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Grote opknapbeurt 
in het Raerder 
Bosk
Al ruim een week wordt er hard 
gewerkt in het Raerder Bosk of  
ook wel Park Jongema State.
Regelmatig loop ik er even langs 
om een praatje te maken en ik 
moet zeggen: het wordt allemaal 
grondig aangepakt. Nadat het 
Fryske Gea  goed bekeken heeft, 
wat er gedaan moest worden, zijn 
de mannen er aan het werk gegaan.

Er stond heel wat op het lijstje:
Alle bomen zijn heel goed beke-
ken, van boven (met een hoogwer-
ker) en van onder. Bij een aantal 
bomen, waaronder een mooie eik 
in het eikenlaantje, werden zo-
veel zwakke plekken en ook wel 
scheuren gevonden, dat ze voor 
de veiligheid omgezaagd moesten 
worden. Ook diverse  bomen, die 
spontaan op een plek gegroeid zijn, 
waar ze niet goed staan, moesten 
er aan geloven. Ook zijn alle dode 
of  zieke takken verwijderd.

In het bosk zullen verschillende 
nieuwe bomen aangeplant worden, 

bomen die hier thuishoren. Welke 
dat zijn, weet ik niet precies, daar 
zal ik u later over berichten. Alle 
oude stobben zijn weggefreesd en 
verwijderd en de wallenkant is op-
geschoond. Dit omdat er nu echt 
plannen zijn om de gracht volgend 
jaar uit te baggeren. Een hele klus 
dus!

Nu blijkt dat dit allemaal kan 
gebeuren, omdat Park Jongema 
State vorig jaar een prijs gewonnen 
heeft in het programma Bynt. Wij 
wisten van die prijs, maar hebben 
nooit kunnen achterhalen wat die 

prijs inhield. Via het ledenblad van 
het Fryske Gea zijn we nu op de 
hoogte. We zijn er blij mee, de vrij-
willigersploeg is elke dinsdagmor-
gen aan het werk, maar dit soort 
projecten zijn voor ons natuurlijk 
veel te hoog gegrepen.

Wij wensen U allen een Mooi en 
Gezond Nieuwjaar toe! En heel 
graag “Oant Sjen” in het Raerder 
Bosk, nog even en de sneeuwklok-
jes zijn er alweer.

I.S.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Donderdag 7 januari t/m
Zondag 10 januari Open Raerder Biljart Kampioenschappen Dorpshuis

Zondag 10 januari 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 18 januari 20.00 uur Zenmeditatie lezing Dorpshuis

Zondag 24 januari 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 2 februari v.a. 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 28 februari v.a. 16.00 uur Country line dance De Trilker

Zondag 1 mei Voorjaarsfair Dorpshuis/plein

Even voorstellen
Clara Rosier

3 jaar geleden besloot ik de stad te verruilen voor Rauwerd. Als stadsmens 
was het was voor mij wel even wennen, maar langzaam begon ik de charme 
van het dorp in te zien. Het dorp met haar vele mooie plekjes. En een dorp 
waar leuke activiteiten worden georganiseerd. De dorpskrant houdt mij 
hiervan op de hoogte. Het krantje geeft mij veel informatie over het dorp 
en haar bewoners, die ik anders niet zou weten. Dus toen de vraag kwam of  
ik mee wilde helpen met de dorpskrant, dacht ik: “Het lijkt me fijn om een 
bijdrage te kunnen leveren aan de dorpskrant, dus laat het me proberen”.

Foarwurd fan de redaksje
Wy hawwe fersterking krige yn de redaksje. Clara Rosier hat tasein om mei te wurkjen as interviewster, tegearre mei 
Ymie Terwisscha. Hjirûnder stelt Clara har foar. Spitigernôch hat Sjouke de Boer him weromlutsen út de redaksje. 
Hy hat tegearre mei Minke Strikwerda de einredaksje fersoarge it lêste heal jier. Tige tank Sjouke foar dyn ynset! Wy 
sykje dus 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.



PRAET FAN RAERDPagina 4

Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 13, nummer 116
Januari 2016
De dorpskrant  “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Minke Strikwerda (eindredactie)
Sjouke de Boer (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 februarinummer: 
inleveren copij uiterlijk 15 
januari (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van februari wordt 
in de eerste week van februari 
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

Op blote voeten
door het leven
Wanneer ik via de achterdeur op 
de Hegedyk 11 naar binnen stap 
wordt ik fleurig begroet door 
Maaike, de cockerspaniël van de 
familie. Vanuit de keuken wenkt 
mijn gastvrouw, Akke van der 
Ploeg-Leenstra, al telefonerend dat 
ik wel verder kan komen. Terwijl 
Akke een dame van de gemeente 
ervan probeert te overtuigen dat 
een lichtgewicht rolstoel voor haar 
echt onmisbaar is, schenk ik koffie 
in en buig me over de legpuzzel die 
op de tafel ligt. Eenmaal uitgebeld 
neemt Akke tegenover mij plaats 
op een soort bureaustoel. Later 
leer ik dat dit een zogenaamde 
triple stoel is die haar de mogelijk-
heid geeft vrij door het huis te 
bewegen wanneer lopen en staan 
vanwege haar DVN aandoening 
even niet gaan.  

Akke is op  5 december 1971, als 
tweede dochter in het gezin Leen-
stra, te Sneek geboren. Toen Akke 
drie jaar oud was en inmiddels ook 
nog een broertje had gekregen, 
verhuisde het gezin naar Oppen-
huizen waar zij in de pastoriewo-
ning naast de gereformeerde kerk 
kwamen te wonen. De vader van 
Akke werd hier koster, naast zijn 
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baan als automonteur. Op twaalf-
jarige leeftijd is Akke naar Gauw 
verhuisd omdat haar vader hier zijn 
eigen garagebedrijf  opzette. Intus-
sen ging Akke naar de LEAO op 
het WG Baarda in Sneek, eenmaal 
klaar switchte ze naar de agogische 
hoek en ging naar het MDGO 
AW. In haar vrije tijd deed ze aan 
turnen, kaatsen en zingen in een 
gospelkoor.

Toen Akke een jaar of  negen-
tien was, kreeg ze steeds meer de 
behoefte aan zelfstandigheid. Voor 
haar vervolgopleiding tot Z-ver-
pleegkundige verkoos ze daarom 
bewust de opleidingslocatie in 
Heerhugowaard boven de nabijge-
legen locaties. Ze woonde intern 
in het zusterhuis en beleefde twee 
heerlijke jaren. Tegen het einde van 
haar studie raakte door een ongeval 
haar schouder uit de kom en dit 
wilde maar niet herstellen. Hier-
door kon ze haar studie niet afma-
ken en zat dus op 21 jarige leeftijd 
weer bij haar ouders in Gauw. Via 
een avondopleiding haalde ze haar 
diploma voor doktersassistente en 
kon vlot daarna als tandartsassis-
tente in Sneek aan de slag.

In die tijd ontmoette ze haar vorige 
partner waarmee ze, na korte tijd 
samenwonen in Jirnsum, in 1998 
is getrouwd. Akke werkte intus-
sen bij tandarts Pelkwijk in Grou, 
waar haar huidige man Douwe van 
der Ploeg patiënt was. Douwe was 
duidelijk gecharmeerd van haar 
aanwezigheid en flirtte er dan ook 
op los, maar ja Akke was nog een 
getrouwde vrouw.

Naast haar werk was Akke vrijwil-
ligster bij Talant op de Wissel in 
Beetsterzwaag. De voldoening 
en waardering die ze hier kreeg 
voelden als een warm bad. Toen 
het hoofd van de afdeling haar 

in 2000 een baan aanbood, heeft 
Akke haar leven rigoureus omge-
gooid. Ze is gescheiden, verhuisde 
naar Akkrum en maakte van haar 
hobby haar werk! Ze werkte 32 uur 
per week als begeleider B op een 
woongroep van cliënten met een 
ernstige gedragsproblematiek. 

Intussen had Douwe, die net op 
zichzelf  was gaan wonen in het 
voormalig Sélânshûs, er lucht van 
gekregen dat Akke ongebonden 
was. Tijdens de Gauwster feesten 
in 2001 is hij op haar afgestapt met 
de mededeling dat hij met haar 
verder wilde en altijd bij haar zou 
blijven. Akke was enorm gevleid 
maar ook wat terughoudend. Toen 
in de weken die volgden wel bleek 
dat Douwe meende wat hij had 
gezegd, durfde ze aan haar gevoel 
toe te geven. Een maand of  acht 
later trok Douwe bij haar in en al 
snel daarna raakte Akke in ver-
wachting. Hun eerste zoon Arjen 
werd in februari 2003 geboren. 
Kort na zijn geboorte is het gezin 
naar de Hegedyk in Raerd ver-
huisd, waar in september 2004 hun 
tweede zoon Djurre werd geboren. 
Tijdens deze zwangerschap kreeg 
Akke ernstige bekkeninstabiliteit 

waar ze na een langdurig traject 
van fysiotherapie sinds een jaar of  
drie eindelijk geen last meer heeft. 
Door haar verslechterde fysiek kon 
ze haar werk niet meer op dezelfde 
wijze voortzetten. Ze maakte de 
switch naar de dagbesteding, waar 
ze haar creatieve kant kon laten 
zien door samen met de cliënten 
allerlei objecten te maken die in 
het winkeltje op de locatie wer-
den verkocht. Vanaf  dat moment 
behoorden avond- en weekend-
diensten tot het verleden, dus 
besloten Douwe en Akke in 2005 
een boot te kopen waarmee ze in 
de zomervakanties en weekenden 
op pad konden. Uiteindelijk waren 
ze nagenoeg ieder weekend tussen 
april en oktober met de boot weg, 
het werd een way of  life waar zij 
zelf, maar ook de kinderen, enorm 
van genoten. De ontspanning en 
rust die ze op het water vonden 
beviel zo goed dat ze in 2008 zelfs 
een iets grotere boot kochten die 
ze geheel naar eigen wens hebben 
verbouwd en ingericht. Ook deze 
boot stond garant voor vele uurtjes 
gezinsgeluk. Ondanks dat  Akke, 
na haar vorige ervaring plechtig 
had gezworen het huwelijksbootje 
niet meer te willen bevaren, heb-
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ben Douwe en Akke hun geluk op 
10 juli 2009 toch met een huwelijk 
bezegeld.
 
