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Alle frijwilligers út Raerd: dankewol 
foar dizze moaie Slachtedei!

Fedde en Trientsje Hellinga, Jolanda Koopal, 
Evert Dijkstra en Rob Luijder 

slachtemarathon 2016
4 juni 2016, dei fan de Slachte
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Sneintemoarn Moandeitemoarn: 
Hat hjir wat west dan?

Wat in auto’s! De hiele nacht wie der ploetere mei strie en rydplaten om dit mooglik te meitsjen. 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 10 juli 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 16 augustus v.a. 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Vrijdag 19 augustus 20.00 uur
Orgelconcert Liuwe Tamminga, 
200 jaar Hillebrand-orgel 
Laurentiuskerk

Laurentiuskerk

Vrijdag 26 augustus MERKE

Zaterdag 27 augustus MERKE

Zondag 28 augustus MERKE

Maandag 29 augustus MERKE

Zondag 11 september 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 11 september 15.30 uur Open Monumentenprogramma Laurentiuskerk

Dinsdag 20 september v.a. 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 25 september 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 27 september 20.00 uur Jaarvergadering OSO Dorpshuis

Zaterdag 5 november 14.00 – 16.00 uur Fiel goed yn Raerd Doarpshûs

2 juli t/m 10 september elke zaterdagmiddag 13.30 - 17.00 uur  
Tsjerkepaad: expositie “De Laatste Eer” Laurentiuskerk

Foarwurd
Lykas alle jierren komt de Praet fan Raerd ien kear net út yn it simmerskoft.
 
De krante fan augustus slaan wy oer. Yn it septimber nûmmer komme dan de útslaggen en foto's fan de merke.

Sjogge jo wol ris op www.raerd.com? De webside fan Raerd? Dêr steane prachtige foto's op fan de Slachte. En 
noch folle mear fansels.

Wy hoopje dat elk in moaie simmer ha sil en in goeie merke fansels!

De redaksje 
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 13, nummer 122
Juli 2016
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

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

Distributie
Johanna Kooistra

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

Inleveren kopij
Voor het septembernummer: 
inleveren copij uiterlijk 15 
augustus (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van september wordt 
in de eerste week van september 
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

Van Australië naar 
Raerd
9 Januari 2015 besloot ik mijn 
backpack in te pakken en een 
reis te maken: vijf maanden door 
Zuidoost Azië. Dit avontuur ein-
digde op Bali, waar ik twee opties 
had: naar huis of naar Australië. 
Ik besloot mijn reis door te zetten 
en boekte een ticket naar Darwin. 
Waarom niet, ik was toch in de 
buurt. 

Ik kwam Australië binnen met 
een werkvisum en ben vier maan-
den in Darwin gebleven om geld 
te verdienen. Na een tijdje had 
ik genoeg gespaard om een eigen 
auto te kopen; een hele mooie 
Ford Flacon stationwagen met een 
bed achterin. Dat was mijn ver-
voer, keuken en slaapkamer voor 
de komende tien maanden. 
Via de Outback kwam ik aan de 
Yarra Valley, een omgeving ander-
half uur van Melbourne met een 
heleboel boerderijen. Hier heb 
ik met een groepje backpackers 
kersen geplukt. Het was inmiddels 
december, de maand van mijn 
favoriete feestdag. Toch vond ik 
kerst zonder snert, dikke jas en 
soms een vlokje sneeuw niet zo 
veel aan.

Ook draaien deze dagen vooral 
om familie, maar zij zaten aan 
de andere kant van de wereld. Ik 
heb er toen aan gedacht om mijn 
ouders te verrassen door op eerste 
Kerstdag ineens op de stoep te 
staan en dan in het nieuwe jaar 
weer terug te gaan. De ticketprijs 
van tweeduizend euro en de ge-
dachte om twee keer twintig uur 
in een vliegtuig te zitten lieten mij 
dit idee snel weer vergeten. 
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Toevallig belde mijn vader me 
rond deze periode op om te ver-
tellen dat hij in juni eindelijk zijn 
eerste marathon zou rennen, over 
de Slachtedijk. Perfect! Dacht ik. 
In maart boekte ik, zonder dat 
iemand het wist, mijn ticket naar 
een hele grote verrassing. Mijn 
ticket naar huis. Ondertussen 
werden mijn ouders ongeduldig. 
Bijna wekelijks kreeg ik bericht-
jes: Heb je al een ticket? Wanneer 
kom je thuis? Wil je eigenlijk wel 
naar huis….? Natuurlijk kon ik 
hier geen antwoord opgeven en 
deed net alsof het me niet zoveel 
kon schelen.

Mei was mijn laatste maand in 
Australië. Deze heb ik afgesloten 
met een mooie roadtrip langs de 
kust en the Great Barrier Reef.  In 
Cairns verkocht ik mijn geliefde 
auto en maakte in het hostel het 
spandoek waarmee ik bij de finish 
zou staan. 

Een juni was het dan zover. Eerst 
vloog ik van Cairns naar Mel-
bourne om daar een nachtje te 
slapen. De volgende dag nam ik 
afscheid van the Land Down Un-
der en stapte ik het vliegtuig naar 
Jakarta om daar over te stappen 
naar, jawel, Amsterdam! 

Toen ik om half 9 ’s ochtends was 
geland zag ik op het vliegveld 
een tractor rijden. Ja hoor, ik was 
weer in Nederland. Daarna zat 
ik zomaar weer in een NS trein 
richting Leeuwarden. Ik had mijn 
mobiel in mijn hand toen mijn 
vader me ineens belde! Met een 
smoesje dat ik aan het koken was 
(in Australië was het al avond) zei 
ik dat ik niet kon opnemen. Hij 
mocht natuurlijk niet: “Ding ding 
- Station Leeuwarden” door de 
telefoon horen! 

Na een overstap op de bus kwam 
ik ’s middags bepakt en bezakt 
Raerd binnenlopen. Toevallig 
waren een paar bewoners net de 
finish aan het opbouwen. “Ik kom 
net uit Australië, ga morgen mijn 
ouders verrassen en ben opzoek 
naar een slaapplek” was mijn ope-
ningszin. Koos en zijn vrouw Tin-
eke Jorritsma waren zo vriendelijk 
om mij meteen onder hun hoede 
te nemen en ik kreeg een keurig 
opgemaakt bedje toegewezen. 

De volgende ochtend werd ik blij 
en zenuwachtig wakker: het was 
de dag van de marathon! Ik had 
twee vriendinnen van mijn moe-
der, Sity en Anja, betrokken in het 
complot. Mijn moeder zou mijn 
vader opwachten bij de finish. Het 
doel was om haar eerst te vinden, 
voordat mijn vader over de streep 
sprintte. Sity, Anja en mijn moe-
der fietsten ’s ochtend vroeg van 
Sneek naar Raerd om daar een 
bakje koffie te drinken voordat ze 
bij de finish zouden gaan staan. 
Mijn moeder moet eerst koffie 
hebben voordat ze verrast kan 
worden. Altijd eerst koffie. 

Om half tien sms’te Sity: we zitten 
op het terras, bel me. “Hallo Sity, 
mag ik mijn moeder wel even aan 
de lijn?” Mijn moeder dacht dat ik 
vanaf de andere kant van de we-
reld belde, maar in werkelijkheid 
stond ik om de hoek. Aan de te-
lefoon vroeg ik of het leuk was op 
het terras en zei dat ik een verras-
sing had. Ze legde haar telefoon 
neer en toen kwam ik de hoek om 
lopen. Knuffel, kus, gelach en 

gehuil. Dit had ze niet verwacht! 
Wat leuk om elkaar weer te zien 
na anderhalf jaar! 

Iedereen was weer wat bekomen 
en we liepen naar de finish. Ik 
hield mijn grote spandoek in de 
lucht toen mijn vader (met een 
tijd van 04:04:20) aan kwam ren-
nen. 

Hij zag ons niet! Hij was natuur-
lijk gefocust op het behalen van 
een goede tijd. Me achter het 
spandoek verstoppend liep ik 
naar hem toe, maar hij zag me al 
en riep: IRENE, WAT DOE JIJ 
HIER?! Na tweeënveertig kilome-
ter rennen dacht hij dat hij aan 
het hallucineren was.  Nog meer 
knuffels en gelach! Het gezin was 
weer compleet. Deze dag zullen 
we niet snel vergeten!

Irene Swart uit Sneek
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SOOS
En dan…. Is it op 31 maaie al wer 
de lêste “SOOS” dei!!

We binne dizze moarn, krekt as 
eltse tiisdei, begûn mei kofje mei 
wat lekkers derby.

Nei de kofje wie der in speurtocht 
troch Raerd. Elts koe meidwaan, 
de rollaters wiene meinommen, 
der wie in skootmobiel en ek de 
rolstoel is brûkt. En dan bin der 
fansels ek noch manlju en froulju 
dy't dat alles noch net nedich 
binne. En net te ferjitten, it wie 
prachtich waar. De tocht gie fia 
de Sylsterhoeke, mei de nedige 
antwurden op de fragen, nei de 
Smitshoeke. Dan lofts en mei de 
útlis oer wa wêr froeger wenne, 
troch it steegje by Piet en Tineke 
Kooistra nei de Buorren. Dan 
kaam de nijsgjirrige fraach op it 
yn te follen formulier: Yn it hûs 
fan de famylje Boersma wenne 
eartiids de bakker. Hoe hjitte diz-
ze bakkerij doe? Dat wie “JoKe”. 
De namme kaam fan bakker 
JOnker en bakker KEulen. Oer de 
dyk nei It Kleaster en it sil jim net 
fernuverje dat hjir hiel wat ferha-
len loskamen. Pratendewei nei de 
Skoallestrjitte, oer de Sélânswei 
wer nei it doarpshûs. Der wiene 
minsken by dy noch nea op dizze 
plakjes west wiene.
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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

Yn it doarpshûs waard neiprate 
ûnder it genot fan in buorrel, 
ferskate abbekaatsjes mei 
slachrjemme en frisdrinken.

En dêrnei ha wy in hearlik miel 
iten dat wer klearmakke wie troch 
Sieger van der Zwaag. De tafel wie 
moai oanklaaid – dan smakket it 
krekt efkes lekkerder – en Sieger 
hie wer syn bêst dien. It wie in 
treflik miel en as jo sa meiinoar 
ite kin eltsenien ek wat mear op 
as thús as jo it yn jo ientsje opite 
moatte. 

Wy begjinne wer op tiisdei 6 
septimber. Wa in kear sjen wol 
wat der allegear te belibjen is op 
de tiisdeitemoarn is wolkom. Om 
tsien oere ha wy de kofje klear. Jo 
kinne foar in kopke kofje komme 
en wer nei hûs gean en jo kinne ek 
bliuwe om te sjoelen, te spuljen, te 
biljerten en as it waar it talit, 
jeudeboule neist it doarpshûs. 
De kosten foar twa kofje mei wat 
lekkers derby binne fjouwer euro.

