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De alvestêdetocht op 'e motor kaam 
twadde Pinksterdei troch Raerd

Alvestêdetocht 
twadde Pinksterdei
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De elfstedentocht voor motorrijders kwam dit jaar door Raerd. Vanaf half acht 's ochtends tot 
een uur of negen reden de motoren en old timers door het dorp op tweede Pinksterdag.

Brent en Rosalinde hebben genoten. Alle motorrijders zwaaiden terug of toeterden.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zaterdag 4 juni De hele dag Slachte Marathon hele dorp

Dinsdag 7 juni v.a. 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 12 juni 14.00 uur Afscheidsdienst ds. Knol Laurentiuskerk

Dinsdag 5 juli v.a. 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 26 juni 11:00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

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

Vrijdag 26 augustus MERKE

Zaterdag 27 augustus MERKE

Zondag 28 augustus MERKE

Maandag 29 augustus MERKE

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 nûmer komme dan de útslaggen en foto's fan de merke.

Sjogge jo wol ris op www.raerd.com? De wepside fan Raerd? Dêr is ek in protte nijs te finen en foto's en notulen 
fan jierfergaderingen ensfh.

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

De redaksje
 

Margreet Kamman krige in blomke as tank foar de 
artikels dy 't sy skreaun hat foar de Praet fan Raerd.
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 13, nummer 121
Juni 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 julinummer: 
inleveren copij uiterlijk 15 
juni (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van juli wordt in de 
eerste week van juli 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

Wie schrijft die 
blijft….
Het is alweer ruim vijf jaar ge-
leden dat ik bij Roel aangaf dat 
het me ontzettend leuk leek, om 
net als hij, voor de dorpskrant 
mensen te interviewen en hier 
een verhaal van de maken. Kort 
daarna kreeg ik een uitnodiging 
voor mijn eerste redactie verga-
dering en werd verwelkomd in de 
redactie die destijds bestond uit 
Alie, Willy, Gerda, Nienke, Roel 
en kort daarna Aaltsje. Een leuk 
team met de ambitie samen een 
mooie en informatieve dorpskrant 
te maken.

Mijn eerste interview was met 
Frans en Alies. Gewapend met 
een kladblok vol vragen en een 
fototoestel ging ik naar ze toe. 
Natuurlijk vond ik dit best span-
nend, gelukkig viel het reuze mee. 
Maar ja dan komt het, een leuk en 
leesbaar verhaal maken van een 
hele avond gezellig kletsen. Na 
een paar uur zwoegen op de volg-
orde en leuke overgangszinnetjes 
was het volgens mij zo’n beetje de 
zesde versie waarvan ik dacht, dit 
is hem!

Dit is in de loop der tijd veran-
derd in; een voorbereiding die 
slechts bestaat uit het maken van 
een afspraak en het aantal versies 
is veelal gereduceerd tot een ruw 
en een definitief exemplaar. Het 
bezoeken van nieuwe of reeds 
bekende Raerders is gelijk ge-
bleven, leuk en verrassend! Zo 
herinner ik me dat Gerrit en Lucy 
zo levendig over Frankrijk vertel-
den dat ik de geur van stokbrood 
en lavendel bij wijze van spreken 
kon ruiken, terwijl ik op een 
ander moment samen met Freek 
bij de stijf bevroren vijver in zijn 
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tuin op zoek ben geweest naar een 
mega goudvis genaamd captain 
Iglo. Ook staat me het gevoel van 
ongeloof nog bij wanneer Gordon 
en Elske mij vertellen dat ze hun 
woning op Hawaï hebben verruild 
voor eentje in Raerd!!! En hoe ik 
heel onhandig met mijn pols in 
het gips bij Rob en Jolanda heel 
casual alles probeer te noteren 
terwijl ik aan mijn glas wijn nip 
en tegelijkertijd een rode kat pro-
beer te ontwijken op wiens stoel 
ik blijkbaar zat. Kortom een hoop 
leuke herinneringen.

Gemiddeld duurt een interview 
zo’n anderhalf tot twee uur, maar 
mijn gesprek met Sieger was toch 
wel een record, dit duurde zo’n 
vier uur! Nu moet ik wel toe-
geven dat dit naast een gesprek 
ook een belevenis was omdat ik 
verschillende van zijn werken 
mocht bekijken en lezen. Vooral 
de werken die speciaal geschreven 
waren voor dorpsgenoten vond ik 
erg bijzonder. In contrast met de 
poëzie belevenis bij Sieger ben ik 
tijdens de interviews met Anne, 
Jantien en Arnold ondergedom-
peld in de beleveniswereld van de 
hardrock en punkmuziek. Terwijl 
ik op een ander moment weer 
een cranio-sacraal behandeling 
onderging of live de diverse han-
delingen van sportmassage mocht 
aanschouwen. Juist de afwisseling 
maakte dat het nooit saai was!