In het dorp was Akke actief  in het 
peuterbestuur en de oudervereni-
ging van ’t Raerderhiem. Ook heeft 
ze drie jaar lang, met heel veel 
plezier, Sinterklaas geassisteerd in 
de gedaante van Piet. Tja wanneer 
je jarig bent op 5 december…… 
Eén weekend per jaar helpt ze mee 
tijdens het limonollen & bokkenol-
len in Griendsveen. Een geweldig 
leuke happening ter ere van het 
eerste herfstbokbiertje, waar ook 
diverse Raerders aan mee doen. 
Momenteel zit Akke in het bestuur 
van popkoor Animo. Zingen is 
voor haar een heerlijke uitlaatklep 
en uiteraard geniet ze, ondanks dat 
ze vanwege haar medicijnen het 
biertje moet laten staan, met volle 
teugen van de derde helft ;-). 

In 2014 komt er een kentering 
in Akke’s gelukkige bestaan. De 
afgelopen drie jaar had ze al steeds 
last van onverklaarbare klachten 
maar ach, dit kon ze wel verbloe-
men voor de buitenwereld, dus 
niet klagen maar dragen. Maar de 
aanhoudende tinteling, doofheid 
en het pijnlijk opgezwollen zijn van 
haar voeten werd steeds moeilijker 
te verdragen. Doordat Akke’s  col-
lega met verlof  ging stond ze er op 
het werk alleen voor, wat de nodige 
stress opleverde. Dit uitte zich 
doordat ze ineens benauwd werd, 
dingen uit haar handen liet val-
len of  niet meer uit haar woorden 
kon komen. Toen dit steeds erger 
werd en zich ook in de thuissituatie 
voordeed heeft Akke in september 
2014 contact gezocht met haar 
huisarts. Na een aantal onderzoe-
ken bij zowel de reumatoloog als 
de internist kwam uiteindelijk de 
neuroloog met de diagnose Dunne 
Vezel Neuropathie (DVN).  

Dunne Vezel Neuropathie is een 
progressieve perifere zenuwaan-
doening waarbij de dunne zenuw-
vezels niet goed meer functioneren 
of  zijn afgestorven. De dunne 
zenuwvezels zijn de eindtakjes van 
de zenuwen, die vlak onder de huid 
zitten. Ze zijn verantwoordelijk 
voor het voelen van pijn en tempe-
ratuur, maar zijn ook verantwoor-
delijk voor de aansturing van de 
autonome functies zoals de rege-
ling van de bloeddruk, werking van 
het maag/darm stelsel en zweten. 
(www.dunnevezelneuropathie.nl)
Haar uiteenlopende symptomen 
zoals: slecht slapen, hartkloppin-
gen, moe, prikkelende pijn, doof-
heid maar ook kleding-, deken- en 
schoenenintolerantie, passen alle-
maal in het beeld van deze tamelijk 
onbekende ziekte. Voor 70% van 
de mensen met deze ziekte is een 
aantoonbare oorzaak te vinden 
maar voor de overige 30%, waar 
Akke ook onder valt, is de oorzaak 
niet bekend. Dus moet in Maas-

tricht middels een bloedonderzoek 
vastgesteld worden wat de oorzaak 
kan zijn en of  de ziekte erfelijk 
is. Daarnaast wordt middels een 
huidbiopt gekeken in hoeverre de 
dunne vezels hun werk nog doen. 
Akke kan hier in het voorjaar van 
2016 terecht.

In de maanden nadat de diagnose 
is gesteld gaat Akke snel achter-
uit. In december heeft de ziekte 
zich uitgebreid naar haar handen, 
de fijne motoriek laat haar in de 
steek, de pijn wordt steeds erger 
en ze kan niet meer slapen.  Samen 
met haar huisarts, die het medica-
tiebeleid op zich heeft genomen, 
proberen ze de juiste balans aan 
medicijnen te vinden. Wanneer in 
januari 2015 haar collega weer aan 
het werk gaat, is Akke’s toestand 
inmiddels zo verslechterd dat ze 
steeds minder gaat werken en er 
uiteindelijk in september helemaal 
mee moet stoppen omdat het niet 
meer verantwoord is.   
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De zorg voor haar gezin en hun 
welzijn is voor Akke erg belangrijk. 
De moeilijkste momenten tijdens 
haar ziekte zijn dan ook de mo-
menten dat haar ziekte de oorzaak 
is voor pijn, verdriet en onmacht 
bij Douwe en de kinderen. De dag 
waarop hun boot, een deel van hun 
leven, werd verkocht omdat zij hier 
niet meer op kon verblijven was 
voor haar één van de meest hart-
verscheurende momenten. Haar 
gezin steunt haar door dik en dun. 
Om hen zo weinig mogelijk te hoe-
ven belasten en zo veel mogelijk 
gewoon vrouw en mem voor hen 
te kunnen zijn, heeft Akke haar 
ziekte in praktische zin onderkend 
en is gebruik gaan maken van de 
beschikbare hulpmiddelen. In het 
begin leidde het beeld van Akke 
op een scootmobiel in het dorp tot 
geschokte reacties. Menigeen wist 
wel dat Akke niet op blote voeten 
door het leven ging vanwege de 
fraaie tatoeage op haar enkel. Maar 
van dikke voeten naar een scoot-

mobiel was wel een hele grote stap. 
De reacties zijn overigens louter 
positief  en Akke is erg blij met alle 
steun en begrip die ze krijgt. 

De emotionele kant van haar ziekte 
vindt ze zelf  moeilijker te onder-
kennen. Enerzijds omdat ze haar 
gezin belast met beperkingen die 
door haar ziekte worden veroor-
zaakt en anderzijds omdat ze niet 
weet in welk tempo en in welke 
vorm de ziekte bij haar zal gaan 
verlopen. De enige zekerheid die 
ze heeft is dat ze niet meer beter 
wordt.  Uiteraard heeft Akke haar 
slechte momenten maar  door 
de lotgenotengroep via facebook 
voelt ze zich momenteel strijdlustig 
en steekt ze deze positieve energie 
in het op de kaart zetten van DVN. 
De besloten facebookpagina waar-
van Akke intussen samen met nog 
8 lotgenoten c.q. bestuursleden, 
beheerder is, telt ruim 550 leden 
en is puur voor uitwisseling van 
praktische en emotionele zaken. 

De openbare facebookpagina met 
informatie over DVN is niet vol-
ledig, daarom wordt er momenteel 
door het bestuur enthousiast en 
hard gewerkt aan een uitgebreide 
en informatieve DVN website. 
Het doel van het bestuur is meer 
bekendheid en begrip voor de 
ziekte krijgen, vooral bij artsen en 
het UWV in de hoop dat er meer 
onderzoek naar deze ziekte zal 
worden gedaan. De website moet 
informatief  en behulpzaam zijn 
voor (toekomstige) lotgenoten met 
DVN.

Er zijn al twee belangrijke mijl-
palen behaald, de eerste is dat 
DVN nu gelinkt is aan Spierziekte 
Nederland. Wat concreet betekent-
dat DVN hier nu ook onder de 
aandacht is en patiënten met DVN 
dezelfde ondersteuning krijgen dan 
de ander spierziekte patiënten. De 
tweede mijlpaal was het vinden een 
welwillend contactpersoon bij het 
expertisecentrum in Maastricht. 
Nu kunnen straks algemene medi-
sche vraagstukken van lotgenoten 
op een laagdrempelige wijze via de 
website worden beantwoord. Daar-
naast zal de website ruimte bieden 
aan verhalen van lotgenoten.  

Met diep respect voor haar positi-
viteit, haar doorzettingsvermogen 
en haar enthousiaste inzet voor 
lotgenoten, beëindig ik het gesprek 
waarin een lach en een traan elkaar 
afwisselden. We maken ons klaar 
om de kinderen van school te gaan 
halen. Terwijl ik mijn winterjas 
aantrek en op mijn bont gevoerde 
laarsjes naar buiten stap, steekt 
Akke haar blote voeten in een stel 
crocks en rijdt op haar scootmo-
biel door de frisse decemberlucht 
achter mij aan naar ’t Raerderhiem.  
Nu het nog kan……

Y.
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Nijsbrief desimber 
2015
Werom sjen nei 2015
In gedicht oer oars sjen, oars tinke, 
oars leauwe en oars dwaan. Oer 
it trochbrekken fan patroanen en 
âlde gewoantes. Dat kin somtiden 
hiel lêstich wêze. Mar dat is wat wy 
dien ha it ôfrûne jier. Wêr’t wy, mei 
elkoar, as Vrouwen van Nu, grutsk 
op wêze kinne, grutsk op ús eigen 
organisaasje.