J.K.
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Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

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

Woningtaxatie

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

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team

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

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

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

- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw
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KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 2, 9012 DZ Raerd | +31 (0)6 508 199 15 | info@wez-wis.nl | www.wez-wis.nl

Agenda  K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën 2016  

Datum Wedstrijd Aanvangstijd / Locatie

vr 18 maart 2016 Jaarvergadering 20.00 uur – Dorpshuis

za 19 maart 2016 Zaalkaatsen 17.00 uur – Easterein

za 2 april 2016 Materiaaldag 10.00 uur 

ma 4 april 2016 Kaatsinfo avond voor geïnteresseerden 19.30 uur – Kantine

za 16 april 2016 Bliksemloterij 10.00 uur

zo 24 april 2016 (o.v.*) Opening sportseizoen

vr 6 mei 2016 Jeugdfederatie wedstrijd 12.00 uur

vr 13 mei 2016 Ledenpartij jeugd 18.00 uur

za 14 mei 2016 Ledenpartij Senioren 16.00 uur

zo 29 mei 2016 KNKB Meisjes A+B + Herk 10.00 uur 

za 11 juni 2016 KNKB Pupillenmeisjes Afd + opstap 10.00 uur

vr 17 juni 2016 Federatie afdeling welpen + pupillen 

za 25 juni 2016 Zachtebal kaatsen voor alle categorieën 16.00 uur  – Kantine

03-07-16 Boarnsterhimpartij

do 7 juli 2016 Diplomakaatsen jeugd 18.00 uur

zo 10 juli 2016 Ledenpartij voor alle categorieën 09.00 uur jeugd / 12.30 uur senioren

vr 19 augustus 2016 Ledenpartij Senioren 18.00 uur

zo 28 augustus 2016 Merkepartij via de merkecommissie

za 3 september 2016 Bekerpartij jeugd + kaatskamp 12.00 uur

zo 4 september 2016 Bekerpartij Senioren + slotavond senioren 11.00 uur 

zo 18 september 2016 (o.v.*) Teatsen 11.00 uur

(o.v.*) = in overleg met andere verenigingen.

Opgave voor bovenstaande wedstrijden via het opgaveformulier op www.wez-wis.nl 

Jeugdleden kunnen zich opgeven tot en met dinsdag (20.30 uur) voorafgaand aan de betreffende wedstrijd, dit i.v.m. het

bestellen van de prijzen. Senioren kunnen zich tot en met  vrijdag (20.30 uur) voorafgaand aan de betreffende wedstrijd

opgeven.

Inleg ledenpartijen jeugd € 2,- en senioren/dames/35+  € 3,-.

Data jeugdfederatiewedstrijden 2016   

Datum Plaats Aanvang

vr 6 mei 2016 Raerd 12.00 uur

za 14 mei 2016 Jirnsum 13.00 uur

za 21 mei 2016 Reduzum 13.00 uur

za 28 mei 2016 Grou 13.00 uur

za 4 juni 2016 LKC (regio wedstrijd) 13.00 uur

za 18 juni 2016 Akkrum 13.00 uur

za 25 juni 2016 Goutum 13.00 uur

za 2 juli 2016 Huizum 13.00 uur

za 16 juli 2016 Wergea (regio wedstrijd) 13.00 uur

Opgave voor bovenstaande federatie wedstrijden kan via www.knkb.nl →  Geef je op → Federatie  → Mid Fryslân → Categorie → 
Datum → Plaats

Inleg voor de federatiewedstrijden is € 2,-

Competitiekaatsen en training

Start trainingen jeugd                Donderdag 14 april 19.00 uur

Start competitie jeugd               Dinsdag 19 april  om 19.00 uur

Start competitie volwassenen   Vrijdag 22 april om 19.00 uur
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Een aandeel in elkaar

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

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

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag 
bellen.

  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 . 

 

“Familiesalon in het hart van Friesland” 
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■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels
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                     Gun jezelf ook in de zomer een heerlijke  

                                                                            ontspanningsmassage! 

 

    ontspanningsmassage - hotstone massage - sportmassage 

         

 
               

Gemeente  Súdwest-Fryslân                      14 0515                          @SWFryslan                           www.sudwestfryslan.nl  

Staat uw container goed langs de weg? 
Sinds begin van dit jaar heeft de gemeente Súdwest-Fryslân het legen van uw huisvuilcontainers 
overgenomen van Omrin. Onze vuilniswagens werken een beetje anders dan de wagens van Omrin. Het is 
nu belangrijk dat er ongeveer 30 cm ruimte tussen de containers zit.   
 
Soms kunnen we container niet legen, omdat deze niet goed staat. Daarom zetten we hier de regels voor 
u op een rijtje.  
 
Hoe zet u uw container langs de weg? 
1.   Plaats de container langs de stoeprand, niet tegen een heg, schutting of muurtje. 
2.   Plaats de container op een vlakke ondergrond. 
3.   Plaats de container met de wielen en het handvat van de straatkant af. 
4.   Zet de containers naast elkaar. 
5.   Houd ongeveer 30 cm ruimte tussen de containers (ongeveer een stoeptegel). 
6.   Zorg ervoor dat er geen obstakels staan tussen de container en de straat (bomen, auto’s,  

palen, enz.). 
7.   Zet de container niet onder een boom met laaghangende takken en niet vlak voor een boom  
of verkeersbord. 
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Reiniging van de gemeente Súdwest-Fryslân, via 
telefoonnummer 14 0515. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 



PRAET FAN RAERD Pagina 13

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

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

Column
Bekkeninstabiliteit en yoga
Vorige week had ik opeens erg last 
van mijn oude blessure: bekken-
instabiliteit.

Meer over het bekken en bekken-
instabiliteit.

Het bekken bestaat uit een aantal 
botten die door banden stevig bij 
elkaar gehouden worden. Nor-
maal is er niet veel, maar wel vol-
doende ruimte tussen de bekken-
beenderen om soepel te bewegen.

Bekkeninstabiliteit is een klacht 
die vooral voorkomt in de 
zwangerschap. Onder invloed 
van hormonen worden de  bek-
kenbanden slapper, waardoor er 
tussen de botten meer speling 
ontstaat. Deze ruimte is nodig om 
bij de geboorte de baby doorgang 
te verschaffen. 

Klachten treden op als de ver-
schillende bekkendelen ten 
opzichte van elkaar gaan schuiven 
en de spieren niet krachtig genoeg 
zijn om dit te stabiliseren.

Hoewel bekkeninstabiliteit be-
kend is van tijdens de zwanger-
schap en meestal 6 weken na de 
bevalling verdwenen is, gebeurt 
het ook dat de klachten na de be-
valling aanhouden. Bij de meeste 
vrouwen is ook dit een jaar na de 
bevalling weer over. Een nog klei-
nere groep houdt langer klachten, 
sommigen hun hele leven. 

Bekkeninstabiliteit kan overigens 
ook ontstaan door een ongeval of 
overbelasting. In dat geval spelen 
de hormonen geen rol en kunnen 
ook mannen last hebben van 
bekkeninstabiliteit.

Klachten bij bekkeninstabiliteit 
variëren van lichte tot hevige 
stekende pijn in de lies, schaam-
streek, en onderrug, of tussen 
heiligbeen en darmbeenderen. 
De pijn kan uitstralen naar één of 
beide billen en benen. Ook rond 
het bekken kan het pijn doen, 
doordat spieren en banden extra 
inspanning leveren in de poging 
het bekken te stabiliseren. 

Typerend voor bekkeninstabiliteit 
is het wisselende klachtenpatroon. 
Iets wat de ene dag nog geen 
klachten geeft, kan de volgende 
dag wel last veroorzaken.
Hoewel het bij mij nooit helemaal 
over is gegaan, zijn de ongemak-
ken die ik dagelijks ervaar te 
dragen en functioneer ik redelijk 
normaal. Maar zo'n 4x per jaar 
kan ik mijn bed niet uit en is 
lopen niet mogelijk. 

Na 2 dagen in bed, wat ook niet 
pijnvrij is en helemaal niet goed 
voor je lichaam om helemaal geen 
beweging te krijgen, miste ik yoga 
heel erg. Mijn dagelijkse oefenin-
gen die mij ondanks deze "han-
dicap" en mijn overgewicht toch 
flexibel houden. Niet alleen fysiek, 
maar ook geestelijk.

Ik besloot een paar rustige oefe-
ningen in bed te gaan doen. Het 
was heerlijk! 

Ik begon met de lijkhouding, die 
mij heel toepasselijk leek in mijn 
staat van zijn. De bevrijdende 
houding, de gedraaide buikhou-
ding, de kindhouding en de lig-
gende vlinder. Toen het iets beter 
ging, heb ik de kat en de neer-
waartse hond toegevoegd.

Ik weet natuurlijk niet of je dit 
standaard bij bekkenklachten 
mag/kunt gaan doen. 

Overleg met een fysiotherapeut is 
absoluut zinvol. 

Voor mij, en ik heb begrepen nog 
meer vrouwen met bekkenklach-
ten zijn deze oefeningen heel be-
hulpzaam. Andere vrouwen met 
bekkeninstabiliteit vinden Bikram 
yoga ook uiterst geschikt.

Wil je meer informatie naar aan-
leiding van dit stuk?

Neem gerust, geheel vrijblijvend, 
contact met mij op:
Sabine Mooijweer, Fryhofke 12, 
Raerd, 06-51797389
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Praet mar Raak
Anton Triemstra, 
Skoallestrjitte 11

Waar en in welk jaar ben je ge-
boren? 
Raerd, 1970

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen? 
Noch frijfeint.

Wat doe je overdag? 
Oan it wurk yn in autoskade 
bedriuw.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Sjoch fraag 1.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)? 
Ik bin bewenner fan it doarp.

Wat is je favoriete muziek? 
Bee-Gees, Fleetwood Mac, Roger 
Waters,  REO Speedwagon en 
Bruce Springsteen.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken? 
Nea, allinne at der wat mei de fa-
mylje, direkte freonen oan ‘e hân 
is, of myn hûs in ‘e fik stiet.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby? 
Kuierje, (krekt de Slachte rûn) 
fytsen, sport sjen.

Wat vind je het lekkerste eten? 
Bami,  lasagne en fleis gerjochten.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Suzuki Swift, racefyts.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit? 
Sjoch nea programma’s wêr ik 
neat oan fyn.

Welk boek lees je op dit mo-
ment? 
LC en Autoweek.

Waar praat je graag over? 
Sport en wat my fierder dwaande 
hâldt :-)

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend? 
Putsjes yn en om it hûs, by mysels 
en by myn mem.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd? 
In plak wêr ik myn rêst fyn, yn 
‘t bosk racefytse en op it wetter 
wêze.

Wat is jouw beste eigenschap ? 
Wat is de slechtste? 
Sosjaal en soargsem --- nukkich, 
koart troch de bocht.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie? 
Raerder bosk, wêr ik berne bin 
(hûs Hainja). 
Loadsen van “op ‘e feart”, ek 
fanwege de ôfbrutsen âlderein 
wenten.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd? 
In ‘Jumbo’ :-)

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen? 
Sepp Blatter, hoe’t dy eltsenien sa 
gek krigen hat, dat hy miljoenen 
opstrike koe.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Weijaan oan Duchenne Spierdys-
trofie, soan fan myn wurkjouwer 
hat dizze skriklike sykte.

Anton, bedankt voor je 
openhartigheid!

-----------------------------------
Yn de Praet fan juni stie in 
Praet mar raak fan Angela 
Wiersma. 

Der moast noch by stean dat 
Angela en Nick wenje op de 
Sélânsdyk nûmer 37.
----------------------------------

Ús Iten 
De eerste voedselcoöpera-

tie van Friesland, Ús Iten, is een 
lokaal initiatief van mensen die 
samen (h)eerlijk en gezond voed-
sel kopen bij boeren, tuinders en 
andere producenten. Bij voorkeur 
lokaal en biologisch. Via een eigen 
webshop kunnen leden verse en 
houdbare biologische producten 
bestellen. Daarnaast kunnen leden 
hun bestellingen bij De Streekboer 
Sneek afhalen in Sibrandabuorren. 

Meer info: www.usiten.nl
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FIEL GOED YN RAERD     Na de successen van afgelopen jaren hebben we besloten ook in 

2016 weer een Fiel Goed yn Raerd te organiseren! En wel op zaterdag 5 november. Van 

14.00 uur tot 16.00 uur staat het Dorpshuis open voor iedereen die geïnteresseerd is in 

goed leven, gezondheid en beauty. Hier willen we natuurlijk weer een gigantisch succes van maken. 