Het heeft me iedere keer weer 
verbaasd hoe openhartig men-
sen praten tijdens een interview. 
Leuke momenten worden met 
plezier gedeeld maar ook de 
droevige momenten worden niet 
geschuwd. Ik vind het dan ook 
bijzonder moedig dat de mensen 
die net een geliefde hebben verlo-
ren toch mee willen werken aan 
het maken van een memorandum. 

Mijn eerste memorandum was 
van Anne Struiving, in een zeer 
emotioneel gesprek met Tamara is 
het gelukt een mooi levensverhaal 
te schrijven waarvan we samen 
vonden dat het haar vader eer aan 
deed. Lief en leed liggen dicht bij 
elkaar. Zo ben ik recentelijk door 
Akke deelgenoot gemaakt van de 
emotionele en fysieke ongemak-
ken van haar ziekte DVN om kort 
daarna het prille liefdesgeluk van 
Jaring en Rimke te beschrijven. 
Dit alles wordt gedeeld via de 
dorpskrant, wat ontzettend mooi 
dat dit mogelijk is.

Een erg bewerkelijke maar ook 
heel leuke krant om aan mee te 
werken was het 100 ste exem-
plaar! Het smoelenboek van 
Raerd, gelukkig waren er veel 
behulpzame fotografen in het 
dorp! Bij menigeen ligt ie nog 
steeds ergens in de boekenkast, 
tijdens gesprekken met nieuwere 
inwoners hoor ik regelmatig dat 
ze deze krant er wel eens bij 
pakken om te kijken wie wie is. 
Tijdens de feestavond behorende 
bij dit jubileum werd het eerste 
exemplaar overhandigd aan Roel 
die intussen uit de redactie van 
de dorpskrant was gegaan om 
zich volledig te kunnen inzetten 
voor de documentatiecommissie. 
Gelukkig schrijft Roel vanuit deze 
functie ook nog regelmatig mooie 
verhalen met historische waarde 
voor de dorpskrant. Als enige 
vaste schrijfster voor de dorps-
krant op dat moment was ik erg 
blij met de verhalen die door Roel 
en andere Raerders werden aan-
geleverd, want al klinkt het niet 
zoveel eens per maand een artikel 
aanleveren, in praktijk wil dit nog 
wel eens tegenvallen.

In het verleden maar ook op dit 
moment zijn er gelukkig nog 

steeds veel mensen in Raerd die 
met een bepaalde frequentie of 
incidenteel een leuk verhaal, 
gedicht, foto of column aanleve-
ren. Nu Clara, de opvolgster van 
Margreet in de redactie van de 
dorpskrant, er straks als schrijf-
ster alleen voor staat is het fijn dat 
zij eens een editie kan overslaan 
in de wetenschap dat de krant niet 
leeg blijft. Om de werkdruk wat te 
verlichten zou het natuurlijk mooi 
zijn wanneer er weer iemand met 
schrijversambities de redactie zou 
aanvullen. De Praet fan Raerd 
wordt veel gelezen in Raerd en 
omstreken maar ook digitaal door 
oud-Raerders en andere geïnte-
resseerden. Er komen regelmatig 
positieve reacties binnen bij de 
redactie over de krant wat natuur-
lijk erg leuk is omdat iedereen 
binnen de redactie toch een stukje 
vrije tijd inlevert om een mooie 
dorpskrant samen te stellen. 

Naast het schrijven voor de 
dorpskrant, plaats ik vanaf het 
‘in de lucht gaan’ van de nieuwe 
website van Raerd in 2013 ook 
de nieuwsberichten, fotoalbums 
en evenementen op de site. De 
meeste nieuwtjes uit het dorp 



PRAET FAN RAERDPagina 6

komen in de hotmail van de 
dorpskrant terecht dus was het 
een logische stap dat iemand uit 
de redactie dit op zich zou nemen. 
Aaltsje en ik heb dit opgepakt en 
we maken dan ook samen deel 
uit van het webteam dat naast 
ons nog bestaat uit Tamara voor 
het Dorpshuis, Minke voor het 
Plaatselijk Belang en Nelleke als 
website beheerder. Met wat goede 
afstemming is deze taak wel te 
doen zonder in de redactie van de 
dorpskrant te zitten, dus voorlo-
pig blijf ik dit doen. 

Wanneer de redactie weer op volle 
sterkte is zal ik ook het vullen 
van de website overdragen aan de 
redactie.   