Earste gearwurking tige slagge
Op 16 novimber kamen de fe-
rienings fan de Vrouwen van Nu 
út Grou, Warten/Wergea, Utin-
geradiel en Reduzum by mekoar  
yn Grou foar in evaluaasje oer it 
optreden fan Inez Timmer oer de 
skiednis fan it liet Lilli Marleen yn 
de Bidler yn Wergea op 17 oktober 
2015. It wie de earste kear dat wy 
yn gearwurking mei de omlizzende 
ferienings sa’n jûn organisearren. It 
programma, sa die bliken, is troch 
de leden tige wurdearre, mar leafst 
177 minsken kamen nei de Bidler 
om it evenemint by te wenjen. 
Leden lieten witte dat sy it moai fû-
nen om ek ris yn de kunde te kom-
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men mei froulju út oare ferienings.  
Troch de entûsjaste opkomst hat 
it foar de ferienings dan ek hielen-
dal gjin ekstra kosten oplevere en 
kinne wy om ferskillende redenen 
werom sjen op in tige slagge jûn. 
Mei de oare ferienings is dan ek 
ôfpraat om dit inisjatyf  nochris te 
werheljen. Wergea/Warten fiert 
it oare jier har njoggentichjierrich 
bestean en dat soarget ornaris foar 
in soad ekstra drokte. Mei om dy 
reden, en yn goed oerlis, is beslet-
ten om yn april 2017 wer mei in 
nij programma te kommen.  De 
maaitiid, sa hiene de leden oanjûn, 
wie in geskiktere tiid. De Bidler sil 
ek dan de lokaasje wurde, want dat 
is poer geskikt foar sa’n feestlike 
byienkomst. Yn dy tuskentiid sil 
de organisaasje de earen en eagen 
goed iepenhâlde foar de ynfolling 
fan in nij te organisearjen pro-
gramma. Mei 25 leden wiene wy de 
earste kear goed fertsjintwurdige. 
Mei tank dêrfoar!

Haak-inn
Op woansdei 21 oktober ha we us 
earste Haak-inn holden. De nam-
me slacht op de inn, it restaurant 
yn Eastenryk en ek op de rivier 
de Inn. In rivier streamt altyd. It 
streamde dy moarn by us ek.
Net allinnich leden fan de Vrou-
wen van Nu kamen del, ek oaren. 
Yn totaal 14 minsken, jong en 
âld. De measten hawwe haakt 
oan de granny squares mar oaren 
diene wat oars. It wie nea stil en 
it kofjesetapparaat soarge hieltyd 
foar farske kofje. We sette hjir mei 
troch. Op 30 desimber, moarns 
fanôf  healwei tsienen stean de 
doarren fan de Eskeblom wer 
iepen. Haak inn, of  te wol slút jim 
oan as it jim wat ta liket. It bliuwt 
iepen foar ek oaren as Vrouwen 
van Nu. We binne in iepen organi-
saasje, dus by dizze aktiviteit is elts 
wolkom. In bydrage foar de kofje 

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

en koeke (€ 2.00) is it iennichste 
wat fan de dielnimmers frege 
wurdt.

Fetlekkere fûgeltaarten 
Sa’n lytse tritich leden fan de 
Vrouwen van Nu wiene op ton-
gersdeitejûn 19 novimber oans-
kood yn de Redúster sportkantine 
om û.l.f. Riekje Korf  in fûgeltaart 
te meitsjen. Dat wie in spannende 
ûndernimming mei sa’n grutte 
dielname dy’t in soad tarieding 
ferge. Riekje, Blijke en Wilma hiene 
alles picobello foar mekoar, sadat 
elkenien flot oan de slach koe. De 
kantine seach der al gau út as in 
fleurich atelier. Op it fetfrije papier, 
oanlevere troch Ronald Talsma, 
dat keurich op alle tafels plakt wie, 
stiene tal fan attributen: grutte pan-
nen mei waarm frituurfet, sleven, 
leppels, taartfoarmen, bakjes mei 
sinneblompitten, bakjes mei mingd 
foer, springfoarmen, tulbanden, 
puddingfoarmen yn alle soarten en 

maten, cupcakebakjes yn allerhan-
de kleuren en gean sa mar troch.
Riekje fertelde koart en dúdlik 
hoe’t alles yn syn wurk gean soe en 
al gau waard dúdlik hoe’t wy der 
foar soargje koene dat de fûgels 
hjir dizze winter net omkomme 
sille fan de honger. Ek Wilma en 
Blijke makken de froulju dy’t yn 
groepkes oan de tafel sieten paad-
wiis yn it fierdere wurkproses. Der 
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waard omraak wurke. Sa kaam it 
dat oan de ein fan de jûn de lange 
tafel fol stie mei in grutte fariaasje 
oan prachtich fersierde fûgeltaar-
ten. Benammen it opmeitsjen fan 
de taart wie in feest om te dwaan. 
Elkenien hie allerhande beien, din-
neappels, tûkjes, nuten en oare fû-
gellekkernijen sammele om de taart 
sa moai mooglik te meitsjen. It wie 
in tige slagge jûn en der waard sa 
no en dan sels songen fan plesier 
oer it it bekende `potje- potje- pot-
je- vet’ dat op de tafel werd gezet. 
It duorre nei ôfrin fansels wol 
efkes eardat de hiele kantine en de 
keuken wer fetfrij makke wiene, 
mar ek dat waard troch in ploechje 
froulju mei wille dien. En dat alle-
gear foar de fetlekkere fûgeltaarten 
fan de Vrouwen van Nu út Redu-
zum en omkriten dy’t no grif  yn 
allerhande tunen útstald wurde. Lit 
de kjeld mar komme! 

Resept courgette lenteui soep
By de resepten fan de workshop 
‘Blijf  je eten’ siet net it resept fan 
de Courgettesop. Omdat we jim it 
resept net ûnthâlde wolle,  sette we 
it dizze kear yn de nijsbrief, sadat 
ek oare froulju der fan meigenietsje 
kinne.
 
Ingrediënten (voor 4 personen):
0,75 liter kippenbouillon of  0,75 liter 
water met 2 kippenbouillon blokjes
0,25 liter koksroom
1 courgette gesneden in stukken van 2 cm
¼ bos bosui gesneden in stukken van 2 cm
1 stengel bosui heel fijngesneden (over de 
soepkoppen verdelen)
½ plak ham in kleine blokjes (over de 
soepkoppen verdelen)
gehakte peterselie en bieslook (over de 
soepkoppen verdelen)

Bereiding:
De courgette en bosui aanfruiten in de 
pan,daarna giet je de kippenbouillon 

Een aandeel in elkaar

Bezoek rabobank.nl/samenbankieren voor uw mogelijkheden.

Iedereen moet kunnen bankieren. Daarom biedt de Rabobank extra hulp bij

bankzaken als het alleen niet lukt, om welke reden dan ook. En mocht het nodig zijn,

dan helpen wij u thuis. Dat noemen we samen bankieren.

Samen bankieren met Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

En een
wereld zien
opengaan.

Meer weten
van online
bankieren.

erbij en breng je de soep aan de kook. 
Nadat de soep heeft gekookt zet je de 
vlam laag en laat je het geheel 5 minuten 
pruttelen, daarna met de staafmixer fijn-
malen. Dan op matig vuur de koksroom 
toevoegen en op smaak brengen met peper 
en zout .

Nijjiersgearkomste
Tongersdei 7 jannewaris sette we 
meiïnoar it nije jier yn! Middeis 
om 5 oere geane de doarren fan it 
Lokaal iepen en kinne we drinke en 
klinke op 2016. Dêrnei steane de 
tafels klear foar in stamppotbuffet 
en kinne we ûnder it genot fan in 
hapke en in drankje even byprate. 
De kosten foar it buffet binne € 
7,50 de persoan. Graach hearre 
we foar 18 desimber oft jim dy 
jûn ek oanskowe. Opjaan oer de 
mail op: giestmei@gmail.com, mar 
belje mei ek nei: Jantsje Kalsbeek: 
601539
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     mag ik je iets vragen….? 

Zijn middelbare school was gevestigd in de provinciehoofdstad.  
Daarom nam hij elke dag de trein van Tiel naar Utrecht. 
In de beginjaren - er waren ook lessen op zaterdagochtend –  
zes dagen per week.  
Op een tussenstation stapte ze in.  
Haar schitterend lange haren mooi gekamd los op de rug.  
Al voor de trein het perron had bereikt, keek hij naar haar uit.  
Ze was wat ouder dan hij was, schatte hij.  
Ze stond altijd op dezelfde plaats op het perron.  
Vaste reizigers doen dat. 
Daar staan want daar komen de deuren!!  
Zelfs van welke kant er het snelst instapruimte komt, slijt erin.  
Dat vergrootte je kans op een zitplaats.  
Haar halte was de voorlaatste.  
Dan was de trein vaak al tjokkievol.  
Behalve op zaterdag.  
Kantoormensen reisden dan niet dus waren er zitplaatsen vrij.  
Hij had haar Suzanne gedoopt.  
Dat was, meende hij een naam die goed bij het kastanjebruine haar 
paste. Hoe ze werkelijk heette, wist hij niet.  
Hij hield het bij Suzanne.  
Zij moest hem ook kennen want ze zagen elkaar dagelijks.  
Voor zover hij zich kon herinneren minstens drie jaar lang.  
Slechts één keer in al die jaren had ze tegenover hem een plaats 
gevonden. Hij had haar niet durven aanspreken.  
Zij had niets van herkenning laten blijken.  
Oogcontact was er amper.  
Nu - vijfenvijftig jaren later - stopt zijn trein langs hetzelfde perron.  
De abri is vernieuwd.  
Géén Suzanne.  
Natuurlijk niet!  
Er stapt vandaag niemand in.  
Definitief te laat voor een : ‘ Mag ik je iets vragen…..?’ 
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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 

AED in de dorpen 
van de Lege Geaën
Zoals u begin december al in de 
media heeft kunnen vernemen 
hebben, met uitzondering van 
Dearsum, alle dorpen in onze 
gemeente een AED en zijn er in 
de meeste dorpen tientallen AED-
bedieners. Om een goede dekking 
van de inzetbaarheid van de AED 
in de Lege Geaën te bewerkstel-
ligen is er op initiatief  van het 
Antonius Ziekenhuis in september 
een overleg geweest met uit elk 
dorp een contactpersoon AED 
en een deskundige van de Car-
diologieafdeling van het Antonius 
Ziekenhuis. Tijdens deze bijeen-
komst zijn onder andere de inzet 
van de plaatselijke AED bedieners, 
de samenwerking tussen de dorpen 
m.b.t. de inzet van de AED, AED 
bedieningsopleidingen mogelijk-
heden (welke in de meeste geval-
len via de Dorpsbelangen worden 
georganiseerd), nazorg na een 
AED inzet en de procedures om-
trent HartslagNU besproken. De 
betreffende contactpersonen AED 
van de dorpen in de Lege Geaën 
hebben onderling afgesproken om 
jaarlijks een overleg met elkaar om-
trent dit onderwerp te hebben. 