Daarom een oproep aan alle Raerder bedrijven, adverteerders in de dorpskrant en mensen die de 

voorgaande jaren meededen om zich op te geven. Natuurlijk moet je bedrijf wel passen binnen de 

Fiel-Goed-gedachte.   

Meer informatie? Mail naar nellekewouters@hotmail.com of vraag het Piety Veldhuis (Buorren 7) en 
Foppe Reitsma (Buorren 42).  

Wij hebben er zin in! 

De organisatie, 

Foppe Reitsma, Piety Veldhuis en Nelleke Wouters 

Officiële start van Ús Iten, de eerste voedselcoöperatie van Friesland

Op zaterdag 18 juni jl. gaven Mirjam Bakker, wethouder Milieu en Duurzaamheid van de gemeente Sudwest-
Fryslân en Johannes Kramer, gedeputeerde provinsje Fryslân, het officiële startsein voor de voedselcoöperatie Ús 
Iten. Deze feestelijke opening vond plaats bij Zelfoogsttuin Ús Hôf in Sibrandabuorren. Ús Iten voorzitter Klaas 
Douma lichtte in zijn welkomstwoord toe wat een voedselcoöperatie is en hoe Ús Iten is ontstaan. 
“Met een klein groepje initiatiefnemers wilden we ons 
voedsel weer in eigen hand nemen. Er bleek behoefte aan 
lokaal en eerlijk geproduceerd eten. Producten, voorna-
melijk biologisch of op duurzame wijze geproduceerd, van 
boeren uit de buurt en van verder weg. Verkrijgbaar via 
een webshop en op één locatie af te halen” vertelde voor-
zitter Douma. Dit leidde tot de oprichting van Ús Iten. 

Penningmeester Bregje Hamelynck gaf een presentatie 
over het doel, het coöperatieve karakter en de werkwijze 
van dit, voor Friesland, unieke initiatief. Omdat Ús Iten 
een coöperatieve vereniging is wordt de coöperatie geheel 
gedragen door leden. Zo draagt ieder lid zijn steentje bij 
door deel te nemen aan een werkgroep. Deze werkgroep-
en hebben zich dan ook gepresenteerd tijdens de opening. 

Het officiële startsein werd gegeven door wethouder Bak-
ker en gedeputeerde Kramer. Ze benadrukten het belang 
van dergelijke duurzame initiatieven van burgers voor 
de gemeente en de provincie. Met een Streekboertas in 
de hand werd al winkelend de voedselcoöperatie door 
de wethouder en de gedeputeerde geopend. Afsluitend 
konden alle aanwezigen proeven van het lekkers dat de 
Streekboeren en cateraar Kaat’s Kitchen hadden uitgestald 
en natuurlijk meer informatie krijgen over Ús Iten. 
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Ambachtsbakker Sybesma 

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

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

Openingstijden Mantgum:

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

 

 

       Ontspannen in uw eigen vertrouwde omgeving… 

 

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

Bel of mail voor een afspraak. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Shiatsu en massagetherapie  Annigje 

Gastouderopvang  
Thuis bij Ingrid 
Kom jij ook spelen? 

Ingrid Wierda-Hornstra 
Slingerbochten 4 
9012 DZ Raerd 

06-49888008 
Ingridhornstra@hotmail.com 

 

Ûnderweis…
Moai omskreaun: “al fuort, mar 
noch net oankaam..” Hiel tapaslik 
op ’t heden, want it liket bytiden 
wol as kinne de measten it thús 
net mear fine. Men docht de 
stoute skuon mar oan en reizget 
ôf, nei witwersanne.

Minsken dy ’t it barre mei litte 
har it heitelân út tille op wjukken 
fan sa ’n gigantyske streeplûkende 
fûgel. Op nei de fierste úthoeken 
fan ús wrâldbol! Oaren kieze foar 
glimmend blik op tsjillen om 
harren wenplak foar in hoartsje 
de rêch ta te kearen. Boargers mei 
in motorjacht of in kampeerwein 
hawwe it foarrjocht en nim har 
eigen sliepplak mei, soks hoecht 
op him sels neat ôf te dwaan fan 
har dream, it avontoer, want dat 
slach hâldt fan swalkjen, meist 
oannimme. Dêr net foar ûnder-
dwaand, de tourfytser. Syn kwali-
teit sjogge jo ôf oan de fernimstige 
bepakking rûnom hingjend oan 
syn ferfiermiddel. Mei de hiele 
rêding op route en fergis dy net 
yn sokken, sy komme faak in hiel 
ein. Legendarysk dêrnjonken it 
fuotfolk, eartiids needsake om 
mei de billewein efter wurk oan; 
de saneamde “Wandergesellen”. 
Ek de lânsknechten, fjochtsjend 
(sa at it har foarspegele waard) 
foar folk en heitelân, mei it risiko 
om dêrby it libben te litten. Of 
bygelyks de pylgers, dy ’t harren 
siele tochten suverje te moatten 
troch in fier beafeartsplak oan te 
dwaan. In útstoarn ras! Net dat 
der hjoeddedei gjin kloften mear 
ûnderweis binne nei it grêf fan 
Sintejapik yn Spanje, mar dêr hin-
get himel of hel net mear fan ôf, 
lokkich. It giet de measten yn it 
foarste plak om de sensaasje fan it 
oerlibjen fan sa ’n lange tocht mei 
allinne mar jinsels as fêste reis-
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Hedy’s 
Pedicure Praktijk

 

Gespecialiseerd in het behandelen van 
 

diabetes
– 

en reumapatiënten
                          

 

Doarpsstrjitte 35  

9021 CK Easterwierrum 

058-2501116 
hedyspedicurepraktijk@gmail.com 

 

 

 

bel/mail of kom
 gerust even

 langs. 

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

 

Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

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

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 

genoat. Dêr is moed foar nedich 
want mannichien sil himsels raar 
tsjin komme, soe ’t net?  In doel 
op himsels, de einbestimming net 
by steat om dêr nochris  in kroan 
op te setten, tinkt my.

Hast alle niis neamde reizgers 
hawwe bykâns in doel foar eagen 
en it slagjen fan har reis hinget 
foar in grut part ôf fan it berikken 
fan wat hja dêrby foar yllúzjes
koesteren. Mar sis no sels, mins-
ken fan “efkes in slachje om” 
binne krekt sa goed ûnderweis. 
Har aksje-radius mei dan wat be-
hindiger wêze mar faak binne hja 
it, dy’t  de hân freunlik opstekke 
of gol freegje hoe as ’t mei dy giet. 
Lju út eigen omjouwing, dy’t it 
har oan tiid dogge en bliuw efkes 
by it iene of oare stilstean, dêr’t 
oaren, rimpen en blyn foar de 
deistige dingen, oan foarby fleane. 
Har hertlik ûnderweis wêzen jout 
de “Heimkehrer”, wêr’t dy dan 
ek mar taholden hat, it gefoel fan 
waarm thúskommen yn in be-
troud fermidden.

En sa, healwei de reis fan myn 
harsenskrabberij, freegje ik my 
yn ’e goedichhyd ôf, oft de driuw 
om hieltyd wer fan wâl te stekken 
net al yn him hat datst nei fer-
rin fan tiid de feilige haven mar 
wat stomme graach wer ynrinne 
wolst. Al wie ’t mar by wize fan 
intermezzo tusken: “al WER 
fuort, mar HIELTYD noch net 
oankaam…

Heidi
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…gedwongen winkelnering…  

     
Zijn trein - hij nam de intercity vanuit Goes om 09.28 - rijdt Station Rotterdam 
Centraal binnen. Een stem ergens boven in de coupé roept dat dit geheel volgens 
dienstregeling geschiedt.  
Dan volgt een reeks van doorreis - en overstapmogelijkheden. En gaat de stem 
monter verder, als we mochten besluiten in Rotterdam te blijven, wordt ons allen 
een aangename dag toegewenst.  
Wie verder mee wil zal als alles volgens plan verloopt te Lelystad geraken.  
Hij besluit dat risico niet te nemen en verlaat de trein.  
Even een krantje kopen.  
Ouderwets……. 
In de passage is géén krantenkiosk meer te bekennen.                                                             
Enkel etenswaren van allerhande slag en even zovele ketens. 
Een flesje water dan maar.  
 
Bij de kassa roept de mevrouw: Dat is dan Twee Euro! 
Hij schrikt.  
Toch niet per abuis een heel krat aangeschaft?  
Nee, een halve liter Sourcy.  
Aanbiedingsprijs vandaag Twee Euro! 
 
Hij zou zich druk moeten maken over de op handen lijkende fusie tussen Bayer en 
Monsanto. Daaruit zou het machtigste landbouwagglomeraat ter wereld ontstaan. 
Een monopoly waar kleine boeren het onverbiddelijk tegen zullen afleggen. 
  
Maar hij staat enigszins bedremmeld met zijn peperdure flesje mineraalwater  
in zijn hand. 
Viergulden en veertig cent maar liefst, rekent hij uit.  
Opnieuw ouderwets….wie rekent er nog in guldens. 
 
Nou hij dus… 
 
Dan schiet hem de naam Ferdinand Domela Nieuwenhuis door het hoofd. 
Die zou hier wel raad mee weten. 
Hoezo vroeger….. hoezo ouderwets? 
 
Hier en nu zal je bedoelen  
en de vandaag de dag nog voortlevende  
Domela Nieuwenhuis’ en diens Gedwongen winkelnering………. 
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Compilatie 
Slachtemarathon
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Erik Negerman wint de Slachtermarathon De snelste vrouw was Ylona Kruis

De ontvangst in Raerd
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Ook buiten Raerd 
was het een feest!
Op  de Snitserdyk 5 bij de familie 
Dijkstra, werd een kopie gebouwd 
van de blauwe tent van Reduzum. 

Deze werd gebruikt door vrijwil-
ligers van Reduzum die verkeer 
moesten regelen, de briefjes met 
de wensen van de wandelaars 
verzamelden, en de aankleding 
verzorgden van de Snitserdijk.

Kilometers gebreide sjaal en vele 
mooie vlaggen werden opge-
hangen en zorgden voor een vro-
lijk geheel. Ook was er aandacht 
voor de roze pakken kuil die een 
actie zijn voor Pink Ribbon. 
Vanuit de blauwe tent was er de 
hele dag muziek en was het een 
gezellige boel. Zangeres Siemie 
maakte het feest compleet. Er 
werd gezongen, gedanst en een 
polonaise gehouden met de 
wandelaars. 

Op deze manier heeft zij vele 
wandelaars voor de laatste kilo-
meter nog even een energieboost 
gegeven.

Ik ha genoaten fan al dy minsken, 
muzyk en de oankomst yn Raerd. 
't wie in frij dreech tochtje. 

Johanna Kooistra 
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De Kistemakker

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

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

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

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

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

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

Poppenwier vanaf 19.30 uur. Info: 
www.dekistemakker.nl of bel: 06-14825677 
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Baantje gezocht!

Ik ben Ilse ter Schegget. Ik ben 13 jaar oud. En ik zoek een baantje.•	 Oppassen
•	 Tuinwerkzaamheden•	 Hond	uitlaten•	 Huishoudelijke	karweitjes.	

Voor vragen kunt u mij bellen/appen op dit nummer: 06 53119419.  Graag buiten schooltijd.

  

Beste A.L.S lotenverkopers,

Bedankt voor jullie inzet!                                                                                                                                     

Het bedrag van de lotenverkoop in Raerd is 645 euro.

                                                                              

De totale opbrengst van de A.L.S dag in Irnsum is 32.125 euro

Met vriendelijke groet,

Eveline van der Meulen                                                                                                                        

Coördinator Lotenverkoop A.L.S Raerd

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN SNEEK

SNEEK - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van 

hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 17 

juni, 15 juli en vervolgens eens per maand in het Woonzorgcentrum Frittemahof, Frittemaleane 5, 

Sneek.
Informatie en een afspraak maken: afsprakenbureau: 036-7200911. 