De titel ‘wie schrijft die blijft’ is 
een beetje dubbelzinnig. Want dit 
zijn mijn laatste pennenstreken 
als redactielid van de dorpskrant, 
maar tevens hoop ik dat ik met dit 
verhaal iemand heb gemotiveerd 
mijn pen over te nemen, want wie 
schrijft die blijft!

Langs deze weg wil ik iedereen 
waarbij ik aan de keukentafel heb 
mogen zitten bedanken voor de 
gastvrijheid en openhartigheid en 
wil ik alle redactieleden bedanken 
voor de fijne samenwerking. Ik 
zie er naar uit de eerstvolgende 
dorpskrant zonder enige voorken-
nis te kunnen doorbladeren!
     
    Y.
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Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

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

Woningtaxatie

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

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team

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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Lentefair zondag 1 mei. 

     

         
 

Iedereen bedankt die deze lentefair 
mede mogelijk heeft gemaakt.  

Het was een gezellige dag. 

 

Activiteiten Commissie  

doarpshûs Raerd 
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25 april of 25 december?
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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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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

 

 

 

 

 

             

Moederdag, Vaderdag: een massagebon! 

 

    ontspanningsmassage - hotstone massage - sportmassage 
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(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 

Multifunctioneel en verbin-
den, dat waren de kernwoorden 
die naar voren kwamen op een 
bijeenkomst voor dorpshuisbe-
stuurders in Raerd. De avond was 
georganiseerd door Doarpswurk 
en ging over de veranderende rol 
van dorpshuizen en dorpshuisbe-
sturen. 
Dorpshuizen hebben een belang-
rijke sociale functie binnen een 
dorp, maar kampen ook met te-
ruglopende activiteiten en krappe 
exploitaties. Overheden trekken 
zich terug en laten meer over aan 
de zelfredzaamheid van bewo-
ners. ‘In elk dorp is een centrum 
nodig om elkaar te ontmoeten en 
nieuwe dingen te ontwikkelen. De 
overheid kan zich wel terugtrek-
ken, maar heeft wel de verant-
woordelijkheid om de basis van 
een dorpshuis in stand te houden. 
Daar moeten we ons sterk voor 
maken’, stelde directeur Jan Hen-
drik Jansen van Doarpswurk. 
 Op het platteland zijn veel star-
tende ondernemers en ook daar 
kan een dorpshuis op inspelen 
door deze kleine bedrijven be-
paalde voorzieningen te bieden. 
Aan de dorpshuisbestuurders 
werd gevraagd welke rol het 
dorpshuis in de toekomst heeft en 
welke vaardigheid daar voor de 
bestuurders bij hoort. Het woord 
‘multifunctioneel’ kwam als be-
langrijkste naar voren op de eerste 
vraag en ‘verbinden’ op de tweede. 
Engbersen: ‘Multifunctionaliteit 
is de kracht van dorpshuizen en 
ook nodig om de exploitatie op 
orde te houden. Maar het is ook 
belangrijk dat iedereen zich er 
thuis voelt. Soms betekent dat, dat 
je een ruimte moet inrichtingen 
voor een specifieke doelgroep, 
bijvoorbeeld ouderen.’ 

Bij ‘verbinden’ gaat het volgens 
Engbersen ook om de verbinding 
tussen generaties. ‘Het is niet 
gemakkelijk, maar wel de uitda-
ging voor de komende tijd. Als je 
in staat bent om verbindingen te 
leggen, maak je een gemeenschap 
krachtig. Een dorpshuis moet 
voor iedereen een vanzelfspre-
kendheid zijn om naartoe te gaan, 
zowel jong als oud. Dat betekent 
dat je moet nadenken over de 
sfeer, ambiance en programme-
ring. Daar ligt de sleutel.’

Jan Hendrik Jansen sloot de 
avond af met de vraag aan de 
zaal:”Wat kan Doarpswurk bete-
kenen voor de de dorpshuizen ge-
zien in de context van de avond? 
Binnenkort wordt er een blog oid 
gepubliceerd met de mogelijkheid 
tot discussie via onze website. 
Doe allemaal mee! De uitkom-
sten worden meegenomen bij de 
organisatie van de dorpentoppen 
in het najaar 2016!”

Ida Hylkema
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Praet mar Raak
Angela Wiersma 

Waar en in welk jaar ben je ge-
boren? 
Ik ben op 30 december 1991 
geboren in het dorp Lutjegast (het 
dorp waar Abel-Tasman, ont-
dekker van Tasmanië en Nieuw 
Zeeland is geboren).

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen? 
Ik ben verliefd en verloofd! Op 24 
juni 2016 ga ik trouwen met Nick 
Otter.