HartslagNu wetenswaardigheden
 
AANMELDEN:
Wanneer u in het bezit bent van 
uw BLS/AED certificaat kunt u 
zich aanmelden bij HartslagNu.
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Wees alert dat u ieder jaar in uw 
account aangeeft dat u de training 
heeft gevolgd. Doet u dit niet dan 
verwijdert HartslagNu u automa-
tisch uit het systeem, u krijgt van 
te voren wel een reminder via de 
mail. Wanneer u de nieuwsbrief  
ontvangt dan bent u ook zeker we-
ten ingeschreven bij HartslagNu.

Mochten er vragen bestaan m.b.t. 
AED en inschrijven HartslagNu 
dan kunt u ook altijd contact 
opnemen met Corine de Ruijter of  
Ageeth Koffeman, afdeling cardio-
logie Antonius Ziekenhuis in Sneek

Namens Antonius Ziekenhuis, Ageeth 
Koffeman, en namens de Dorpsbelangen 
van de Lege Geaën

waarin de burgerhulpverleners bin-
nen 6 minuten bij het slachtoffer 
kunnen zijn met een gemiddelde 
snelheid van 15k m/uur. Er wordt 
gezocht naar maximaal 30 burger-
hulpverleners van wie de ‘huidige 
locatie’ of  de opgegeven locatie 
in het account het dichtst bij het 
adres van het slachtoffer ligt. Er 
wordt gestreefd naar een ideale 
verdeling van de burgerhulpver-
leners, 1/3 deel rechtstreeks naar 
het slachtoffer en 2/3 deel via een 
AED.

In een denkbeeldige cirkel rondom 
een AED bevinden zich burger-
hulpverleners die mogelijk opge-
roepen kunnen worden om eerst 
een AED op te halen voordat men 
zich begeeft naar het slachtoffer. 
De straal rondom een AED is 
maximaal 500 meter. Bij het bepa-
len van de straal van deze cirkel is 
rekening gehouden met de tijd die 
nodig is om via de AED naar het 
slachtoffer te gaan. Het doel is dat 
binnen 6 minuten de reanimatie 
opgestart wordt en een AED aan-
wezig is. Het kan dus voorkomen 
dat een burgerhulpverlener in een 
AED cirkel direct naar het slacht-
offer wordt gestuurd en niet eerst 
langs een AED. 

De AED dient na gebruik bij voor-
keur meegegeven te worden aan de 
ambulance, maar in de hectiek valt 
dit niet mee. Wenselijk is om dan 
zelf  de AED af  te leveren bij de 
cardiologie Sneek, u ontvangt dan 
direct een “leen-AED”.
Wij lezen de AED uit en zorgen 
ervoor dat de gegevens bij de 
behandelend arts van de patiënt 
terechtkomen wanneer de reanima-
tie succesvol is geweest.
De AED wordt direct doorgeme-
ten en de pads worden vervangen. 
De AED zal dan weer omgeruild 
worden met de eigen AED.

Dit is een  alarmeringssysteem dat 
wordt gebruikt om burgerhulpver-
leners te alarmeren. HartslagNu 
is gekoppeld aan het systeem van 
de Meldkamer Ambulancezorg. 
Bij een melding van een mogelijke 
reanimatie worden niet alleen twee 
ambulances op weg gestuurd, maar 
wordt ook een groep burgerhulp-
verleners in de omgeving gealar-
meerd. De burgerhulpverlener 
ontvangt een oproep via een sms 
of  via de speciale app.

U kunt zich aanmelden via www.
hartslagnu.nl en klikken op de rode 
button aanmelden. U meldt u zelf  
aan door uw persoonsgegevens 
in te vullen, code voor reanima-
tie diploma;: 4x nul invullen. Het 
systeem vraagt om uw mobiele 
telefoonnummer en om uw e-mail-
adres. Uw mobiele telefoonnum-
mer is uw gebruikersnaam, hier 
kunt u later weer in het systeem 
inloggen om evt. gegevens te wij-
zigen. Op uw e-mailadres ontvangt 
u de nieuwsbrief  van HartslagNu, 
deze staat vol wetenswaardigheden 
t.a.v. reanimatie en burgerhulp in 
Nederland.

Binnen HartslagNu kan ieder dorp 
en iedere vereniging ook de AED 
aanmelden, op deze wijze kan deze 
worden ingezet bij een oproep. 
U kunt, door in te loggen in het 
systeem, u ook tijdelijk afmelden 
bij HartslagNu. Dit is bijvoorbeeld 
relevant als u op vakantie gaat.

WERKWIJZE:
Op het moment dat er sprake is 
van een 1-1-2 melding m.b.t. een 
reanimatie zal via de meldkamer de 
oproep in HartslagNu geactiveerd 
worden. HartslagNu zoekt eerst 
het adres van het slachtoffer op. 
Vanuit dit adres wordt een zoge-
naamde 6-minutenzone opgezet. 
Een 6-minutenzone is het gebied 
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OSO Nieuws
Pietengym
Op 27 november hebben we weer een ontzettend leuke 
pietengymles gehad. Alle kinderen hadden een vriend of  
vriendinnetje meegenomen. Daarnaast hebben ze allemaal 
hun pieten diploma behaald!! Hiernaast een sfeerimpressie. 

Vakanties 
Hierbij een overzicht van de vakanties van 2016 tot en met 
de zomervakantie. In deze vakanties zijn er geen sportlessen. 

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 6 maart
Goede Vrijdag: 25 maart (vrijdag)    
Pasen: 2e Paasdag 28 maart (maandag)        
Meivakantie: 30 april t/m 8 mei
Koningsdag: 27 april (woensdag)        
2e Pinksterdag: 16 mei (maandag)        
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus

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 

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
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Kerstdisco
Woensdag 16 december was er een kerstdisco voor alle kinderen van de streetdance, georganiseerd door O.S.O.
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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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Dilemma

Een week geleden kwam Jerka
‘s ochtends ziek bij ons binnen. 
Vage klachten, niet eten, beetje 
buikpijn en duidelijk niet fit. Eigen-
lijk net zoals ze deze zomer ook 
al eens was geweest. Maar had ze 
toen last van dezelfde kwaal of  was 
er nu iets heel anders aan de hand? 
Het onderzoek wees wel in een be-
paalde richtging, een buikecho zou 
uitsluitsel kunnen brengen. Nog 
diezelfde morgen was er gelukkig 
een plekje voor de ruim 10-jarige 
stabij te ritselen bij de specialist. 

Mijn vermoeden van een milttu-
mor werd in het dierenziekenhuis 
bevestigd. Intens overleg met de 
huisgenoten van Jerka volgde. Ze 
werden namelijk met een enorm 
ethisch dilemma geconfronteerd. 
De milt zou moeten worden ver-

wijderd. Maar was het verstandig 
Jerka te laten helpen? Een hond 
kan prima zonder milt verder le-
ven, dat is niet het probleem. Zo’n 
operatie is zelfs levensreddend, 
zeker op korte termijn. Meestal 
is een tumor van de milt echter 
kwaadaardig met een grote kans op 
uitzaaiingen. En in dat laatste geval 
is de levensverwachting slechts zes 
weken tot hooguit nog geen drie 
maand. Uitsluitsel omtrent de hoe-
danigheid van de tumor zouden we 
niet eerder kunnen krijgen dan na 
de ingreep.

Met die wetenschap werd met 
betraande ogen besloten nog 
diezelfde middag Jerka bij ons op 
de praktijk toch te opereren. We 
waren nog maar net op tijd, want 
de milt was ondertussen al gaan sij-
pelen. De buikholte stond vol met 
bloed. Zorgvuldig en voorzichtig 

 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 

 

haalden we de milt weg. Het was 
in ieder geval duidelijk dat als we 
niet hadden ingegrepen, Jerka de 
volgende dag zeker niet zou heb-
ben gehaald…

Heel langzaam herstelde de patiënt. 
Eerst wilde Jerka alleen slootwater 
drinken, daarna langzaam ook weer 
wat eten, zij het uitsluitend heel 
lekkere hapjes. Een week lang hield 
de patholoog ons in spanning over 
de uitslag. Op vrijdagmiddag kwam 
de verheugende mail: we hebben 
Jerka verlost van een goedaardige 
tumor. Wel een tumor die vaak 
vroeg of  laat kan gaan bloeden en 
daardoor uiteindelijk toch voor een 
dodelijke afloop kan zorgen.