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 55,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 

55,00. 

Leden van CNV/ouderenbonden/Thuiszorg ZuidWest Friesland/Thuiszorg Het Friese Land krijgen € 

5,00 korting op bovengenoemde prijzen.
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Opsporing verzocht  naar onze  Poes  >> SANTI <<<

Op 3 juni 2016 is in de namiddag onze poes verdwenen en noch steeds niet thuisgekomen.  We hopen dat ze aan de wandel is gegaan en nu, tijdelijk, bij JOU/ U is ingetrokken.

Santi is een schuchtere , kleine poes en gaat graag haar eigen gang, zij is nu 4 jaar oud ( 30-06-2012)Europese korthaar, cypers met rood.  Santi heeft een chip waarop ons adres staat en is bekend bij de Dierartsenpraktijk in Grou.

Mocht  Santi  bij jou/u zijn aangelopen, geef ons een belletje en dan komen wij haar graag weer ophalen. Mocht jij/u haar ergens gezien hebben dan ook graag een belletje of mailtje.
Wij hopen op een positieve reactie. 

Will Bokma Meindertsma en Jandouwe Meindertsma wabokma@gmail.com of  06-18469089

Dizze fyts is nei de Slachte 
stean bleaun by Joop 
Hoekstra oan de Hegedyk. 

Wa wit wa syn fyts dit is?
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    REIS  DOOR MIJN  BOEKENKAST 

Aan de reizende lezer, aflevering  6 

Ik ga op vakantie en neem mee……..De vakantie nadert en dat is bij uitstek een periode voor 
lezen.  Althans op zijn minst het voornemen tot…..                                                                                                                                                                                                                                                
 Je mag twintig kilo meenemen in het vliegtuig en het is daar lekker weer dus veel kleren heb ik niet 
 nodig. Des temeer plek voor de boeken. Deze boeken gaan allemaal mee.                                                                                                                                                                  
 Nu heb ik er eindelijk tijd voor…heerlijk….lekker lui in de stoel en dan lezen.                                                                            
 Drank en versnaperingen binnen handbereik….wat kan er nog mis gaan…. 

Als eerste. De tijd van verwondering van Richard Holmes.                                                                            
Voor liefhebbers van geschiedenis en wetenschap een niet te missen werkje (dik 600 
pagina’s) maar u hebt ruim de tijd toch?  De mens ontdekt de wereld en verwondert zich…. 

Als tweede. Persepolis van Marjane Satrapi.                                                                                                 
Pardon maar is een stripboek wel de bedoeling ? Welzeker en juist nu. Deze jonge vrouw 
schets letterlijk beeldend  haar jeugd en opgroeien in een islamitische omgeving.                              
Geestig, bloemrijk en verhelderend.  Kan het niet anders zeggen.                                                                
Wie het mooi vindt kan haar/zijn hart ophalen.                                                                                                          
Er zijn veel meer (strip) boeken met haar naam beschikbaar. 

Als derde. Het zevende zegel door Anna Seghers. Een indringend boek over zeven uit een 
concentratiekamp ontsnapte politieke gevangen in het Duitsland van 1943. Heldendom komt 
ons niet aanwaaien en echt iemand helpen al evenmin. Prachtboek en ontroerend spannend. 

Drie boeken da’s nog steeds geen echte stapel dus…... 

Als vierde. Elegant als een Egel door Muriel Barbary. Een pubermeisje vindt haar leven –en 
dat is niet armoedig- zo onnut dat ze zich voorneemt op haar dertiende verjaardag zelfmoord 
te plegen. Een hoofdrol in dit boek is weggelegd voor de conciërge van het 
appartementencomplex waar het meisje woont. Eigenlijk wil ik er verder niets over zeggen.             
U moet het maar lezen of en dat mag nog steeds naast u neer leggen… 

Als vijfde. Ja ….de stapel begint vorm te krijgen…. Moederkerk door Jos Palm. Een boek over 
de gestage ondergang van het katholieke geloof en haar instituties in Nederland. Maar  wel, 
zoals ik dat pleeg te zeggen, op ooghoogte geschreven. Geen dorre tabellen en cijfers, geen 
leerstellige debatten of misbaar over priesters en hun ambtsopvatting.   Nee hij beschrijft      
het geloven van zijn ouders tegen het decor van de ontkerkelijking. Als je in het leven en haar 
loop interesse hebt dan komt u met dit boek behoorlijk aan u trekken.                               
Onrustbarend leesbaar, zou ik zeggen…… 

Als zesde. De verboden rivier van Chigozie Obioma. Een schokkende familiegeschiedenis in 
Nigeria. Het dodelijke conflict tussen vier broers. Een andere wereld of toch een universeel 
probleem van vertrouwen en liefde…..Het heeft bij mij  een diepe indruk achtergelaten…. 

Zo das een flinke stapel dunkt me.                                                                                                                   
Inpakken en wegwezen en een mooie vakantie.                                                                                                       
Als het kan lees ze maar ook als het niet kan rest er een welgemeend 

Groet en goed….Sieger L. 
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4 Marathon-
mannen
Jan van Erp

Alweer de vijfde keer de Slachte-
marathon. Vanzelfsprekend doe ik 
als bewoner van het finish/start-
dorp weer mee, en dan natuurlijk 
weer de hardloop-variant. Een 
mooi lustrum, ook voor mijzelf, 
en aanleiding om met een mooie 
eindtijd te laten zien dat ik nog 
best een prestatie kan neerzetten. 
Ook als ik 16 jaar ouder ben dan 
toen ik me als 41-jarige in 2000 
bij de start meldde. Een mooie 
tijd neerzetten kan met conditie, 
techniek en mentaliteit. Voor 
de zekerheid heb ik ingezet op 
conditie. Met een nieuw record in 
de voorbereiding: maar liefst twee 
keer 33 kilometer als sluitstuk van 
een omvangrijke training, geïn-
spireerd door de noeste voorbe-
reidingen van dorpsgenoot Sido. 
Techniek had ik al en mentaliteit 
doe je op mijn leeftijd weinig 
meer aan. Kortom: ik was klaar 
voor een prima aflevering van de 
roemruchte tocht.

Hoe anders zou het gaan. De start 
was verwarrend: in een boeren-
schuur waren startvakken, gaf een 
spandoek aan. Om in mijn eigen 
vak te starten, had ik meteen uit 
de bus die schuur in moeten dui-
ken. Helaas. Aldus stond ik tussen 
mensen die ook iets later kwa-
men aanlopen dan wel er 4,5 tot 
5 uur over dachten te gaan doen. 
Voor mij betekende dit dat ik het 
eerste half uur alleen maar moest 
inhalen door de berm van het 
smalle eerste dijkvak. Gedoe en 
energieverlies, maar ja, je wilt wat. 
Daarna heb ik werkelijk heerlijk 
gelopen, met een snelheid die me 
weer bij een eindtijd van 3:42 zou 

moeten brengen, net als in 2012. 
Ik heb genoten van het landschap, 
de dijk, het publiek, de prima ver-
zorging door al die vrijwilligers. 
Heerlijk! Zo is de Slachte bedoeld. 
Dat gevoel hield ik vol tot km 23.

Normaal heb je een flinke dip 
rond 33, nu 10 kilometer eer-
der. Dat was natuurlijk geen fijn 
signaal. Ik keek naar mijn benen 
en kon niet geloven dat die niet 
meer wilden. Maar ja, mijn snel-
heid moest omlaag, en niet een 
beetje. En het ‘goede gevoel’ was 
helemaal weg. Het was gewoon 
te warm, en drukkend en klam. 
Maar ik was de enige niet die er 
last van had: ik zag het hele pelo-
ton in de vertraging komen. Voor 
Boazum was er een gedeelte waar 
meer dan de helft van de hardlo-
pers wandelde. En de rest drib-
belde; hardlopen kon je het niet 
meer noemen. De gedachte dat ik 
misschien de laatste 10 kilometer 
weer lekker zou kunnen lopen, 
verdween uit beeld: het werd 
gewoon overleven en niets anders. 
Ook een uitdaging natuurlijk, 
maar dat was niet waar ik op had 
gerekend en eerlijk gezegd had 
ik er eigenlijk helemaal geen zin 
meer in. Wat een tegenvaller. In 
de worsteling om bij de 42.195 te 
komen, ben ik de tel kwijt geraakt 
van “even een stukje wandelen en 
dan maar weer verder”. Uiteinde-
lijk klokte ik een tijd van 4:27 en 
had op de streep vooral de ge-
dachte “dit doe ik nóóit weer”. Dat 
431 van de 1800 hardlopers niet 
op tijd over de finish kwamen, 
zegt iets over de “slachting op de 
Slachte”.  Ongehoord veel uitval-
lers. En ik heb het dus gered, maar 
dan wel met een nieuw niveau van 
hoe ver ik mijn batterij heb moe-
ten leegtrekken. Want opgeven, 
dat doe ik niet. Een paar dagen la-
ter terugkijkend, kan ik er nog wel 

van maken dat het leerzaam was, 
maar leuk is ècht anders. Maar ja, 
waar gaat het over: volgens velen 
is een marathon hardlopen so-
wieso niet leuk. Dus wat was het 
probleem nou?

-----------------------------------------
Sido van der Wal

De tariedings foar de slachte 
marathon 2016
Ik ha foar de marathon in skema 
fan ynternet ôfhelle. Wy sieten 
ôfrûne winter yn de wykeinen 
fan oktober oant ein maart yn in 
fakânsje wente yn Appelskea bij 
de Roggeberg . We gongen der 
freed te middei altyd hinne. Wy 
hellen Andrea dan op fan it wurk, 
dan koe ik út Snits wei moai nei 
hûs ta drave, marathon tempo, en 
gongen wy dêrnei nei Appelskea . 
Dan koe ik de sneons moai troch 
it bosk drave, lange duurloop. 
Prachtich dêr. Sneins moest ik 
altyd in oere crosstraining dwaan 
dus dat kaam moai út , ik hie de 
mountinbike moai yn de fakânsje 
wente stean dat wie ek noch flak 
by de mountinbike route, dus 
sneins lekker troch it bosk yn 'e 
drek. 

Moandei’s die ik in rêstige duur-
loop, tiisdei in snelle duurloop, 
woansdei in rêstige duurloop, 
tongersdei in rêstdei en dan wie 
it alwer freed en begjint it op’e nij. 
En eltse wike waarden de ôfstan-
nen langer. Troch de wike kaam 
ik altyd op ’e fiets fan it wurk, 
klaaide ik my om en gie ik draven, 
dat wie dus foar de bern minder 
leuk want die seagen my net sa 
lang, allinnich ûnder it ieten en 
dêrnei moasten sy ek alwer op 
bêd. Meastal at ik de bern op bêd 
brocht at Andrea fuort moast, dan 
kaam sy jûns thús en lei ik noch 
by de bern op 'e keamer te sliepen, 
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omdat de training toch wol in 
soad enerzjy naam. 

Oerdei hie ik dus ek 2 stikken 
bôle ekstra mei nei it wurk, nei it 
draven fan langere ôfstannen hie 
ik gelpûtsjes en enerzjy repen mei 
yn in rêchsek dêr't ek noch 1,5 
liter elektrolytenmix ien siet en 
at ik dan wer thús wie naam ik in 
aaiwyt shake foar in better herstel 
fan ’e spieren.

Dus, al mei al in hiel skema. In 
lange training fan 18 wiken. Ik ha 
oan it begjin fan 'e training nije 
skuon kocht, je kinne ungefear 
sa'n 1200 km drave, dêrnei is de 
wurking fan de demping der út.
 ik ha efkes oan it tellen west: ik 
ha no mei de marathon derby san 
900 km draaft dus noch efkes en 
ik moat alwer nije skuon. 