Wat doe je overdag? 
Ik volg de opleiding Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening op 
Stenden in Leeuwarden. Daar-
naast heb ik een bijbaantje als 
callcentermedewerkster bij een 
bedrijf die software ontwikkelt 
voor drukkerijen.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Sinds augustus 2014 ben ik samen 
met mijn vriend in Raerd gaan 
wonen. Bijna 2 jaartjes alweer.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)? 
Momenteel ben ik nog niet vol-
gens bovengenoemde opties bij 
het dorp betrokken.

Wat is je favoriete muziek? 
Een favoriet muziekgenre heb 
ik niet echt. Ik kan genieten van 
liedjes uit de Top40, country, 
rock, 70’s, 80’s, 90’s, hardstyle, van 
alles!

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken? 
Met de mededeling dat we de 
Jackpot heb gewonnen.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby? 
Als hobby heb ik een aquarium 
met tropische zoetwatervissen en 
ik kan ontzettend genieten van 
onze twee donderstenen, Ayla en 
Dexter. Twee Franse bulldogs. 
Daarnaast kijk ik graag series en 
films met mijn vriend.

Wat vind je het lekkerste eten? 
Chocola en dan liefst die van 
Tony Chocolonely karamel zee-
zout!

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Wij hebben een blauwe Mitsu-
bishi Colt uit 1996 en daarnaast 
heb ik een fiets.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit? 
Met voetbal (behalve wanneer 
Nederland speelt) en Show-
nieuws.

Welk boek lees je op dit mo-
ment? 
Mijn neus zit momenteel voorna-
melijk in de studieboeken. Daar-
naast ben ik bezig met de 6-delige 
serie De Aardkinderen van Jean 
M. Auel.

Waar praat je graag over? 
De ene keer gaat het over koetjes 
en kalfjes en de andere keer zijn 
het meer diepgaande gesprek-
ken. Het ligt er maar net aan wie 
je gesprekspartner is. Over het 
algemeen praat ik graag over het 
onderwerp dieren.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend? 
Bijtanken van de drukke week! 
Daarnaast gaan we ’s weekends 
vaak op bezoek bij familie, doen 
we de boodschappen en genieten 
we even van het samen vrij zijn.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd? 
De plek maakt niet bijzonder 
veel uit, als het maar mooi weer 
is, omgeven door de natuur en 
waar de hondjes welkom zijn. Zo 
vinden wij het heerlijk om uit te 
waaien op de waddeneilanden.

Wat is jouw beste eigenschap ? 
Wat is de slechtste? 
Goede eigenschappen zijn dat ik 
sociaal en creatief ben. Minder 
gunstige eigenschappen van mij 
zijn dat ik ontzettend chaotisch 
ben en geen gevoel voor richting 
heb.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? 
Het mooiste plekje vind ik het 
Raerder Bosk met de poort. 
Daarnaast vind ik de huizen 
aan het begin van het dorp heel 
karakteristiek en mooi. Net zoals 
het huisje op de hoek bij het water 
met de rode luikjes. Minder mooi 
vind ik de kale vlakte waar eerst 
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het Sélanshûs stond. En over onze 
achtertuin zullen we het maar niet 
hebben ;)

Wat mis je op dit moment in 
Raerd? 
Een losloopgebied met een stukje 
water waar we met de honden 
mogen wandelen.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen? 
Met mijn vriend Nick Otter om-
dat wij samen nog nooit eerder 
gevlogen hebben! Ik zou hem vra-
gen wat hij van het uitzicht vindt.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
De achtertuin opknappen en op 
vakantie gaan naar het buiten-
land. Daarnaast ook nog genoeg 
overhouden om lekker van te 
kunnen leven.

Angela, bedankt voor je 
openhartigheid!

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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4 mei herdenking 
2016
Samen met onze basisschool 
't Raerderhiem hebben wij op 
4 mei weer de jaarlijkse doden-
herdenking gehouden bij het 
oorlogsmonument aan de Buor-
ren. Wederom waren er zeer veel 
dorpsgenoten aanwezig om de 
slachtoffers uit de 2e wereldoor-
log,  het oorlogsgeweld daarna en 
de vele vredesmissies, te herden-
ken.

Het is langzaamaan ook een mo-
ment van solidariteit geworden 
met de strijd die velen wereldwijd 
voeren voor vrijheid.

Zowel de voorzitter van het Plaat-
selijk Belang als de afgevaardigde 
van de gemeente, Mw. Geartsje 
Horjus, haalden in hun toespraak 
de noodzaak van het herdenken 
aan.

De kinderen van groep 7 en 8 
van onze basisschool hadden 
samen met juf Evelien en meester 
Ralf, weer hun best gedaan om 
gedichten of een verhaaltje over 
oorlog en vrijheid voor te lezen. 
Zij waren ook behulpzaam bij 
het dragen van de krans en een 
bloemstuk tijdens de stille tocht 
en de herdenking bij het monu-
ment.