Jerka kan prima verder zonder milt. 
Van mij mag ze heel oud worden. 
Van haar baasjes ook, zeker weten!
                      
menno@bistedokter.nl 
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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

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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De grutto en het 
mooiste land van 
Raerd
De grutto is gekozen tot onze 
nationale vogel en ik fok ze omdat 
ik weidevogelboer ben. In het land 
aan de Flânsumerdyk tegenover 
Evelien en Ynso Bart. “ Het mooi-
ste land van Raerd” , zei iemand 
een keer, toen de zuringen bloeiden 
en ik het land in ging. Om te boeren 
is dat tegenwoordig niet zulk mooi 
land meer, maar voor wandelaars 
en fietsers heeft het wel wat. Al die 
bloeiende grassen en kruiden, die 
ouderwetse greppels en die vogels. 
Voor de tegenwoordige machine ‘s 
is dat greppelland zeer moeilijk te 
bewerken. Ik krijg er een vergoe-
ding voor om het in deze kruiden-
rijke staat te houden. En ook voor 
de bescherming van de weidevogels. 
Economisch had ik het beter maar 
vlak kunnen laten maken, maar, 
och, er zijn in het boer zijn ook nut-
tiger dingen dan alleen geld najagen.

Middeleeuws
Toch heeft het intussen ook wel wat 
status gekregen. Alle land is intus-
sen overal vlak en vierkant gemaakt 
en dit ligt er nog precies zo bij als in 
de middeleeuwen. Bodemkundigen 
nemen er soms een kijkje om te 
bestuderen. Philippus Breuker heeft 
er nog uitgebreid rondgelopen en 
bestudeerd hoe oude greppelpatro-
nen liepen, voor hij zijn boek over 
de Greidhoeke schreef.

Vogels
Wat zit er intussen aan vogels ? Ik 
heb het nu 12 jaar in de weidevo-
gelregelingen gehad. We maaien 
het ook pas na 15 juni. Hoe is de 
ontwikkeling ? Voor ik het in bezit 
kreeg had Piet Mellema het om er 
hooi te maken voor de verkoop. 
Hij maaide het ook altijd laat en 

bemeste het heel weinig. Er zaten 
dan meestal een tiental gruttopaar-
tjes, wat kieviten en hier en daar een 
paartje scholeksters. Een stuk of  
wat paartjes leeuweriken en gras-
piepers waren er nog en die zijn nu 
zo goed als verdwenen. Die worden 
ook gepakt door die supersnelle 
boomvalken.

Tureluurs en grutto‘s
6 jaar geleden hebben we achterin 
een plasdrasdobbe gemaakt om de 
weidevogels er ook heen te trek-
ken. Dat heeft geholpen. Dit jaar 
was het aantal broedparen grutto al 
meer dan 35. En ze broedden niet 
alleen maar meer in het achterste 
land, ze zaten ook al in het tweede 
perceel. Ik hoop ze ook nog eens 
in het perceel aan de weg te krij-
gen. De tureluurs. Vroeger eerst 
misschien één paartje, intussen al 
plusminus 20 paren. Kieviten broe-
den er intussen zo ‘n 10 paar en 
scholeksters 1 of  2 paar. Het gras is 
ze te lang.

Kleine plevieren en kluten
Die plasdras wordt in de trektijd 
door grote aantallen trekvogels 
bezocht. Kemphanen, plevieren, 
zwarte ruiters, bosruiters, kanoet-
strandlopers, kluten en vele een-
densoorten. Bergeenden, slobeen-
den, talingen, roodkopeenden. Er 
broeden intussen ook veel “zeld-
zame“ eenden, zoals de krakeen-
den, wintertalingen, bergeenden 
en kuifeenden. Vorig jaar hebben 
er voor het eerst 2 paartjes kluten 
gebroed en zijn er ook jongen groot 
geworden. Dit jaar heeft voor het 
eerst een paartje kleine plevieren 
gebroed, zomaar opeens waren er 
twee jonkjes.

Bedreigingen
Vaak wordt de schuld van de ach-
teruitgang van de weidevogels aan 
het moderne landgebruik gegeven. 

En aan boeren die de nesten  en de 
jongen niet sparen bij het maaien. 
Dat is eigenlijk maar een heel klein 
gedeelte. Jonge kieviten, scholek-
sters, grutto’s en tureluurs kunnen 
in mijn moderne land bij de boerde-
rij ook best groot worden. Als je de 
nesten maar spaart. In het krui-
denrijke land aan de Flânsumerdyk 
hebben de kwetsbare soorten wel 
een grotere kans om te overleven. 
Vorig jaar was het prima en werd 
heel veel groot. Afgelopen seizoen 
was het bar slecht, omdat er ten 
eerste een vos veel nesten leeg-
roofde. En ten tweede omdat een 
paar bunzingen een nest jongen had 
gekregen bij de plasdras. Ik heb er 
nog één gepakt en toen zijn ze ook 
weggegaan, maar het kwaad was al 
geschied. Vossen, bunzingen, kraai-
en, buizerds; het hoort in evenwicht 
te zijn en meestal zijn er al te veel. 
Wat dat betreft is de Partij voor de 
Dieren onze grootste bedreiging. 
Die willen de vossen beschermen. 
Dat stel domkoppen. Dan is het 
gebeurd met onze vogels. En onze 
nationale vogel, de grutto. Het is  
nu weer januari, ze komen onze 
kant al weer wat op.

Titus de Wolff
Flânsum 
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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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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

Hallo dorpsgenoten, biljartvrien-
den en biljartliefhebbers, 

in het weekend van 7 januari t/m 
10 januari 2016 organiseren wij 
wederom het fantastische

(Open) Raerder
Biljartkampioenschap 
 
Er worden op donderdagavond 
7 januari, vrijdagavond 8 januari 
en zaterdag 9 januari voorrondes 
gespeeld en op zondag 10 januari 
de finales. 

Kom langs en geniet van mooie 
biljartwedstrijden, de keuken is 
open en de activiteitencommissie 
organiseert een loterij waarmee u  
prachtige prijzen kunt winnen.
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plaag voor de tegenstanders en
Jelle hield het achterin zoals 
gewoonlijk potdicht. Tieme werd 
weer diep gestuurd door Ruben, 
die een puike wedstrijd speelde, 
en hij verschalkte de keeper met 
een lage schuiver en kort daarna 
nogmaals. Van 2-1 liepen we uit 
naar 3-1! 

Joure was natuurlijk van plan om 
Irnsum ook aan de zegekar te 
binden maar dat viel even tegen. 
Een aanval van Joure werd goed 
opgevangen door Irnsum en het 
spel ging heen en weer. Wederom 
een uitbraak van Joure. Jeep liep 
uit en de Joure aanvaller schoof  de 
bal naast. Vanwege de harde wind 
werd de bal vanuit een uitgooi 
weer teruggeblazen richting ons 
doel. Joure reageerde scherp en het 
was 3-2. Met deze stand gingen we 
rusten. 

Irnsum F3 kampioen 
na heroïsche
wedstrijd
Zaterdag 5 december 2015 zal de 
spelers en speelster van v.v. Irnsum 
F3 nog lang heugen. Wij moesten 
het opnemen tegen het tot dan 
toe nog ongeslagen S.C. Joure F6. 
Zij hadden tot dat moment 137 
doelpunten gemaakt, terwijl wij er 
ook al 110 hadden gescoord. Wij 
hadden echter onverdiend met 2-1 
van Heerenveense Boys F8 verlo-
ren. We moesten dus winnen om 
kampioen te worden!

Licht gespannen en vol van het 
Sinterklaasfeest van vanavond 
stonden we aan de aftrap. Joure 
ging voortvarend van start en 
duidelijk was dat het een niet te 
onderschatten ploeg was met snelle 

en behendige spitsen. Joure kreeg 
een corner maar die werd goed 
door ons verwerkt. Ook Irnsum 
liet zich van de goede kant zien 
en het spel ging heen en weer. De 
strijd ging gelijk op maar Irnsum 
scoorde als eerste. Een poeier van 
Tieme en we stonden 1-0 voor!

De spelers van Joure en hun 
aanhang hadden dit niet verwacht, 
dat was duidelijk, dus ze deden er 
nog even een schepje bovenop. We 
hadden teveel mensen voor de bal 
toen een aanval van ons afgeslagen 
werd en Joure met twee spelers 
voor keeper Jeep opdoken. Jeep 
gooide zich nog in de baan van het 
schot maar de bal ging hoog in het 
doel. Jammer, 1-1.

Onze ‘jongens’ lieten zich niet 
kisten en we zetten gewoon weer 
druk naar voren. Thijs was een 
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In de rust hebben we elkaar flink 
opgepept en na de limonade gin-
gen we voortvarend verder. Tieme 
knalde de bal hoog in het doel na 
goed doorzetten van stofzuiger 
Yordi: 4-2!. Joure maakte er een 
fysieke strijd van en Irnsum ging 
daar gewoon in mee. We lieten 
ons niet kisten, maar Joure werd 
sterker en sterker. Ze kwamen 
terug tot 4-3 en even later werd het 
zelfs 4-4! We kregen onze kansjes 
wel maar we hadden het lastig. De 
linksbuiten van Joure verschalkte 
onze verdediging met een slepende 
beweging en schoot diagonaal in: 
4-5 voor Joure. 