De Slachtemarathon
Ik tocht dus dat ik hiel goed tared 
wie en hie dus in tiid yn 'e holle 
fan 3.30 oere. Dat siet der mei 
dit waarme waar net echt yn, 
by de brêge yn Wommels, krekt 
oer de helte fan 'e Slachte hie ik 
myn nocht. Myn bovenbenen 
wiene goed fersoere en ik soe hast 
stopje. Ik ha efkes in stikje rûn 
en dêrnei toch mar wer fierder. 
Dêrnei ha ik op in pear plakken 
noch efkes in stikje rûn, ik hie dus 
wol troch dat 3.30 oere der net 
mear yn siet helaas. 

Doe't ik nei sa'n 41 km hast by 
Raerd wie moast ik natuerlijk 
noch efkes in sprintsje lûke en dêr 
gong ik fan de Slotsdyk nei de Bu-
orren noch mar in bytsje sneller 
en dêr wie de finish al wat in kick 
in lekker gefoel is dat pikefel dat 
it wie geweldich! Myn tiid, ja dat 
foel in bytsje tsjin, dat wie 4.22.41. 
Mar ik bin seker wol tefreden 
hear, ik ha it helle! 

Doe ha ik foar hûs sitten oant alle 
dravers binne wiene. Doe ha ik 
efkes doest en doe lekker in sport-
massaazje fan Foppe, dêr knap je 
fan op. Dêrnei ha ik de hiele dei 
foar hûs west, alle rinners binnen 
kommen sjoen, wat in minsken. 
Oant nei alve oere yn 'e jûn.
De oare dei fan bêd doe moast ik 
nei ûnderen ta, dat wie al efkes 
pittich want de bovenbeentsjes 
wiene noch wat stiif….

De sneins ha ik de hiele dei noch 
wat holpen om it doarp wat op te 
rûmjen tegeare mei in hiel soad 
minsken, dan wie ik moai yn 
beweging. 

Geweldich noch fan al die frijwil-
ligers, wat ha dy in wurk dien foar 
en nei de Slachtemarathon. 
Elkenien bedankt natuerlijk want 
sûnder jimme wie dit net slagge. 
Geweldich!

-----------------------------------------
Jan Wiebe Riemersma

Twa wike spierpine en seare 
ankels, dat wie de 'straf ' foar Jan 
Wiebe neidat hy, sûnder trained 
te hawwen de Slachtemarathon 
draafd hie. Ja, hy hie fjouwer kear 
'it blok' om draafd, en dan noch 
net iens hielendal, hy wie ommers 
fiersten te drok mei skoalle en 
oare drokte …

Mar, 4 jier lyn hie hy tsjin syn ma-
ten sein: ik ha no de Slachte rûn, 
oer 4 jier sil ik drave. En jo moatte 
wurd hâlde no? Jûns te foaren 
tocht hy noch: wat moat ik moarn 
oan ha?

Oan de start stie hy mei Sido en 
Anne Bertus. Ek Jord Oving, dy 
no yn den Haag wennet stie yn de 
groep.

Jan Wiebe syn plan wie om 10 
km te draven, dan 5 km te rin-
nen, dan wer 7 km drave, dan wer 
rinne, dan moast it slagje kinne 
om yn 5,5 oeren tiid yn Raerd oan 
te kommen. En soe it net slagje, 
dan mar oanpikke by rinners en 
rêstich de tocht útrinne. Gesel-
lichheid, dat wie it wichtichste.

Mar it draven fielde goed, boppe 
ferwachting. Sa hat hy in skoft 
mei draafd yn it groepke fan de 
man mei de ballon: 5 oeren. Mar 
doe, by sa'n 25 km kaam de hon-
gerklap. Op wetter en bananen 
koe hy it net folhâlde.

Gelokkich seach hy Elske de Wall 
stean yn ien fan de oases. Elske! 
Hast ek wat te iten? Ik ferrek fan 
de honger! Fan Elske krige hy in 
broadsje ham, fan in bern dat dêr 
mei in pûde dropkes stie krige 
hy in hân fol dropkes, fan wer in 
oaren ien druvesûker. 

10 km foar de ein wie hy kapot. 
De kûten wiene hurd, drave woe 
net mear. As it swit opdroege wie 
dan lei it sâlt him as sân op 'e hûd. 

Rinne woe noch wol, en doe 
begûn hy te rekkenjen: hoe let is 
it no, hoe fier is it noch, as ik no 
flink troch stap en miskien it lêste 
eintsje toch noch drave kin, dan 
….

En wrachtich, by de sintrale koe 
hy wer wat drave. Doe wie hy op 
de Slotsdyk, drave blinder! Hy wit 
noch dat Sido oan de kant stie en 
him in high five joech. Fierder hat 
hy gjinien sjoen.

Nei de finish wie der in man dy 
seach dat hy skjin oan ein wie. Dy 
stelde him fragen om him der by 
te hâlden en Jan Wiebe mar tinke: 
wat moat dy fint te seuren!
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Hy is nei hûs ta rekke en hat earst 
in pear oeren sliept. Jûns nei de 
tinte, ja, feestfiere fansels.

Twa wike spierpine en seare an-
kels, dat wie de 'straf '. Mar wat in 
goed gefoel jout dizze prestaasje!

-----------------------------------------
Anne Bertus van der Meulen

Het lopen van een marathon 
speelde al geruime tijd door 
mijn hoofd. Nadat ik vorig jaar 
had meegedaan aan de Roparun, 
een estafetteloop van Parijs naar 
Rotterdam, waarbij geld wordt 
ingezameld voor diverse goede 
doelen gerelateerd aan kanker, 
leek het mij een mooie uitdaging 
om deel te nemen aan de Slachte 
marathon, temeer omdat de finish 
deze keer in Raerd was. 

Maar een marathon lopen gaat 
niet vanzelf, zeker niet als je dat 
in vier uren wilt gaan doen, dan 
moet er getraind worden en niet 
zo’n klein beetje. 

Dus in januari ben ik begonnen 
met een trainingsschema geba-
seerd op een eindtijd van rond de 
4 uur. In het begin bestond dit uit 
drie keer in de week hardlopen, 

later 3 á 4 keer en op het laatst 4 á 
5 keer in de week. Dit schema was 
prima te volgen, totdat ik begin 
mei last kreeg van mijn hiel. De 
laatste drie weken voor de start 
moest ik rust nemen. Al met al 
had ik toen zo’n 600 kilometers in 
de benen. 

Uiteindelijk was het dan zover, in 
alle vroegte richting het verzamel-
punt van waar de bussen zouden 
vertrekken richting de start. Sa-
men met Sido stapte ik om 05.00 
uur in de bus op weg naar Oos-
terbierum. We waren daar mooi 
op tijd, en samen met Jan-Wiebe 
stonden we vooraan in het start-
vak. Even na half zeven viel het 
startschot en konden we beginnen 
aan de 42 km lange terugtocht 
naar Raerd. 

Op mijn telefoon had ik een 
programmaatje dat mij elke 5 
minuten op de hoogte hield van 
de afstand en de gemiddelde 
loopsnelheid. Het eerste uur 
ging lekker ontspannen en mooi 
volgens schema. Na twee uren zat 
ik al bijna op de helft en overal 
stonden al mensen langs de kant 
van de weg om de lopers aan te 
moedigen. 

Toch begon het langzaam aan 
wat warmer te worden en na 25 
km kreeg ik weer een beetje last 
van mijn hiel, zodat het tempo 
wat langzamer werd. Ook bij de 
drinkposten nam ik iets meer tijd 
om toch voldoende vocht te ne-
men, het meest belangrijke tijdens 
een lange inspanning. 

Na 32 km begon ik toch seri-
eus last te krijgen, dus toen heb 
ik maar twee paracetamolletjes 
genomen. Maar zoals vaak gezegd 
word, begint de marathon pas 
na 30 km en mede ook door de 
warmte was dat deze keer ook het 
geval.

De laatste 10 km waren dan ook 
best wel afzien, waardoor ik uit-
eindelijk na 4 uur en 42 min over 
de finish kwam. Weer een mooie 
ervaring rijker en wellicht een 
nieuwe uitdaging om deze tijd te 
verbeteren……maar nu nog even 
niet.

Boeren zoals de
natuur bedoeld heeft

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

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

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

lekker en gezond, maar je weet wat je eet! 

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

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

de boerderij. Wil je op een ander moment langskomen? 

Bel mij dan even: 06 - 539 259 79

Jaring Brunia | Flansum 3 
info@boerbrunia.nl
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De bewoners van 
Jongema State                   
Deel 6
Frans Julius Idsart Johan Her-
inga van Eysinga  volgde  zijn 
vader Tjalling Aedo Johan in 1768 
op als grietman van Rauwerder-
hem. Hij was toen nog maar 14 
jaar en zal geen idee gehad heb-
ben van de politieke veranderin-
gen die aanstaande waren. In de 
vorige aflevering zagen we dat de 
familie van Eysinga zich in 1774 
nog druk maakte om de grenzen 
van hun zwanenrecht exact vast 
te laten stellen. De grote zorgen 
moesten nog komen!

In Nederland was Willem V  in 
die tijd nog aan de macht, maar 
de bevolking wilde  meer vrij-
heid. Ook in Friesland stak het 
patriottisme de kop op en daarom 
werden hier soldaten naar toe 
gestuurd om de orde te bewaren. 
Die werden in mei 1782 in Rae-
rderhim ingekwartierd, deels op 
de Dille en deels bij boeren in de 
omgeving. In Frankrijk greep de 
bevolking de macht tijdens de 
Franse revolutie van 1789, waarna 
de Franse troepen samen met 
veel gevluchte patriotten naar 
het noorden trokken. Toen Frans 
van Eysinga in begin 1795  ge-
kozen werd als gecommitteerde 
volmacht ten Landsdage, leek 
alles nog bij het oude, maar na de 
komst van de Fransen veranderde 
alles. Al in februari 1795  werden 
alle grietmannen ontslagen. De 

strijdkreten over vrijheid en ge-
lijkheid werden ook in Raerd met 
groot enthousiasme aangehoord. 
Eindelijk zou de bevolking het 
hier voor het zeggen krijgen. Op 
3 maart 1795 was er in Raerd een 
groot volksfeest op het plein voor 
de herberg ter ere van de nieuwe 
vrijheid. Er werd gedanst en het 
Franse volkslied werd gezongen.

De grietman op de vlucht voor 
de Fransen
Bij de oude machthebbers sloeg 
de onzekerheid toe. Ook Frans 
van Eysinga voelde zich op Jon-
gema State niet meer veilig en 
bedacht het plan om een poosje 
onder te duiken op een boerderij 
waar hij eigenaar van was op de 
Bird achter Grou. Daar zouden ze 
hem niet snel vinden. Hij stuurde 
een knecht met een berichtje naar 
de boer en bij goed vinden zou 
hij al dezelfde nacht vertrekken. 
Drie mannen uit Raerd die hij 
vertrouwde zouden hem met een 
bootje wegbrengen. Het waren 
Freark Jehannes en de broers Jelle 
en Sybren Hindriks. Ze voeren 
via de Moezel en de Jirnsumersyl 
op naar Grou en troffen daar de 
boer Abe Aukes die de grietman 
meenam naar zijn boerderij. Daar 
aangekomen zei de grietman 
tegen de boerin dat hij liever niet 

in het klaargemaakte bed wilde 
slapen, maar het veiliger vond om 
’s nachts in de hooiberg te slapen. 
De grietman had het prima naar 
de zin op de boerderij en hij bleef 
er zo lang  als nodig was. Toen de 
Franse storm wat was gaan lig-
gen, vertrok hij naar zijn huis in 
Leeuwarden.