Oerpakezissers Jurjen en Jelmar 
en pakezisser Tineke Boschma 

van oorlogsslachtoffer Geert v.d. 
Molen waren ook dit jaar weer 
van de partij.
         
Na de 2 minuten stilte was ieder-
een onder de indruk van de door 
Tjeerd de Walle (vader van Elske) 
gespeelde “Last Post “. Hij was 
ook degene die het Wilhelmus ten 
gehore bracht aan het einde van 
een herdenking die met applaus 
werd gewaardeerd.
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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 

Tot slot konden alle aanwezigen 
een roos bij het monument leg-
gen. De deelnemende kinderen 
ontvingen een oorkonde van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Pieter bedankt voor het vlaggen 
op de kerktoren en Kees voor het 
geluid.

Plaatselijk Belang Raerd

(Het thema voor 2016 van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei kunt 
u nalezen op de site van het Plaat-
selijk Belang )
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Doarpshûs 
berichten
Zoals wellicht bekend is het 
Doarpshûs bestuur weer voltal-
lig. Eind april hebben Fokko 
Kooistra, Ynso van der Meer, Jelle 
van der Velde en Durk Jan Zan-
tema aangegeven beschikbaar te 
zijn. Samen met de reeds zittende 
leden Margreet Fox en Tom Hos-
pes vormen zij nu het bestuur.
 
Eerst hebben wij een korte bijeen-
komst gehad waarin wij hebben 
gekeken of de voornemens van 
de nieuwkomers aansloten bij de 
ideeën van Margreet en Tom. En 
omdat dit gelukkig het geval bleek 
te zijn, hebben wij inmiddels de 
eerste officiële bestuursvergade-
ring achter de rug. 

De werkzaamheden die de twee 
werkgroepen afgelopen maanden 
hebben verricht, zijn besproken. 
Het bestuur is aangenaam verrast 
door het vele werk dat zij hebben 
verzet, heel veel dank daarvoor. 
Ook verdient het ‘oude’ bestuur 
een dikke pluim. Ondanks de 
krappe bezetting zijn met behulp 
van vele vrijwilligers de activitei-
ten doorgegaan en was er ook nog 
ruimte om een aantal bestuurlijke 
beleidszaken zaken op te pakken. 
In de eerste bestuursvergadering 
hebben wij besloten om de ko-
mende maanden nog geen besluit 
te nemen over onze interne taak-

verdeling, het enige dat vaststaat 
is dat Tom penningmeester is en 
blijft. Er is sprake van, enerzijds 
een nieuw bestuur waarbij drie 
personen even in de materie 
moeten komen, anderzijds willen 
wij ook meteen wat zaken anders 
aanvliegen. Hiermee bedoelen wij 
dat wij in grote lijnen de aanbe-
velingen van beide werkgroepen 
willen overnemen, zoals die zijn 
besproken op de jaarvergadering, 
en dat daarmee ook de rol van het 
bestuur deels zal veranderen. Wij 
kiezen er daarom voor om dit in 
de zomermaanden verder uit te 
werken en komen in september 
met nieuws over onze taakverde-
ling en een verdere uitwerking 
van de beheer en vrijwilligerssitu-
atie in het Doarpshûs.
 

Uiteraard draait alles gewoon 
door en zijn wij aanspreekbaar 
voor iedereen. Daarnaast gaan wij 
in gesprek met de vrijwilligers in 
het algemeen en in het bijzonder 
degene die de indeling verzorgen 
in het Doarpshûs en de kantine en 
die verantwoordelijk zijn voor de 
inkoop en het agendabeheer. Ook 
zullen wij verbinding zoeken met 
de tuincommissie en de schoon-
maaksters. Hoe? Dat zijn nu juist 
zaken die wij de komende maan-
den gaan uitwerken.

Voor nu wensen wij iedereen een 
geweldige ‘Slachte’, een mooie 
zomer met aansluitend een feeste-
lijke merke. 

Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd
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Studio “Yn Himmeren”
Sylsterhoeke 5

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

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

Tevens verkooppunt van:

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Minke Strikwerda 
Tel: 06 509 787 11

f2hmkstrikwerda@live.nl
www.quantumtouch.frl

Genezen met je handen 
Iedereen kan het leren

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

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

uit Tersoal

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

Bel:
0515-521216 of
06-20914571

Bernard Abma
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Op de web side Raerd.com kunt u het verslag lezen van de 

laatste jaarvergadering.

Enkele punten uit dit verslag:
Tom Hospes neemt afscheid als penningmeester van PB. 

Gretha Frankena neemt deze functie over.