Wie gedacht had dat we deze klap 
niet te boven zouden komen kwam 
bedrogen uit. Irnsum steeg bo-
ven zichzelf  uit! Feike veegde zijn 

paadje schoon en Silvan was sterk 
aan de bal. We werden sterker en 
sterker en Silvan speelde Tieme 
weer vrij. Hij liet zich niet van de 
bal zetten en scoorde wederom 
beheerst zijn vijfde van de ochtend. 
5-5, zou het dan toch? Nogmaals, 
we moesten winnen om ex-aequo 
kampioen te worden, dus we had-
den nog een doelpuntje nodig. 

De laatste twee minuten van de 
wedstrijd waren begonnen. Joure 
wilde koste wat het kost ongesla-
gen kampioen worden en zette 
nog een keer aan. Hun linkerspits 
passeerde Jelle maar had geen 
rekening gehouden met Lyenne! 
Lyenne was de hele ochtend al 
ijzersterk. Zij liet zich niet wegzet-
ten en blokte tot twee keer toe de 

beste voetballer van Joure, draaide 
om met de bal aan de voet en 
schoot de bal naar Tieme. Tieme 
spurtte naar voren en zag Silvan 
gaan. Silvan kreeg de bal mee en 
knalde de 6-5 binnen! Yahoooo! 
Nog een minuut te gaan en het 
leek wel een uur te duren voordat 
de scheidsrechter affloot. De ontla-
ding was enorm toen dat gebeurde! 
Wat een prestatie! 

We hebben nog wel penalty’s 
genomen maar die deden er niet 
meer toe. Na het douchen zijn we 
met zijn allen naar de Mc Donald’s 
in Joure gereden en hebben daar 
allemaal een happy-meal gekregen 
van de club.

Wat een feest, wat een ploeg, wat 
een toppers! 

De spelers van v.v. Irnsum F3: Lyenne Simonse, Yordi Paulusma, Jelle Boersma, Feike de Haan, Thijs Nugteren, Ruben van Steen, 
Silvan Verhoef, Tieme Siesling, Jeep Schreuder. Trainer: Erik van Steen. Leider: Johan Schreuder. Sponsor: It Hearebeestje.
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Badminton

Dinsdagavond vanaf 19.30 uur 

in de gymnastiekzaak in Raerd, 

alleen voor dames. Kom eens 

kijken/proberen of dit een sport 

voor jou is. Info bij één van de 

volgende dames:

Annette Groothoff

Geesje ter Schegget

Johanna Kooistra

Tineke Kort

Country line dancers
28 februari 2016Country middag van 16.00 tot 20.00 uur

In de Trilker te PoppenwierMuziek: Sj. van der HeideEntree 3 euro

Wy winskje alle Raerders foar 2016 alle 
goeds en foaral in protte sûnens ta.

Jeltsje en John Jacobs 
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Krystpakketten foar de VoedselbankIn soad minsken hawwe yn desimber in krystpakket 
krige. Der sit fan alles yn sa’n pakket, ek faaks guod 
dat je net brûke en dat bliuwt dan mar stean. As jo yn 
jannewaris witte wat je oer hawwe fan dat pakket enje 

bringe it guod hwat oer is nei ien fan de diakens by jo 
yn ‘e buurt, dan bringe wy it nei de Voedselbank. Fan-
sels 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
Poppenwier: Rommy Jorritsma, tel: 0566 602602

Het breicafé

Iedere woensdag wordt er breicafé gehouden in De Trilker in Poppenwier. Het idee is 
om gezellig bij te praten en ondertussen wat te breien of te haken. Dat kun je voor jezelf 
doen of voor het goede doel. Sinds dit voorjaar worden er truien gebreid voor de Stichting 
Eboo in Kenia. Deze stichting is opgericht door Fenneke Dijkema. Zij woont momenteel 
in Nairobi, waar Kibera de grootste sloppenwijk van Afrika is. De gezinnen leven daar in 
grote armoede. Ze hebben geen geld om kinderen naar school te laten gaan. De stichting 
Eboo zorgt ervoor dat veel kinderen uit deze sloppenwijk wel naar school kunnen, maar 
hiervoor moeten de kinderen verplicht een schooluniform aan en daar hoort een blauwe 
of (bordeaux)rode trui bij. Daar is enthousiast aan meegebreid in het breicafé. In juni kon 
de eerste stapel van 14 truien geleverd worden. We kregen hierop een bedankkaartje van 
Fenneke met foto’s van kinderen die ‘onze’ truien aan hadden. Een ander doel waarvoor 
sinds kort gebreid of gehaakt wordt is de Stichting ORA (Orphan Refugees Aid), een inter-
kerkelijke hulporganisatie. Zij vragen truien, mutsen, sjaals, sokken etc. voor kinderen in 
o.a. Oost-Europa.

Iedereen die zin heeft om mee te breien/haken hetzij voor jezelf, hetzij voor het goede doel 
is welkom op woensdagen van 16.00 uur tot ca. 17.30 uur in De Trilker in Poppenwier!! 
Meer informatie? Bel Margreth Dijkstra: 0515-521779 of Rinske Hospes: 0515-521733 / 
mobiel: 06-10000288.
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Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

Telefoon: 06-43832299 
E-mail: tryntsjeschaap@hotmail.com  

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 
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Raerd toen -
Raerd nu
Snitserdyk 5

De historie van de boerderij pik-
ken we op in het midden van de 
18e eeuw. De boerderij stond toen 
overigens nog niet op de plek waar 
hij nu staat, maar iets verder naar 
het oosten. Op oude kaarten is dat 
duidelijk te zien. Op onderstaande 
kadasterkaart uit 1887 is goed 
aangegeven waar beide boerderijen 
stonden. Nr. 842 is de huidige 
boerderij Snitserdyk 5. Oostelijk 
(rechts) daarvan is een vierkant 
perceeltje te zien, dat de plek 
markeert waar de oude boerderij 
stond (het oude rijkstolhuis is nu 
ongeveer de plek van het elektrici-
teitsstation).

De boerderij is van oudsher een 
echte familieboerderij geweest, 
waarvan de bewoningsgeschiedenis 
terug te voeren is op maar enkele 
families. In 1750 was de Zathe 
eigendom van Pieter en Bouwes 
Broers. De laatstgenoemde boerde 
er in dat jaar zelf. Na zijn overlij-
den ergens in de jaren 1750 werd 
zijn zoon Anne Bouwes er boer. 
Diens oom Pieter bleef  eigenaar 
tot in de jaren ’70.

Van circa 1780 tot circa 1795 is 
Broer Annes (de zoon van Anne 
Bouwes) zowel eigenaar als gebrui-
ker van de boerderij. Kort voor 
1800 verandert dat. Bouwe Annes 
(de broer van Broer) is dan eige-
naar, maar hij verhuurt de Zathe 
aan Wiebe Gerrits. Zelf  is Bouwe 
Annes, die zich vanaf  1811 Bouwe 
Annes de Boer noemt, veehouder 

in Roordahuizum.

Wybe Gerrits, die vanaf  1811 de 
achternaam Jorna gebruikt, blijft 
best lang aan de Snitserdyk wo-
nen. Dit stukje noemde men toen 
overigens Baansterburen, een van 
de oude veldnamen die Rauwerd 
rijk is. Wybe Gerrits Jorna verliet 
de boerderij in 1825. Bij Tresoar 
berust een inventaris van zijn 
inboedel. Jorna overleed op 27 fe-
bruari 1830 in Irnsum op 80-jarige 
leeftijd.
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waarin zij stierf  was niet meer de 
boerderij waarin zij in de beginja-
ren van haar huwelijk met Lolke 
geboerd had. 

De boerderij aan de Baansterbu-
ren was in de 18e eeuw eigendom 
geweest van Pieter Broers, Broer 
Annes en Bouwe Annes, allemaal 
telgen uit de familie De Boer. De 
oude pleats werd  verkocht aan 
Tjalling Aedo Johan van Eysinga, 
de oud-grietman van Rauwerder-
hem. Van Eysinga liet de boerderij 
onmiddellijk slopen en liet rond 
1853 een nieuwe boerderij zetten 
op de huidige plek, dichter bij de 
Snitserdyk. Op de gevel en in een 
gevelsteen aan de zijkant van de 
boerderij staat dit jaartal vermeld 
(zie foto). Lolke en Jiskje werden 
pachter op de nieuwe boerderij.

Na het overlijden van Jiskje 
Deelsma werd het bedrijf  bestierd 
door twee van haar kinderen. Eerst 
boerde de vrijgezelle Popke Lolles 

In 1825 kwam er opnieuw een 
bloedverwante telg van de familie 
De Boer als huurder op de boer-
derij. Het is de zoon van Broer 
Annes, genaamd Lolke Broers de 
Boer. Lolke en zijn gezin bleven 
decennia lang op de boerderij wo-
nen. Uit een oud proces-verbaal uit 
1829 blijkt dat het gezin in dat jaar 
slachtoffer is geworden van een 
inbraak. Heel opvallend is de buit, 
die niet bestaat uit geld en sieraden, 
maar uit een aanzienlijke hoeveel-
heid bed- en linnengoed. In die tijd 
waren bedden, kussens e.d. erg veel 
geld waard. Uit oude inventarislijs-
ten blijkt dat dat vaak de duurste 
voorwerpen in de inboedel waren. 
Voor inbrekers was het zeker geen 
onaantrekkelijke buit.

Lolke Broers de Boer overleed 
op 19 december 1877. Zijn we-
duwe Jiskje Deelsma bleef  daarna 
nog tot haar dood op 90-jarige 
leeftijd op 10 januari 1892 aan de 
Baansterburen wonen. Het huis 

de Boer er, maar hij overleed vrij 
jong in december 1896. Daarna 
werd zijn vrijgezelle zus Sietske 
Lolkes de Boer (geboren 1839) er 
boerinne. In het bedrijf  werd zij 
bijgestaan door haar inwonende 
neef  Anne Broers de Boer en zijn 
gezin. Sietske overleed 1n 1927. 
Neef  Anne vertrok in 1933 naar 
Tjalhuizum.