Marcus Miedema uit Raerd, in 
zijn tijd een bekende schrijver, 
heeft deze geschiedenis in de 
Sljucht en Rjucht van 1897/98 
beschreven en verhaalt ook dat de 
grietman zijn trouwe helpers ro-
yaal heeft beloond. Zo was Freark 
Jehannes  eerst veerschipper, maar 
heeft hij van Frans van Eysinga 
een koemelkerijtje aan de Buorren 
te Raerd kunnen huren en werd 
hij boer. Dit boerderijtje stond 
tussen de huidige nummers 8 en 
10 en is rond 1910 afgebroken.

De familie Eysinga maakte zich 
niet alleen zorgen om hun per-
soonlijke veiligheid, ook de 
grafzerken die overal werden 
geschonden gaven reden tot zorg. 
In een bewaard gebleven briefwis-
seling uit 1796 tussen leden van 
de familie Van Eysinga vroeg men 
zich af hoe de oude grafzerken 
veilig gesteld  konden worden. 
Zouden de zerken ook omge-
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draaid kunnen worden of was dat 
niet een goed idee omdat de ran-
den dan juist beschadigd raakten. 
Zouden we ze ook kunnen laten 
zakken en bedekken? Hoewel de 
brieven formeel van toon zijn 
spreekt er oprechte bezorgdheid 
uit. Als het geld moet kosten, 
moet dat geregeld worden, maar 
ook dat is een reden tot zorg. 
Men is er huiverig voor dingen 
op papier te zetten. Het moet niet 
in verkeerde handen vallen en zo 
staat er: “de meid ziet toch alles”. 
Misschien helpt het als we een 
verzoek indienen om de stenen 
te sparen, het zal allicht tijdwinst 
opleveren. Ook de hulp van de 
schoolmeester van Raerd, H. van 
Gorcum, werd ingeroepen. Hoe 
het precies gegaan is weten we 
niet, maar de grafstenen zijn wel 
gespaard gebleven en liggen nog 
in de kerk.

Frans woonde na zijn verblijf op 
de Bird in Leeuwarden, net als 
zijn zuster Catharina. Hij stierf 
in 1806. Met hem ging de oude 
naam Heringa verloren.  Catha-
rina erfde zijn bezittingen, waar-
toe ook Jongema State behoorde. 
Men noemde het toen een buiten-
plaats met tuin. Tot de bezittingen 
behoorden ook twee naastgelegen 
boerderijen met 101 en 56 pon-
demaat land en enkele huizen in 
Raerd.

Na de dood van Catharina Lucia 
van Eysinga  in 1825 vererfde 
haar bezit op de kinderen van 
haar neef Frans Julius Johan van 
Eysinga. Een van hen was Tjal-
ling, die al haar onroerend goed 
in Raerd kreeg, waaronder Jon-
gema State.

De grietman weer aan de macht
Tjalling Aedo Johan van Eysin-
ga, geboren in 1790  erfde Jon-

gema State in 1825, maar woonde 
er waarschijnlijk al eerder. Hij 
was namelijk in 1816 al benoemd 
als grietman van Rauwerderhem. 
Men was toen blij dat de Fran-
sen, die hier eerst met gejuich 
waren ontvangen, het land weer 
uit waren. De stemming was 
omgeslagen. De eigen mensen 
die het voor het zeggen hadden 
gekregen, waren bijna net zo erg 
als de grietman. Bovendien waren 
de belastingen flink gestegen 
om de Franse soldaten die hier 

ingekwartierd waren te kunnen 
onderhouden. Zo nam de afkeer 
van de Fransen toe en na de grote 
nederlaag van het leger van Napo-
leon in Rusland volgde herstel van 
de oude gevestigde orde.  Er werd 
weer een Van Eysinga tot griet-
man benoemd. 

Volgende keer verder met deze 
laatste Van Eysinga die op Jon-
gema State woonde.

S.M.
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Laurentiuskerk: 
zomeractiviteiten
Tsjerkepaad 2016: De Laatste 
Eer
In de Laurentiuskerk van Raerd 
wordt gedurende de zomer een 
expositie ingericht rond dood, 
begraven en rouw in de 19e eeuw. 
Centraal staan de twee doodsba-
ren, die al sinds jaar en dag onge-
bruikt zijn opgeslagen in het 19e 
eeuwse baarhuisje ten zuidwesten 
van de kerk.

Verschillende particulieren en 
ook museum het Hert fan Frys-
lân in Grou hebben voorwerpen 
in bruikleen gegeven. Tresoar te 
Leeuwarden en het HCL heb-
ben documenten ter beschikking 
gesteld. Een vitrine is gevuld met 
rouwkleding: van rouwhoeden 
tot sluiers, van floddermutsen tot 
doodshemden. Ook zijn er een 
dragersjas uit Grou en een cape 
uit Poppenwier te zien.
Naast deze kleding worden ook 
andere voorwerpen die met rouw 
te maken hebben, getoond zoals 
rouwserviezen en sieraden. Gro-
tere objecten zijn de al genoemde 
doodbaren, een oude grafmaat 
(waaraan te zien is hoe veel langer 
dan vroeger we tegenwoordig 
zijn) en oude haken waarmee 
men een kist kon laten zakken.

Uit Tresoar is een aantal docu-
menten afkomstig, die vooral 
met de familie Van Eysinga te 
maken hebben. Van personen 
die in de kerk begraven zijn, zijn 

begrafenisrekeningen, 18e eeuwse 
rouwbrieven en andere stuk-
ken bewaard gebleven. Het HCL 
levert oude grafregisters (waar-
van kopieën ingekeken kunnen 
worden) en Raerder reglementen 
met betrekking tot begraven. Tot 
de jaren dertig van de vorige eeuw 
was het bijvoorbeeld niet toege-
staan om staande grafmonumen-
ten te plaatsen. Dat is de reden 
dat het kerkhof geen oude staande 
zerken heeft. De oudste liggende 
zerk dateert uit het midden van 
de 19e eeuw.

Openingstijden: elke zaterdag-
middag in juli, augustus en de 
eerste twee zaterdagmiddagen in 
september van 13.30 tot 17.00 uur.

Open monumentenprogramma: 
De Laatste Eer
Op zondagmiddag 11 septem-
ber – de zondag in het Open 
Monumenten-weekeinde – or-
ganiseren we om 15.30 uur in de 
Laurentiuskerk een programma 
over gebruiken rond rouw en be-
graven, vroeger en nu. Het vormt 
de afsluiting van bovengenoemde 
zomerexpositie.

110 jaar geleden werd in Raerd de 
begrafenisvereniging De Laatste 
Eer opgericht. Deze vereniging 
kwam in de plaats van twee 
‘nabuur-verenigingen’: een van de 
Noordbuurt en een van de Zuid-
buurt. Echte verenigingen waren 
het niet: men had echter wel een 
reglement, waarin allerlei nabuur-
plichten geregeld waren.

Op het programma staan twee 
lezingen. Anne de Jong uit Raerd 
zal in een verhaal van ongeveer 
een half uur ingaan op (verande-
rende) rouw- en begraafgebrui-
ken. Kerkrentmeester Willem 
Hansma heeft zich verdiept in 
de notulenboekjes van de beide 
buurtverenigingen en vertelt in 
een korte lezing een en ander 
over de situatie in Raerd in de 
19e eeuw. Het programma wordt 
omlijst door het optreden van 
Andries Kobus (zang) en Jan 
van Erp (piano). Zij brengen een 
aantal liederen ten gehore die qua 
inhoud aan het onderwerp gerela-
teerd zijn.

De toegang is gratis. Bij de uit-
gang is een collecte ter bestrijding 
van de onkosten.

Hillebrand-orgel 200 jaar: 
orgelconcert
Op 18 augustus zal het precies 
tweehonderd jaar geleden zijn dat 
ons Hillebrand/Van Dam-orgel in 
gebruik werd genomen. Dat wil-
len we vieren met een orgelcon-
cert op vrijdagavond 19 augustus 
om 20.00 uur door Liuwe Tam-
minga, een Friese organist die al 
jaren in Bologna in Italië werk-
zaam is. Hij heeft een groot aantal 
cd’s uitgebracht en heeft een 
drukke concertpraktijk. We zijn er 
dus heel trots op dat hij bereid is 
gevonden ons jubileumconcert te 
verzorgen. Hij speelt o.a. werk van 
Bach en van zuidelijke componis-
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Slachtesjaal
Bewoners van verzorgingshuis Uiterjoon in Scheveningen hebben met 3,3 kilometer de langste Friese sjaal ooit 
gebreid. De bewoners hebben 26 maanden aan de sjaal gewerkt. Het idee ontstond bij een creamiddag. Na een 
Duitse en Spaanse middag was er ook een Friese middag.

De bewoners dachten dat ze in een half jaar wel klaar zouden zijn, maar dat werd 26 maanden. De 94-jarige 
vrouw De Jong heeft met 1200 meter het langste deel gebreid. De sjaal is aangemeld bij het Guiness Book of Re-
cords, maar die moet de sjaal nog opmeten.

ten als Ferrini, Cabezon, Cabanil-
les en Pasquini. Een concert in 
vakantiesfeer dus.

Orgelbouwer Johan Adolf Hille-
brand was een knecht van Alber-
tus van Gruisen (bouwer van het 
orgel te Reduzum), die een paar 
jaar voor het zijn instrument in 
Raerd in 1816 bouwde, voor zich-
zelf begonnen was. Dat was zeer 
tegen de zin van zijn voormalige 
werkgever, wat er zelfs toe leidde 
dat de heren elkaar met ingezon-
den stukken in de Leeuwarder 
Courant zwart probeerden te ma-
ken. De Raerder kerkvoogden lie-
ten zich daardoor echter niet van 
de wijs brengen en plaatsten vijf 
dagen na de ingebruikname een 
advertentie, waarin ze meldden 
“ ter handhaving van de eer en 
den goeden naam van J.A. Hille-
brands, te attesteren, dat het Orgel 
in de Gereformeerde Kerk aldaar 
door hem gemaakt, met opzigt op 
deszelfs Zamenstelling en Too-

nen, de goedkeuring van eenen 
deskundigen, wien de beoorde-
ling daar van was toebetrouwd, 
heeft weggedragen, dat het dus 
getuigenis van zyne bekwaam-
heid geeft.” Latere orgels van 
Hillebrand waren duidelijk van 
mindere kwaliteit, waardoor ze 
bij oplevering afgekeurd werden 
en door een andere orgelbouwer 
aangepast moesten worden. In 
1835 stopte Johan Adolf met zijn 
orgelbouwactiviteiten en beperkte 
hij zich tot het vervaardigen van 
spiegels en meubels. Het Raerder 
orgel heeft hij tot 1830 in onder-
houd gehad.

Het was qua klank en uiterlijk een 
vrij ouderwets instrument, iets 
waar we nu de vruchten nog van 
plukken. Want veel van het oude 
pijpwerk is bij een ombouw in 
1863 door de firma Van Dam ge-
handhaafd en dat zorgt ervoor dat 
het orgel zijn eigen unieke laat-
barokke klank heeft. Bovendien is 

het daardoor mogelijk er muziek 
op te spelen uit heel verschillende 
stijlperioden: altijd is er wel een 
registercombinatie die ervoor 
zorgt dat het werk goed klinkt. En 
uit ervaring weten we dat Liuwe 
Tamminga daar op 19 augustus 
optimaal gebruik van zal maken. 
De toegang is 8 euro, inclusief 
drankje na afloop. 

W.H.

Yn Raerd is 1 km fan de sjaal 
oprôle.
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O.S.O NIEUWS 
 
 
Gymnastiek 
Helaas moeten wij mededelen dat juf Stefanie aan het einde van dit sportseizoen stopt met 
de gymnastieklessen in Raerd. Zij heeft ergens anders een aanbod gekregen met meer 
uren. Wij vinden het erg jammer dat zij stopt en hopen dat we snel een vervanger voor haar 
kunnen vinden. Mocht u nog een gymnastiekdocent kennen, dan horen wij dat graag.  
Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk weer te kunnen starten met de gymlessen.  
 
