 
al een beetje vermoeden – was 
een neefje van de beide vrijgezelle 
broers Postma. Hun zus Jantje 
Harings Postma was de moeder 
van Haring en net als de Postma’s 
waren ook de Deelsma’s Katholiek.
 
Haring Deelsma overleed in Hege-
dyk 6 op 10 juli 1902. Zijn weduwe 
Taetske Engwerda boerde daarna 
nog een aantal jaren op de boer-
derij, samen met haar soon Sake 
Deelsma. In 1917 verkochten zij de 

boerderij aan de erven Hoekstra. 
De familie Hoekstra bleef  tot 1959 
eigenaar van de boerderij. In de 
jaren ’20 en waarschijnlijk ook ’30 
boerde Sjoerd Hoekstra er. Later 
werd de boerderij verpacht aan 
Ritske van Es (1939-1959). 

In 1959 werd de boerderij gekocht 
en bewoond door Harm Libbes 
de Vries, die er tot 1966 bleef  
wonen. Hij verkocht Hegedyk 6 
in dat jaar aan Johannes Schouten, 
een veefokker uit Oosterblokker. 
Schouten woonde er zelf  tot in 
1971. Daarna, van 1971 tot 1974 
nog een paar jaar Atte Wiarda. In 
1974 nam Elibartus Kluvers zijn 
intrek in de boerderij en die woont 
er nu nog steeds. 

Naar de boerderij van Bertus en 
Grietje Kluvers loopt een klinker-
weggetje met aan weerszij-den een 
rij bomen, om en om afwisselend 
esdoorns en essen. Om mij heen 
kijkend zie ik nog veel meer staan, 
een aanblik die niet typisch Fries 

is. Later in het gesprek vertellen 
Bertus en Grietje me dat ze door 
de jaren heen druk in de weer zijn 
geweest met het planten van opslag 
uit de directe omgeving. Hun 
kinderen hebben wel eens geksche-
rend gezegd dat ze de Ach-terhoek 
een beetje naar Friesland hebben 
gehaald.

Hoewel Bertus en Grietje alweer 
40 jaar op deze plek wonen, kun 
je nog altijd horen dat hun wieg 
ergens in Oost-Nederland moet 
hebben gestaan. Zeker als ze met 
veel enthousiasme aan het woord 
zijn, en dat zijn ze vaak. Bertus 
en Grietje kwamen hier wonen in 
1974. “In het kader van de ont-
wikkeling en stimule-ring van het 
Noorden kwam hier meer vee”, 
zegt Bertus. “Ik werd na mijn stu-
die aan de Landbouwhogeschool 
Wageningen aangetrokken door de 
CAF Leeuwarden voor de optimale 
samenstelling van veevoer”. Na 
de melkquotering in 1985 viel de 
veevoerproductie in elkaar. Bertus 



PRAET FAN RAERD Pagina 39

verbond zich daarna aan de land-
bouwpraktijkschool in Oentsjerk 
waar hij tot de VUT in 1998 heeft 
gewerkt. 

In die jaren had Grietje drukke 
taken rond de boerderij. Allereerst 
was er de opvoeding van hun vijf  
kinderen: Henk, Alies, Ina, Wiebe 
en Joske, die allang zijn uitgevlo-
gen. Er zijn 10 kleinkinderen van 
wie de oudsten alweer 19 jaar oud 
zijn. Een andere belangrijke taak 
was hun grote liefhebberij, de 
paardensport. Veel Raerders en 
oud-Raerders, vooral meisjes, zul-
len hieraan mooie herinneringen 
bewaren. 

In 1976 werd de ponyclub en de 
paard rijvereniging opgericht. Zo-
wel Bertus als Grietje heb-ben ja-
ren achtereen gedurende de winter-
maanden cursussen gevolgd voor 
ponyclubleider, commanderen, en 
jureren. Tijdens mijn bezoek leiden 
Bertus en Grietje me rond door 
de fraai verbouwde boerderij met 
stallen. Er komen oude kaarten 
op tafel en aan de hand van door 
Grietje vervaardigde tekenin-

gen leggen ze me uit wat er zoal 
veranderd is aan de oorspronke-
lijke boerderij met behoud van de 
karakteristieke elementen. Ruim 20 
jaar geleden is er naast de boerderij 
een grote manege gebouwd, waar 
nog dagelijks door ruiters uit de 
wijde omgeving op paarden en 
pony’s wordt gereden en geoefend. 
Ook de hondenschool van Tamara 
Heeringa maakt twee uur per week 
gebruik van deze ruimte.

De huidige bewoners van Hegedyk 6, 
Bertus en Grietje Kluvers

De paardensport zat vanaf  onge-
veer 1965 geweldig in de lift, maar 
de laatste jaren zakt de animo voor 
de paardensport, net als vele an-
dere sporten, mede door de econo-
mische crisis wat in elkaar. Bertus 
en Grietje hebben nu nog drie 
paarden en twee pony’s, ongeveer 
de helft van het aantal van vroe-
ger. Het runnen van de manege 
eist hen nog volledig op; ze doen 
dat nu al 20 jaar met veel liefde en 
grote inzet. Vier dagen in de week 
zijn er ruitersportactiviteiten. In de 
winter maken twee ruiterverenigin-
gen gebruik van de accommodatie: 
de Raerderhimruiters, overwegend 
bestaand uit jongere meisjes, en de 
Pikmarruiters uit Grou. “We zijn 
gelukkig altijd goed gezond geble-
ven. We kregen en krijgen altijd 
veel jonge mensen over de vloer. 
Dat houdt ons jong”, zegt Grietje.
Of  dat jong blijven alleen daaraan 
heeft gelegen weet ik niet. Het is 
vast ook de combinatie van prettig 
wonen en veel plezier beleven aan 
hun grote hobby de paardensport.

Roel Houwing



PRAET FAN RAERDPagina 40

Raerders

Koart Nijs
Stoarmskea?
Nee, de doarpstún wurdt snoeid. Sido van der Wal en Minke Strikwerda ha 
lucht brocht yn de beammeboel. De oerbleaune beammen ha sa de romte 
om fierder út te groeien. Der wurdt no neitocht oer it gebrûk fan de tún. 
Der binne genôch ideeën oer, en it bestjoer sjocht no wat dêr fan te reali-
searen is. Wy kinne no wer sjen hoe breed eins de feart is achter de tún.

Fedde Hellinga is tongersdei 6 november 40 hier wurden.

Berne

Mats Wyger 

Geboren op 30 0ktober 2014. 
Zoon van Peter Jan de Maijer en 
Afke IJsselstein, broertje van
Sannelotte.

Maan

Geboren op 16 september 2014. 
Dochter van Roos Reitsma en Rob 
Haverkamp, zusje van Raaf.

Roos is een dochter van Foppe 
Reitsma. 

Maan is het derde kleinkind van 
Foppe en Minke.