Terwijl de familie De Boer de 
boerderij lange tijd had gepacht, 
werd de nieuwe boer ook
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eigenaar van de boerderij. Nadat 
Van Eysinga de boerderij circa 
1855 had laten herbouwen, kwam 
de eigendom via Clara Feyema van 
Eysinga, echtgenote van baron Van 
Harinxma thoe Slooten, in 1860 te 
liggen bij de familie De Beaufort 
(achtereenvolgens Willem Hendrik, 
Rijnhard en Jan Daniël Hendrik 
waren eigenaar). Jhr. Mr. Dr. Jan 
Daniël Hendrik de Beaufort, 
secretaris van de Raad van State, 
woonachtig te Wassenaar, verkocht 
de boerderij op 1 maart 1933 aan 
de Jentje Attes Wiarda. Zijn zoon 
Johannes kwam op de boerderij 
wonen.  

De Wiarda’s lieten in 1933 direct 
een wagenhuis bij de boerderij 
bouwen. Johannes Wiarda bleef  
boeren aan de Snitserdyk tot 1974. 
Toen werd de boerderij verkocht 
aan Sipke Hendrik Dijkstra.Zijn 
zoon Evert Uilke Dijkstra volgde 
in 2006 zijn vader op en werd de 
nieuwe eigenaar.

Met hem en zijn vrouw Karin Tijs-
sen heb ik een gesprek in de mooie 
boerderij aan de Snitserdyk. Met-
een in het begin wordt me al duide-
lijk dat beiden erg geïnteresseerd 
zijn in de geschiedenis van Raerd 
en omgeving in het algemeen en in 
de constructie van de boerderij in 
het bijzonder.

Evert is in 1968 in Workum ge-
boren en kwam als jongetje van 6 
jaar op de boerderij wonen. Zijn 
vader Sipke was boer in Workum, 
samen met zijn broer, dus een oom 
van Evert. Omdat zijn vader voor 
zichzelf  wilde boeren, kocht hij in 
1971 een boerderij bij Joure. Hij 
wist dat dit tijdelijk was: de boer-
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derij viel onder een bestemmings-
plan voor een nieuw bedrijventer-
rein. Het geluk hielp een handje: 
grootvader Evert Uilke kwam min 
of  meer bij toeval ter ore dat de 
boerderij aan de Snitserdyk in de 
verkoop zou komen. De koop was 
daarna snel gesloten.

“Vader was in zijn tijd al een 
vooruitstrevende boer”, zegt Evert. 
“In 1976 liet hij als een der eersten 
een ligbox bouwen. Het huis met 
wagenloods was toen 22 ha. groot 
met ongeveer 35 koeien”. Het was 
duidelijk dat Evert te zijner tijd 
de boerderij van zijn vader zou 
overnemen. Vanaf  zijn 17e vorm-
den vader en Evert als oudste zoon 
samen een maatschap. Later kwam 
ook zijn jongere broer Jan Meine 
erbij. Deze is in 2005 verhuist naar 
Workum waar hij boer werd op de 
boerderij waar zijn vader geboren 
was. Omdat zijn oom geen opvol-
ger hadkreeg Jan Meine de kans 
om de familieboerderij voort te 
zetten.

In 2009 heeft Evert de boerderij 
uitgebreid gerenoveerd. Door de 
eigen opgezette ruilverkaveling 
Jongema-Nij Kleaster in 2013 en 
een aankoop kon Evert de huiska-
vel ruim verdubbelen.

Karin Tijssen is geboren en geto-
gen in Venraij en daarna heeft ze 
15 jaar in Griendtsveen, een klein 
dorpje in De Peel gewoond. Ik 
kijk Evert eens aan. Dat is ver weg 
voor een weekendje stappen: veel 
boeren hier hebben elkaar voor het 
eerst ontmoet onder het schoots-
veld van Raerd. “Wij kwamen 
elkaar voor het eerst tegen tijdens 
een groepsreis in Nieuw-Zeeland 

in januari 2003”, zegt Karin la-
chend. Na de reis hebben ze een 
jaar lang elk weekend heen en 
weer gereisd, totdat Karin besloot 
in 2004 de stap te wagen en hier 
te komen wonen. Dat bleek een 
goede beslissing; in 2006 zijn ze 
getrouwd. “We hebben de trouwe-
rij en een prachtig feest thuis hier 
op de boerderij gehad”. In 2007 is 
hun dochter Eelkje geboren.
Karin werkt bij de Rabobank. Ze 
begon in Harlingen en Franeker, 
daarna een half  jaar in Emmeloord 
en tegenwoordig in Heerenveen.

Natuurlijk was het wel wennen 
hier, maar Karin heeft haar draai 
goed kunnen vinden en heeft in-
middels haar vrienden- en kennis-
senkring in de loop der jaren kun-
nen uitbreiden. Het scheelt dat ze 
zelf  ook uit een dorp van ongeveer 
500 inwoners komt. En via dochter 
Eelkje die tijdens ons gesprek aan 
het spelen is met een vriendinnetje 
uit Raerd, is de band met het dorp 
nog hechter geworden.

Ze zijn eensluidend in hun oordeel: 
we hebben het goed hier. 
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    REIS  DOOR MIJN  BOEKENKAST 

Aan de  lezers,  DEEL 2   

Reis door mijn boekenkast?                                                                                                                                  
Buiten de boekenkast zal je bedoelen………                                                                                                    
want….                                                                                                                                                                      
In het kader van de blik verruimen ben ik de afgelopen maand een dagje naar Breda geweest.            
U weet wel die stad van het turfschip – Maurits‐ 1590 – Tachtigjarige Oorlog………                              
Afijn zoek het zelf maar even na. Leuk avondje Vaderlandsche Geschiedenis. 

Deed me alles denken aan reisboeken en dan niet van Planet World maar bijvoorbeeld van 
William Dalrymple In de schaduw van Byzantium. In deze tijd waarin duizenden mensen uit  het 
stroomgebied van de Euphraat en de Tigris hier naar toe vluchten, opeens weer actueel. 

William Dalrymple deed een vroegere reis van de Griekse monnik  Johannes Moschos nog eens 
dunnetjes over en trok door het oude rijk Byzantium. Moschos maakte die reis in het  Jaar Onzes 
Heeren 600 en Dalrymple deed het zorgvuldig over in de negentiger jaren. (1997)                                  
Reizen door Turkije, Syrië, Jordanië en hij eindigde in het Egyptische Alexandrië.                                    
Een schitterend reisverhaal. De boekwinkel in Breda had het op de plank.                                           
Winkeldochter maar niet heus. 

Nog zo een bijzonder reisverhaal is van de Belgische schrijfster Brigitte Raskin en het heet                
De eeuw van de ekster  De levensgeschiedenis van een Belgische pater – Joseph Raskin‐ die            
werd geëxecuteerd aan het einde van WOII. Hij werkte ondermeer in China als missionaris.                
Brigitte volgt de voetsporen van haar oom en reist naar en door China. 

Dan staat in mijn kast ‐ en ook nu nog steeds in de Vrije Boekhandel in Breda – het boek Noem 
het slaap van de schrijver Henri Roth  ( Nee niet Philip maar Henry)                                                           
Een klein Pools jongetje – David ‐ komt aan als immigrant met zijn ouders in New‐York.                        
Het boek is al in 1934 geschreven maar heeft niets aan zeggingskracht ingeboet.                            
Integendeel. 

Daarnaast is de levensloop van Henri Roth buitengewoon en zelfs een tikkeltje 
mysterieus………..Snorren op zijn Frysk sneupen …op zoek…….waar wacht u nog op. 

Akkoord nog ééntje dan, voor deze keer.                                                                                                       
Wat dacht u van titels als:  Wegens mensenkennis gesloten of Misantropie voor gevorderden 
beide boeken geschreven door de Nederlandse hedendaagse schrijver Lodewijk H. Wiener. 

De titels snellen hun faam vooruit want echte blijmoedigheid zult u bij diejen mensch weinig 
aantreffen maar hij kan blaartrekkend mooi schrijven over het klein‐menselijk gebrek en daar 
worstelen we allemaal mee is het niet. 

Als u in Breda komt,  bezoek dan ‐ naast het graf van de Nassau’s en het fraaie Chassétheater  ‐ 
de Vrije Boekhandel. 

Genoemde titels hebben ze veelal op voorraad en dat alleen al is een compliment waard.               

O ja, lees ze………of niet……dat mocht de vorige keer ook……. dus dat blijft staan…...   

 

Groet en goed….Sieger L. 
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Zenmeditatie
Maandagavond 18 januari
in het dorpshuis van Raerd
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

Zenmeditatie mag zich de laatste 
jaren verheugen in een groeiende 
belangstelling. Het landelijke aan-
bod van cursussen is groot, zowel 
voor wat betreft zazen (zitmedita-
tie) als voor de ‘wereldse’ variant 
ervan: mindfulness. Velen in onze 
tijd zijn op zoek naar innerlijk rust, 
vrede, verstilling, zowel binnen als 
buiten de kerk. Velen vinden dat 
blijkbaar in een vorm van medi-
tatie die onze christelijke traditie 
niet kent. Wel blijken er meer 
aanrakingspunten te zijn met onze 
christelijke geloofstraditie dan je 
soms zou denken. Zeker op het 
meer mystieke vlak. Ds. Reinier 
Nummerdor begeeft zich graag op 
het snijvlak tussen Oost en West, 
meer specifiek tussen Christelijke 
geloofstraditie en Zenboeddhisme. 
Hij ervaart Zenmeditatie als grote 
verrijking van de eigen christe-
lijke geloofsbeleving. Vanuit die 
ervaring zal hij vertellen over de 
oorsprong van zenmeditatie en 
wat zenmeditatie is. We zullen ook 
een korte meditatieoefening doen. 
Uiteraard is er alle gelegenheid om 
vragen te stellen. Reinier Nummer-
dor is predikant van de Protestant-
se-gemeente Grou-Jirnsum

W.H.