 
 
Jaarvergadering: 
Op dinsdag 27 september om 20.00 is de jaarvergadering in het dorpshuis. Hierbij willen we 
alle leden graag uitnodigen voor deze vergadering. Dus zet deze datum alvast in u agenda.  
 
 
Incasso’s  
Vanaf het nieuwe sportseizoen (september) zullen de eerste incasso’s rond de 25ste 
september worden geïncasseerd. Dit betekent dat de leden de contributie betalen in de 
maand dat zij ook sporten. Voorheen was dit een maand achteraf. 
 
 
Namens O.S.O wensen wij iedereen alvast een fijne en sportieve vakantie en tot in 
september.  
 
De eerste sportlessen zijn in de week van 5 september.   
 
 
Voor al uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl  Let op: .NL 
 

Volg O.S.O Raerd nu ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd. 
Like onze pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van  de     
gymnastiekvereniging.  

Bestuur O.S.O te Raerd 

RAERDGYMNASTIEKVERENIGING  
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MUZIEKLES IN RAERD               
 
 
Keyboard les 
Voor komend jaar is het mogelijk om keyboard les in groepsverband te volgen; 
samen muziek maken, hartstikke leuk! 

 Leslocatie: bij juf Annie thuis 
 Lesdag: donderdag: 16. 45 tot 17.30 uur. 
 Start: donderdag 8 september 2016 
 Duur: hele schooljaar, met uitzondering van schoolvakanties;  
 40 lessen totaal 
 Maximaal 4 leerlingen 
 Lesgeld: € 7,50 per keer 

 
 
AMV les 
Volgend schooljaar start juf Annie een nieuwe AMV groep, Deze is bedoeld voor 
de kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool. 
 Vind  je het leuk om op muziekles te gaan? : AMV lessen volgen is een basis 
voor het spelen op welk muziekinstrument dan ook! 
 

 Leslocatie: bij Annie thuis, it Fintsje 8, Raerd 
 Lesdag: donderdagmiddag van 14. 45 tot 15.30 uur 
 Start: donderdag 8 september 2016 
 Laatste les: eind april. 
 Geen les in de schoolvakanties. 
 In totaal zijn er 28 lessen.  
 Maximaal 10 kinderen (minimaal 5) 
 Lesgeld: € 5,- per keer. 
 Aanschaf klokkenspel: € 21,80 
 Lesmateriaal: € 5,-                       
 Totaal € 166,80 
 Eind van het seizoen is er een voorspeelmiddag en tevens diplomering. 
 Banknr.: NL88RABO 014.39.29.690, t.n.v. Pi-Annie 

 
 
OPGAVE: VOOR ZATERDAG 20 AUGUSTUS  BIJ : 
 
 
Annie Terwisscha-van Scheltinga 0566-601495 / 06 25163304 
m.kalsbeek@hetnet.nl 
Zie ook: www.piannie.nl 
 
Te laat met opgave? Geen probleem, gewoon even bellen of mailen. 
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Over de organisa-
tie van de Slachte
Interview met Wiebe Stelwagen
In het kader van Fryslân 2000 is 
het Slachte gebeuren ontstaan 
door een idee van historicus Peter 
Karstkarel. Toen kwam ook het 
verzoek binnen bij het Plaatselijk 
Belang in Raerd of zij er over na 
wilden denken om  dan een finish 
te organiseren van een Slachte-
marathon in Raerd. Een loop van 
42,195 km over de Slachtedijk. 
De Slachtedijk is een eeuwenoude 
slaperdijk die zich slingerend een 
weg baant tussen Oosterbierum 
en Raerd. Het leek een goed idee 
en zo begon het brainstormen. De 
ideeën begonnen te groeien en de 
leden zagen in, dat ze versterking 
moesten inroepen. Het vraagt 
nogal wat organisatie en zo is er 
een Stichting Slachtemarathon 
Raerd ontstaan met daarboven  
een overkoepelend bestuur. De 
route werd verdeeld in 22 dijkvak-
ken. Voor elk dijkvak werd een 
dorp verantwoordelijk gesteld. 
Het overkoepelende bestuur heeft 
de contacten met de aangrenzen-
de dorpen. 

Elk dorp/dijkvak heeft haar eigen 
bestuur. Het bestuur  van Raerd 
bestaat op dit moment uit 7 leden, 
Doete Kooistra, Piet de Hoop, 
Pieter Siesling  Sjoerd Stelwagen, 
Koos de Vries, Jelle van der Velde 
en Wiebe Stelwagen. Wiebe, Jelle 
en Piet zijn  al vanaf het begin 
af aan betrokken geweest bij de 
organisatie van de Slachtemara-
thon. De eerste marathon vond 
plaats in de zomer van 2000 en 
het bestuur wist toen nog niet wat 
ze konden verwachten. Het bleek 
een groot succes te zijn en wel  
voor herhaling vatbaar. Zo ont-
stond de traditie om om de vier 

jaar een marathon te organiseren 
de ene keer de Finish in Raerd en 
de start in Oosterbierum en 4 jaar 
later andersom. Op 4 juni 2016 
vierden we de 5de marathon met 
als thema “FEEST”.

Het bestuur is ondertussen erg 
ervaren. Voorafgaand aan de 
marathon is het bestuur  een 
10-tal keer bij elkaar geweest om 
te overleggen. Daarnaast wordt 
het bestuur versterkt  door een 
4-tal subcommissies; t.w. de ver-
keers-, de faciliteiten-, horeca- en 
de vrijwilligerscommissie. Via 
oproepen hebben zich maar liefst 
120 vrijwilligers aangemeld, die 
graag een handje willen helpen 
bij dit grote evenement. Hiernaast 
zijn er er ook nog bewoners die 
belangeloos stroom en water le-
veren op zo’n dag. De vrijwilligers 
worden onderverdeeld in één van 
de groepen.

Ons dorp is het 22ste vak en be-
gint bij het Raerder bos en eindigt 
bij de finish op de Buorren.
Dijkvak 21 behoort tot de verant-
woordelijkheid van Roordahui-
zum: van de brug bij Oosterwie-
rum tot het Raerderbosk.
Op het dijkvak Roordahuizum 
werden 22 vlaggenmasten ge-
plaatst  met daaraan de vlaggen 
van de deelnemende dorpen. 
Dit in het kader van het thema 
FEEST. En zo werd ook onze 
commissie benaderd voor de vlag 
van Raerd. Volgens Piter Renia 
zouden wij als dorp een eigen vlag 
hebben. En zo begon een kleine 
speurtocht. De oudheidscom-
missie kon niet verder helpen, 
maar, niet getreurd, op naar Kees 
en Jelly. Jelly herinnerde zich 
ogenblikkelijk  dat er wel een vlag 
moest wezen. Het is een rood-
witte vlag met een symbool in het 
midden.  

Fantastisch!! Raerd  heeft nu 
weer  haar eigen vlag en dat moest 
gedeeld worden. Plaatselijk belang 
werd ook benaderd voor een 
nieuwe vlag op de kerk. PB vond 
dit een goed idee en zo werden 
er twee vlaggen besteld. De ene 
vlag hing in de vlaggenmast op de 
route en de andere hing bovenaan 
de kerktoren. Het is veel Raerders 
opgevallen dat er een andere vlag 
dan anders  hing in de kerktoren, 
maar niemand wist wat de vlag 
betekende. Welnu, het is dus de 
Raerder vlag! We zijn er alleen 
nog niet achter wat het symbool 
betekent. 

Vrijdag 3 juni worden de voor-
bereidingen getroffen voor de 
Slachte. Er heerst een gezel-
lige sfeer en er zijn ongeveer 30 
vrijwilligers aanwezig.  Er zijn 
vele mensen bij die een vrije dag 
hebben opgenomen om mee te 
helpen en verschillende machi-
nes kunnen kostenloos worden 
gebruikt. Ook zie je bewoners 
nog even de ramen lappen en wat 
onkruid weghalen voor hun huis.

Als aan het begin van de avond 
bijna al het voorbereidingswerk 
is gedaan, barst er een wolkbreuk 
los boven Raerd. Er zijn harde 
windstoten en in korte tijd valt er 
maar liefst 70 mm regen. 

Rond 20.00 is het droog en gaan 
de leden van het bestuur de 
schade opnemen en in overleg bij 
Dam 1 met de 3 landeigenaren 
Fedde, Ate en Sietse. Er wordt 
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een plan van aanpak gemaakt. Er 
wordt besloten om rijplaten te leg-
gen. Een half uur later staat firma 
Schaap de With uit Heerenveen 
al aan de dijk met rijplaten. Niet 
veel later arriveert firma Westra 
uit Franeker ook aan de dijk met 
rijplaten. Er wordt de hele nacht 
flink doorgewerkt en om 9.00 
uur in de ochtend lag er 2 km aan 
rijplaten op de weilanden.

In het dorp zijn er borden omge-
vallen, er is een Dixie beschadigd. 
Dwars door de deur steekt een 
stekpaaltje. Naar alle waarschijn-
lijkheid is er door een windstoot 
een stekpaaltje uit de grond 
getrokken en met enorme kracht 
door de deur van de Dixie gegaan.

En dan de weilanden, waar de 
auto’s moeten parkeren. Het zijn 
drassige velden geworden en 
snelle oplossingen voor dit pro-
bleem zijn vereist. 

(parkeerterrein vrijdag om 20.00. 
Dit was de dam waar alle auto’s 
door moesten rijden)

De organisatie rekende uit dat 
er door de weerproblemen 40% 
van de parkeercapaciteit  verloren 
was gegaan. Voor de parkeerders 
van de vrijdagavond, die al op 
de parallelweg stonden te wach-
ten  werd de boorlocatie gebruikt  
waar een 150 auto’s werden gepar-
keerd. De zaterdag overdag is in 
overleg met boer Sjouke Kiestra 
besloten dat we ook zijn land 

mochten gebruiken voor parkeer-
gelegenheid bij  de Poppenwier-
sterdijk. Dit bleek naderhand een 
goede zet, want hier hebben in de 
ochtend zo'n 1200 auto’s gestaan. 
Hoofdzakelijk van de bezoekers 
van de hardlopers.  's Middags 
is dit land nog een keer gebruikt 
om het fileleed op te lossen tussen 
Grou en Poppenwier. Ate was 
ondertussen samen met Riens 
Hofstra bezig om de autosporen 
in zijn land te voorzien van stro.

Zaterdag 4 juni
En dan is het de grote dag! Er 
hebben zich 15.000 wandelaars 
en maar liefst 1.700 hardlopers 
aangemeld.

Om 3.30 uur komen de eerste 
auto’s al aan bij de parkeerplaat-
sen. Het verkeer op de weg wordt 
geregeld door de politie en vrij-
willigers. Bij de parkeerterreinen 
staan vrijwilligers om de auto’s 
een plek te wijzen en de opstap-
plaats van de bussen. De eerste 
bussen richting Oosterbierum 
vertrokken om 04:45 met onge-
veer 1200 hardlopers. 

Van 05:00 tot 10.00 uur gaan er 
om de 10 minuten bussen in groe-
pen van ongeveer 300 deelnemers. 
In totaal zijn er 9000 deelnemers 
met bussen vervoerd naar het 
startpunt. 

De eerste hardloper komt om 
9.10 over de finish. Hij heeft een 
gebreide sjaal, met pompeblêds-

jes erop  om zijn nek hangen. De 
hardloper wordt vergezeld van 
een begeleider en de scheids-
rechter op de fiets. Wanneer ze 
langs de route vlak voor de finish 
bij de sjaal langs komen stapt de 
begeleider af en knipt een dikke 
meter uit de gebreide sjaal, die in 
totaal 3,3 km lang was, en fietst 
weer verder. Oeps, dat was niet 
helemaal de bedoeling. De sjaal is 
ten slotte geleend van het Thialf 
Stadion.