De gemeente SWF wil bebouwing toestaan op de 

Âldfeartswei. Er wordt over gesproken dat het wenselijk is 

dat eerst de situatie rondom het voormalig Sélânshûs en de loodsen van Bruinsma wordt opgelost 

voordat er gebouwd gaat worden op de Âldfeartswei.

Jan Zantema heeft een concreet plan klaarliggen om koopwoningen te bouwen op de Sélânswei.

Er zal binnenkort een enquête worden verspreid in Raerd, huis aan huis, met vragen over de leef-

baarheid van ons dorp. Zo kan iedereen zich daar over uitspreken.

U kunt het hele verslag lezen op Raerd.com

De opbrengst van de collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp bedraagt dit jaar
€ 287,68.
Als het wordt goedgekeurd gaat 20% hiervan naar de Jongerein.Iedereen weer hartelijk bedankt !

Jeltsje Jacobs.

  Na een intensieve speurtocht naar een regisseur kunnen we 

  binnenkort dan echt LOS met een SPETTEREND 

  theaterproject !

  Spelers bijeenkomsten vanaf begin juni en dan in de 

  nazomer een BRUISENDE voorstelling

  Wil je meedoen? Meldt je dan alvast op nijemoed@live.nl
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De Dieetcoach

Ook in bistedoktersland bestaat 
een soort van dieetcoach: de 
veterinaire voedingsconsulent. 
We weten hoe belangrijk voeding 
voor onszelf is; voor dieren is dat 
niet minder het geval. Elke le-
vensfase brengt bovendien andere 
behoeften met zich mee. Een 
opgroeiende jonge pup of kitten 
zal anders gevoerd moeten wor-
den dan de bejaarde viervoeter. 
En de werkende jachthond in de 
bloei van zijn of haar leven heeft 
veel meer belang bij energierijk 
voer dan de theemuts die het liefst 
de hele dag lekker bij het vrouwtje 
op schoot ligt. Met het goede voer 
kun je in het ene geval ellende 
voorkomen en in het andere de 
gezondheid van je huisdier juist 
verbeteren. Neem de poes of kater 
met blaasontsteking. Die lijkt 
onzindelijk en piest zomaar overal 
in huis. Of nog erger: kan hele-
maal niet meer plassen. Meestal 
los je dat niet zomaar op met een 
kuurtje; speciaal dieet biedt vaak 
de beste oplossing. Hetzelfde geldt 
voor de chronische poeperatiepa-
tiënt. Ook daar zijn medicijnen 
lang niet altijd doeltreffend.

Zo bestaat er dieet voor de 
nierpatiënt, de hond of kat met 
gewrichtsproblemen, dieren met 
lever- of hartklachten en zelfs 
voor katten met stress. Probleem 
is dat jouw geliefde viervoeter 
soms wat verwend is en het dieet 
niet lust. Dat kunnen we dan 
weer oplossen met verschillende 
varianten van de diverse diëten. 

 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 

 

De voerindustrie is wat dat betreft 
grenzeloos inventief en doet er 
alles aan om het eten zo lekker 
mogelijk te maken. Elke abrupte 
voerwisseling kan evenwel juist 
tot darmklachten leiden; meestal 
is het verstandig eerst een aantal 
dagen het nieuwe voedsel met het 
oude te mengen. Dat verhoogt 
bovendien vaak de acceptatie van 
het dieet. Met name de kat is wat 
dat betreft net als de boer die niet 
eet wat ie niet kent…

Speciale aandacht verdient het 
dier met obesitas. Net als bij ons 
mensen is overgewicht bij dieren 
funest. Er is bijvoorbeeld een 
grotere kans op diabetes en vooral 
gewrichtsklachten. Op onze prak-
tijk draaien we een speciaal ‘Slim 
Fitprogramma’ waarin we dier én 

baas begeleiden om het dier op 
het juiste gewicht te krijgen én te 
houden. Je kunt zonder kosten 
instromen. Slechts motivatie van 
de baas is gewenst. Ter geruststel-
ling: we bemoeien ons uitsluitend 
met het gewicht van het dier. 

Voor al de genoemde en andere 
voedingsvragen en – problemen 
hebben we sinds kort twee gedi-
plomeerde voedingsconsulenten 
in onze praktijk. Je kunt in de 
dierenwinkel of op het internet te 
kust en te keur, maar valt niet mee 
met al die informatie de bomen 
door het bos nog te blijven zien. 
Een beetje hulp is dan vaak on-
ontbeerlijk. Informeer bij de balie 
of maak gewoon een afspraak. 
Onze voedingsexperts zullen je 
graag behulpzaam zijn.
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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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    REIS  DOOR MIJN  BOEKENKAST 

Aan de  lezers, DEEL 6 

De vaste lezers hebben me vorige maand hoop ik gemist  maar er moest even een zijstapje 
worden gemaakt om iemand te memoreren aan wie de taal veel dank is verschuldigd ook al 
was hij af en toe  onnavolgbaar………  Johan Cruijff 1947-2016.  