Fysiotherapie 
Grou verhuist naar 
Praktijkenpand
M.i.v. 1 januari 2016 verhuist de 
praktijk Fysiotherapie Grou M. 
Timmerman van de Parkstraat 
naar het Praktijkenpand aan de 
Oostergoostraat 44 in Grou. In 
de voormalige huisartsenpraktijk 
is een nieuw gezondheidscentrum 
opgezet met daarin een praktijk 
voor logopedie, acupunctuur, 
shiatsutherapie, kindercoaching en 
fysiotherapie.

Marion Timmerman werkt ruim 
20 jaar als algemeen fysiotherapeut 
in Grou en omstreken. In die tijd 
heeft zij zich gespecialiseerd in 
nek-, arm- en schouderklachten en 
in de behandeling van triggerpoints 
met dryneedling. Deze techniek is 
zeer effectief  gebleken in combina-
tie met reguliere behandelingen. 
Fysiotherapie Grou heeft een over-
eenkomst met alle zorgverzekeraars 
en u kunt zonder verwijzing van de 
huisarts een afspraak maken.

Telefoon: 06-13269400
Mail: info@fysiotherapiegrou.nl
Site: www.fysiotherapiegrou.nl
Site: www.praktijkenpand.nl 
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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

Gymnastiekvereniging O.S.O. is genoodzaakt om gymnastiek,
streetdance en dancefit te stoppen en de vereniging op te heffen!!!*
 
*Mits er iemand anders in het bestuur komt van onze vereniging. 

U wilt toch ook dat de gymnastiek, de streetdance en de dance fit blijft bestaan? Meld u aan om in het bestuur te 
komen. Mocht niemand zich aanbieden/aanmelden, dan is het bestuur van de gymnastiekvereniging O.S.O. genood-
zaakt om per juli ‘16 al haar sporten te stoppen en de vereniging op te heffen. Dus wilt u dat de streetdance, dance-
fit en de gymnastiek blijft bestaan? Meld u aan voor het te laat is! Mail naar: oso@hotmail.nl of  bel met Wijnand 
Verhoef: 0566-602503 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur OSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 



PRAET FAN RAERDPagina 36



PRAET FAN RAERD Pagina 37

Intocht Sinterklaas 
21 november 2015
Om 13.30 uur staan alle kinde-
ren te wachten op Sinterklaas en 
zijn pieten op het dorpsplein van 
Raerd. Dan komt er uit de Buor-
ren een hottub met daarin vijf  heel 
relaxte pieten. Ze hebben het zo 
druk gehad met schoentjes vullen 
dat ze even wat rust willen hebben. 
Maar waar is Sinterklaas en waar is 

de Hoofdpiet? Oeps…die zijn ze 
helemaal vergeten! Alle kinderen 
roepen om Sinterklaas. Wat blijkt: 
Sinterklaas zit al lang en breed sa-
men met zijn hoofdpiet te wachten 
in het dorpshuis. De pieten vra-
gen de hulp van de kinderen. Dit 
jaar doen alle kinderen mee aan 
de pietenschool. Ze leren dansen, 
pietenmutsen maken, armpje druk-
ken en schminken. Een uur lang 
zijn alle kinderen lekker bezig. Aan 
het eind van de middag tonen ze 

hun dansje, geschminkte gezicht 
en pietenmuts aan Sinterklaas. En 
wie het leuk vindt, mag ook met 
Sinterklaas op de foto. Wat een 
supermiddag!

Alle vrijwilligers: hartelijk dank 
voor jullie medewerking. Zonder 
jullie hulp had het niet zo’n groot 
feest kunnen zijn!
  
Sint Maarten & Sinterklaas
commissie
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Merakels
Wa soe sa oan it begjin fan alwer 
sa ‘n nij jier net oan merakels 
leauwe wolle, al wie it mar fanwege 
it slagjen fan alle goede foarnim-
mens! Oars noftern genôch, moat 
my lykwols fan it hert, dat ik sûnt 
fan ‘e wike wit dat de wûnders de 
wrâld noch net út binne.

Sa om en de by de Raerder Merke 
binne wy ferfearn nei de Sylster-
hoeke 9. Dat wie in hiel gedoch 
omdat dit foar it earst wie yn 48 
jier. Wat der dan net allegearre 
foar it ljocht komt wolle jimme net 
witte, mar dat wie eins net iens it 
dreechste. Wy hiene twa katten en 
ús âld boarre wie net bynei te kom-
men, lit stean te fangen. Dochs is 
dat eintsje beslút slagge mei wat list
en bedroch.

Reade Piter, sa neamden wie him, 
wie in fjildkat, fet fan de oerfloed 
oan mûzen. Mar no wie er finzen 
yn ‘e hûs en fielde er him as in kat 
yn in frjemd pakhús. Fjouwer wike 
hawwe wy ús fluwielpoatsjes bin-
nen doarren hâlden, mar doe ’t it 

der op in sneon op wiere, binne wy 
in slach mei de poezen om it hûs 
west.  No ja, eins in heale slach, 
want Piter bedarre ûnder de hage 
fan buorman Geart en wy hawwe 
him net wer sjoen. Hiene wy it mar 
nea dien, poater… ús kammeraat!

Wat der dan mei jin bard, is mei 
gjin pinne te beskriuwen, yn alle 
steaten fansels! Sikest dy rot, 
dochst it ferhaal oan elts dy ’t it 
hearre wol, sjochst om it hurtsje 
by it brechje fan de Smitshoeke, 
dêr ’t it optild fan de reade kat-
ten, mar gjin Piter fansels. Alle 
kâns dat er werom rint nei ús âlde 
adres, want 8 km is de wrâld noch 
net út, no? Dus mar hoopje dat ús 
âldbuorfrou ús op in kear skilje soe 
mei “de blijde boodschap”. No dat 
barde net. En, it by de bistedokters 
en de Nomadenhof  oan de grutte 
klok hongen, mar dat hat gjin fer-
tuten dien.

Alle kearen at wy oer de Snitserdyk 
rieden, wiene wy dea-benaud at 
wy dêr in read feltsje fine soene en 
gean sa mar fierder. Om it leed te 
fersachtsjen, hawwe wy langerlêst 
mar in jong katsje út it asyl helle… 

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

en ja hear dat is in aardichheid, 
hoewol der alle dagen wol wat 
sneuvelet fansels. Op it lêst hiene 
wy it der mar net mear oer at wy 
op ‘e kuier wiene, lykwols sochten 
ús eagen noch hieltyd stilwei it fjild 
oer… want wa wit, no?

En doe.. ôfrûne tiisdei, yn it holst 
fan de nacht hearden wy in kat sa 
alderaaklikst âljen dat it hier jin 
der rjocht fan oerein stean gie. 
Dêr moasten wy mear fan witte! 
Ûnder ús auto siet in tengere kat 
te earmoedzjen. Myn man miende 
dat it ien fan de brêgekatsjes wie 
en sei dat er mar gau nei hûs ta 
gean moast… Mar ferdik, ik seach 
ynienen de tekening fan in âlde 
bekinde!  ÚS PITER, ynklonken 
en skou, mar hy wie it! Wat ik út de 
kuolkast helle om it earme bist oer 
de drompel te krijen wit ik no al 
net mear, mar it slagge. En wa hie 
soks tocht: Piter slacht foar master 
op en docht as hie er nea op stap 
west. 

No is soks net merakels?

Heidi
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BerneFerhuze

Na negen jaar met veel plezier 
in het prachtige Raerd te hebben 
gewoond, verhuizen wij in januari 
naar Sneek. We willen dan ook 
hierbij alle lidmaatschappen en 
donaties van verenigingen opzeg-
gen per 2016. 

Met hartelijke groeten en wie weet 
tot ziens!

Radboud, Margreet, Ellen en Simon 
Plaizier-Kamman

Gedroomd, 
Verwacht, 
Geboren!

24-11-2015

Livia Annelie Bekke

Zo klein...
Zo lief...
Zo mooi...
Zo welkom...
Zo van ons!   

Edwin, Karin en Myrthe

Bij mijn vertrek naar het verzor-
gingshuis Leppehiem wens ik mijn 
vrienden en kennissen het aller-
beste toe. Tevens bedank ik voor 
de lopende lidmaatschappen.

Hopelijk tot ziens op mijn adres:

S.H.Hotsma
Leppedyk 37
8491 GA Akkrum 

Brecht van der Meulen

Geboren op 7 december. Dochter 
van Annigje en Klaas Gerrit van 
der Meulen. Kleindochter van 
Dukke en Tinus van der Meulen

Jolanda Koopal werd 50 jaar, gefeliciteerd!
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Raerd wurdt hieltyd kreaser 

De bogen by de tsjerkebrêgen binne restorearre en 
werom plaatst.

Der binne beamen by kaam lâns de Snitserdyk.

De bestrating by de âlde haven is fernijd. Goud op de stekken fan Bareld de Vries. Ananassen? 
Maïs? Moai liket it wol, en foarnaam.