Van 10.00 tot 12.00 uur rijden 
er weer bussen om een gedeelte  
van de overige hardlopers weer te 
vervoeren.

In het dorp heerst een gezellige 
drukte. Toeschouwers zitten of 
staan langs de route en bij de 
finish om de lopers van applaus te 
voorzien. 

(finish dorpsplein Raerd)

Bij het Raerder bosk (hier begint 
vak 22) in de Poarte is het dans-
groep Iduna die haar kunsten 
vertoonde en met erg veel succes. 
Om de stemming erin te houden 
was het de bedoeling dat er na de 
finish twee dweilorkesten zouden 
spelen. Ook om de doorloop naar 
de tent te bevorderen. Het regelen 
van muziek zou worden gedaan 
door het hoofdbestuur en deze 
heeft pas vlak voor de Slachte be-
gon, laten weten dat er niets meer 
beschikbaar was. Het bestuur 
betreurt dit, temeer omdat er vele 
malen contact is geweest met het 
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hoofdbestuur over deze kwestie 
en zij telkens beloofden dat het 
wel in orde zou komen. Jammer, 
want juist de laatste meters tot en 
na de finish zouden opgeluisterd 
moeten worden door muziek. 
Dan zijn de meeste mensen moe 
en kunnen ze wel een oppepper 
gebruiken en zeker in het kader 
van FEEST.

Tussen 12:00 -14:00 uur was het 
even weer op adem komen voor 
iedereen en een klein overleg met 
het eigen bestuur .

Vanaf 14:00 uur ging het weer 
volop door met de drukte met de 
spits tussen 15:30 – 19:00 uur in 
de Buorren.

Voor wie nog even gezellig wilde 
napraten, een drankje nemen of 
even de voetjes van de vloer speel-
de er in de feesttent de band 
“Butterfly”.  Later op de avond 
kwam “Lost Shot” in de tent en 
werd er gedanst en meegezongen 
uit volle borst. Om 02.00 uur 
werd de tent, letterlijk, gesloten 
en keerde de rust weer terug in 
het dorp. Naar schatting zijn er 
30.000 mensen in ons dorp ge-
weest en ongeveer een 7000 auto’s.

(feesttent op het weiland aan de 
Hegedyk) 

De volgende dag is het nog vroeg 
in de ochtend wanneer de eerste 
vrijwilligers al beginnen met het 
opruimen van al het plastic op het 
dorpsplein. Om 10.00 uur is er 
gelegenheid voor een bakje bij het 
Dorpshuis en worden de opruim-
werkzaamheden verdeeld. 

Wederom een grote opkomst van 
vrijwilligers die willen helpen.
Het bestuur kijkt tevreden terug 
op de marathon. Het was een 
gigantisch feest, waar ook een 
gigantische organisatie achter 
schuil gaat. Een hoofdbestuur, 
de besturen van de 22 deelne-
mende dijkvakken, de politie, de 
EHBO, een commandopost, de 
boeren, inwoners en alle vrijwil-
ligers helpen mee om er een zo 
perfect mogelijke marathon van 
te maken. Traditioneel zal er over 
4 jaar weer een marathon wor-
den gehouden, maar…. in het 
kader van Leeuwarden Europese 
Hoofdstad 2018 is het besluit 
genomen om ook in dat jaar een 
marathon te organiseren. Dat 
de marathon er komt in 2018 is 
zeker. Over de inhoud zal nog 
gebrainstormd worden. Natuur-
lijk hoopt het bestuur dan weer te 
mogen rekenen op vrijwilligers, 
die het mede mogelijk maken om 
dit feest organisatorisch goed te 
laten verlopen. In de LC stond 
een artikel van Anne Jochum de 
Vries over de organisatie van de 
Slachte en om dit toch meer aan 
professionals over te laten. Niet al 
de woorden van Anne Jochum de 
Vries waren in de krant vermeld 
en dit gaf een vertekend beeld. 
Hij heeft dan ook direct contact 
opgenomen met Wiebe. Anne 
Jochum de Vries bedoelde dat 
het een steeds groter evenement 
gaat worden en dat door de vele 
auto’s op de toegangswegen files 
ontstaan. Misschien moet er wel 

gedacht worden aan meer profes-
sionalisering in het hoofdbestuur. 
Over de vrijwilligers in het dorp 
is hij erg enthousiast en ziet dit als 
een grote kracht van het dorp die 
zeker niet verloren moet gaan.

Alle vrijwilligers krijgen nog 
een uitnodiging om na te praten 
en om (opbouwende) kritiek te 
geven. Er zijn al verbeterpun-
ten  ingebracht en die worden 
uitgewerkt en meegenomen in 
de vergaderingen zodat er naar 
oplossingen gekeken kan worden.

C.R.

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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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 

 

Soulmates
“Rakker ligt languit midden op 
het kruispunt en kan helemaal 
niks meer”, zo luidde het zeer 
dringende spoedgeval. In gedach-
ten zag ik allemaal auto’s in een 
file voorzichtig om de hond heen 
manoeuvreren… Toen ik arri-
veerde bleek de ouwe Labradorreu 
inderdaad uitgeteld op een overi-
gens doodstille kruising te liggen, 
recht voor het huis waar ie woont. 
Na onderzoek kreeg ik ‘m met 
enige moeite weer voorzichtig in 
de benen en stiefelde de grote reu 
zwaar hijgend naar huis terug. Ik 
zwaaide naar zijn baas Arjen, die 
steunend op de rollator voor het 
raam stond toe te kijken. 

Binnen passeerden verschillende 
opties omtrent de oorzaak de 
revue. Rakker is twaalf. Leeft al 
ruim twee jaar op pijnstillers c.q. 
ontstekingsremmer wegens chro-
nische artrose van de achterhand, 
maar doet het daar prima op. Drie 
jaar geleden heb ik nog een rare 
tumor van zijn poot verwijderd 
en ook daar is hij volledig van 
hersteld. Epilepsie zoals één van 
de vorige honden van het echt-
paar destijds had was het in ieder 
geval niet. Dat geeft vaak een 
kramptoestand en nu was Rakker 
gewoon ineen gezegen tijdens het 
uitlaten. Ik kon slechts een hele 
vage snelle hartslag ausculteren 
en nauwelijks een pols voelen. 
Het meest waarschijnlijk was dat 
Rakker een flauwte heeft gehad 
door hartfalen en daardoor even 
uit de tijd was geweest. De symp-

tomen van al enige tijd hoesten 
bevestigden dat ook nog eens. 
“Heeft ie het dus ook aan het 
hart, net als zijn baas”, luidde de 
conclusie. Arjen heeft namelijk 
een kleine dertig jaar geleden op 
zijn 46ste al een hartinfarct gehad 
en de eerste omleiding gekregen. 
En momenteel is hij herstellende 
van 10 weken ziekenhuisopname 
na weer een ingreep. Ik schreef 
Rakker medicatie voor om zijn 
hart beter te laten functioneren 
en het overtollige vocht uit de 
longen af te drijven. Dan neem ik 
afscheid met een bemoedigende 
schouderklop voor de baas. Arjen 
kromp ineen van de pijn, want zat 
daar vlakbij niet de wond van het 
implantaat dat hij net had gekre-
gen…?

Drie dagen later bij het contro-
lebezoek sprintte Rakker me 
tegemoet in de hal. Het ging zo 
goed dat Rakker zich teleurge-

steld toonde dat ie z’n gewone 
rondje niet meer mocht maken, 
zo vertelde de bazin mij. En dat 
had ik nou juist verboden om 
situaties als eerder te voorkomen. 
De vrouw des huizes heeft het 
overigens maar druk met haar pa-
tiënten. Vandaag heeft ze zelfs ook 
nog een ziek kleinkind onder haar 
hoede. “Gelukkig bent u heel wat 
mans. Bovendien is het mooi weer 
en kunnen ze lekker in de tuin”, 
opper ik. “Jaa, maar die moet ik 
ook nog helemaal in m'n eentje 
onderhouden…”  

Het is een beetje riskant om een 
stukje te schrijven over deze beide 
hartpatiënten. Want ze leven alle-
bei natuurlijk bij de dag. Maar als 
de hond zich net zo’n taaie Rakker 
toont als zijn baas, zal het best wel 
loslopen. Ik hoop dat deze beide 
soulmates nog een hele poos 
gegund is.



PRAET FAN RAERDPagina 42

It ferhaal efter it t-shirt foar Gerrit Siesling, ús freon
Yn it earste fearnsjier fan 2015 kaam it berjocht dat 
it mei Gerrit syn slokterm net hielendal yn oarder 
wie, wat al gau opfolging krige mei in behannelplan, 
pittich mar hoopfol. 

Doe't yn de kontakten sa oer en wer mei in knypeach 
frege waard oft der yn it behannelplan ek rekken 
hâlden wie mei it rinnen fan de Slachte in goed jier 
letter, kaam as reaksje in antwurd wat jo skare kinne 
ûnder de kategory "de lamme begeleidt de blinde": 
At rinnen net goed gean soe, dan mar yn in rolstoel 
troch de greiden treaun wurde.  

Gerrit en Tom hiene oant doe ta alle edysjes fan de 
Slachtemaraton rûn; de earste kear in ein oprinnend, 
de oare kearen tegearre oan de start en tegearre oer 
de finish. Ek Fedde & Trientsje hiene it Slachtefirus 
oprûn, dat de doelstelling foar 4 juny 2016 wie dúdlik 
en kaarten waarden besteld. 

Dat Gerrit de Slachte net rinnend meimeitsje soe, 
wie geandewei it jier al dúdlik wurden. Sels der 
gewoan by wêze wie him net gund. Nettsjinsteande it 
allemachtich fjochtsjen hat Gerrit op 18 maart dit jier 
de sa ûnearlike striid ferlern. 

Gerrit koe der op de 4e juny net mear sels by wêze, 
mar foar ús hearde hy der wól by. Wy ha miend dat 
stâl te jaan, troch it t-shirt dat we dy dei droegen ha. 
Mei de Slachte fan 2012 is der in foto fan de beide 
mannen makke, dêr't Gerrit de tomme omheech hat: 
"It giet goed". 

Dy tomme fûnen wy moai passen foar op it t-shirt: net te dreech mar foar ússels hiel herkenber. Op sa 'n dei 
tinke jo net hieltyd oan Gerrit, it genietsjen fan de dei stiet foarop. Mar troch josels sa út en troch yn in rút of 
spegel te sjen en troch it ferhaal oan guon kuierders te fertellen dy't der nei freegje, hat Gerrit der wol deeglik by 
west; net lyflik mar wol libben!   

Fedde & Trientsje
Tom & Baukje 
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1e prijs Jens Kooistra, Jelmer Foppe Drijfhout en Sybrand Veldhuis( ont-
breekt op de foto).
3e prijs Henk Veenstra en Sietse Jan de Vries.

Schoolkaatsen WergeaBerne
Op 6 juni is berne

Detmar Thije

Soan fan Froukje Smith en Rutger 
van der Meer

Omdat it freed 3 juni jûns sa ferskriklik reind hie 
wiene der sa neamde sinkholes ûntstien by it brechje 
fan de Smidshoeke. Jurjen en Ruurdsje koene net iens 
mear fuort mei de auto.

In pear dagen letter hie de gemeente de skea wer 
hersteld.

Hoog water op vrijdagavond 3 juni 20.15uur, hoog 
waterpeil.

Zondag 5 juni ook om 20.00uur. Redelijk normaal peil. 

Hoog water
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Frans de Vries Amarins Broersma

Jildau Postma Kim van der Meulen Nynke Roorda

Nynke de Vries

Loïs Boersma

Slagge

Alle oaren dy't slagge binne en 
dêr't wy it net fan wisten: stjoer 
in foto nei doarpskranteraerd@
hotmail.com, en dan plaatse wy 
dy yn it septimber nûmer.