Elk interview met hem bracht wel enkele keren een momentje teweeg waarop je riep:           
Hé, wat zegt ie nou precies……. 

Verbazing en verwondering was ons deel. Hoe mooi kan het zijn als : een uitspraak, een zin, 
een verhaal,  een gedicht, een boek zo’n reactie teweeg brengt. Lezen brengt je op terreinen 
waar je niet eerder was en helpt je dingen te zien en te ontdekken.                                               
Verwondering, verbazing, nieuwsgierigheid, vermaak, ontroering, verheldering, verstilling, 
bezinning, ja wat al niet. Lezen heeft het allemaal in zich. 

Ja, ja lekker hoor dat geleuter. We hebben het al druk genoeg en nu moeten we niet alleen 
lezen maar ook nog eens ergens bij stil staan. Die man is duidelijk vrijgesteld van alle 
verplichtende werkzaamheden. Zijn huis bijhouden !                                                                                          
Ho maar !  Om van zijn tuin maar te zwijgen.                                                                                 

Over tuin gesproken. Een aanrader en alweer oude kost maar superactueel in een tijd van 
moestuin en aanplant……….Jean Gionno  De man die de bomen plantte.                                                                    
Een man besteed zijn lange winteravonden aan het zorgvuldig sorteren van eikels die hij per 
honderd verpakt.  In voorjaar en zomer onderneemt hij  lange wandelingen gewapend met 
prikstok met behulp waarvan hij al die eikels door de gehele Provence in de grond stopt en zo 
in zijn eentje voor een herbebossing zorgt. In de herfst raapt hij de nieuwe oogst en de cyclus 
begint van voren af aan. Een werk dat de waan van de dag verre overstijgt . Een aanrader. 

Het verhaal van meneer Sommer door Patrick Süskind.  Velen van u zullen  Het parfum 
hebben gelezen of de film gezien maar dit verhaal is stukken spannender omdat het zoveel 
ruimte laat aan onze fantasie.  Het leven van een volwassene gezien door de ogen van een 
kind…onthullend en rijk aan illustraties… 

Als laatste voor deze aflevering  het boek : Firmin door Sam Savage .  

Een rat woont onder de vloer van een niet echt florerende boekwinkel in Boston en besluit 
zichzelf de literaire wereld eigen te maken en begint te lezen .                                                                       
Nou ja beter gezegd gaat letterlijk boeken vreten.                                                                                                              
Een grappig maar vooral ook onthullend boek over de aard van beestjes en zijn wij mensen 
niet echt kleine beestjes soms……en ja er valt met grote regelmaat buitengewoon  smakelijk 
om te lachen.                                                                                                                                                                      
Moet kunnen af en toe …lachen om ons eigen tekort….                                                                                  
Wie zei er ook al weer:                                                                                                                                         
Wie lacht niet die den mensch beziet….. 

Groet en goed….Sieger L. 
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Column
Alles is energie en op die manier 
ook met elkaar verbonden. 
Op dit principe is een (familie) 
opstelling gebaseerd. Familie 
staat tussen haakjes, omdat wat 
ooit op die manier begon, steeds 
meer richting een opstelling van 
alle soorten van relaties en zelfs 
richting collega’s verschuift.
De opstellingen waren in eerste 
instantie alleen met meerdere 
mensen te doen. Vaak deed een 
aantal leden van een familie mee, 
soms werd het ook met vreem-
den, die representanten worden 
genoemd, gedaan. Zij nemen 
energetisch de plek in van degene 
met wie je wilde werken of naar 
welke relatie je wilde kijken. 

Al een aantal jaar is er steeds 
meer vraag naar een persoonlijke 
opstelling. Sommige therapeuten 
gebruiken poppetjes of dieren om 
met volwassenen of kinderen dit 
te doen. Het voordeel van zo’n 
persoonlijke opstelling is dat je 
jouw emoties alleen met de thera-
peut deelt en niet met de betrok-
kenen of met mensen die je niet 
kent. Dat maakt het veel “veiliger” 
en kun je aan jouw eigen stukken 
werken. 

Een vriendin van mij, Joanna 
Koopmans, maakte ooit een soort 
opstellingsset met een levensbord 
en kristallen om meer inzicht te 
krijgen in je leven. Crystal In-
sights. 
Zij had er de kaarten uit de 
spirituele psychologie van Steve 
Rother bij. 
Ik merk dat ik de kaarten er min-
der bij gebruik en soms ook nog 
andere kaarten toevoeg. Joanna 
zei altijd dat hoe meer intuïtief we 
werken, hoe beter het is. En dat is 
dus precies wat ik doe. We doen 

een opstelling waarin je bijvoor-
beeld niet alleen inzicht kunt 
krijgen in de relaties met mensen, 
maar ook waar jij in dit drukke 
bestaan jouw tijd aan besteedt en 
of bijvoorbeeld jouw werk voor 
jou wel de goede plek in jouw 
leven inneemt. Het begrijpen van 
ervaringen, ontmoetingen en pro-
cessen is een belangrijk onderdeel 
van de opstelling. Het stelt je in 
staat verschillende aspecten van 
je leven van een afstand te obser-
veren. 

Het doel van een opstelling is 
helderheid en bewustzijn in 
“grijze gebieden” te creëren en 
jouw blinde vlekken zichtbaar 
te maken. Het onbewuste en het 
bewuste deel met elkaar in verbin-
ding brengen. 
Door een opstelling kun je situ-
aties analyseren. Je krijgt inzicht 
of bevestiging van waarom een 
situatie zo is en handvatten wat 
je eraan zou kunnen veranderen. 
Inzicht geeft in eerste instantie 
ontspanning en acceptatie. Blok-
kades kunnen geleidelijk aan ver-
anderd worden, waardoor het hele 
leven makkelijker wordt. Je komt 
namelijk tot een nieuwe visie, en 
een meer ontspannen levenshou-
ding. 

Ik heb een mooie ervaring met 
iemand die toestemming gaf 
dit hier te publiceren, uiteraard 
zonder naam. Zij had, compleet 
onbewust, haar overleden doch-
ter zo dichtbij zich in de energie, 
dat haar levende dochters op de 
tweede plaatst kwamen. In de op-
stelling werd dit duidelijk en heb 
ik gevraagd of er wat meer ruimte 
zou kunnen komen. Door zelf 
het kristal, wat stond voor haar 
overleden dochter, iets verder weg 
op het bord te zetten, gebeurde 
er iets in de energie en natuurlijk 

werd zij zich er ook bewuster 
van. Dit alles werkte door in haar 
dagelijks leven. Zij kwam met de 
vraag waarom de relatie met haar 
dochters stroef verliep.

Zij had een duidelijke vraag. Niet 
altijd is de vraag of het gevoel zo 
helder. Het kan ook zijn dat je 
steeds weer tegen dezelfde soort 
situaties, conflicten, personen in 
je leven aanloopt en geen idee 
hebt hoe en waarom. Ook kan 
het zijn dat je je geblokkeerd of 
niet vrij voelt, dat er niets van de 
grond komt, op welk gebied dan 
ook, wat je graag wilt. Of mis-
schien ben je bang en weet je niet 
eens precies waarvoor. Dan zou 
Crystal Insights je kunnen helpen. 
Op weg naar een bewuster, mak-
kelijker, harmonieuzer en geluk-
kiger leven. 

Hartelijks! 

Sabine Mooijweer   
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…wennen 
Met zijn nieuwe vriend naar zijn geboortedorp komen had hen,  
zijn ouders, nog een brug te ver geleken.  
Vader en moeder waren beleefd gebleven.  
Misschien een andere keer als het wat meer bekend is.  
Wat meer bekend, Mem? Had hij gevraagd.  
Nou jongen, je weet wel. 
 
De jaarlijkse kaatswedstrijd wilde hij niet missen.  
Zelf was hij ooit een fanatiek kaatser geweest.  
Maar dat was..… 
In de kleine super, nu tevens postkantoor, stomerij en wat al niet 
had hij ‘zijn’ Thea weer gezien. Zij was eens zijn eerste meisje.  
Hoe oud waren ze toen helemaal, dertien, veertien.  
Thea was een kop groter geweest doch het had hem niet 
gedeerd. Hij had een meisje!! 
 
Thea - inmiddels getrouwd met een klasgenoot - dreef de 
supermarkt.  
Haar lengte was gebleven  maar haar vroegere tekort aan 
breedte was in de loop der jaren ruimschoots gecompenseerd.  
Ze wrong zich met moeite achter de kassa. 
Ze ging er echt voor zitten.  
Hielp andere klanten eerst want ze wilde beslist met hem praten 
. 
Deze kans zou ze zich niet laten nemen.  
Toen het rustig was in de winkel stak ze van wal.  
dat ze gehoord had dat hij…..,  
dat ze dat nooit aan hem had gemerkt……. 
of hij het moeilijk vond om er openlijk voor uit te komen…. 
Hij hoorde haar aan en knikte wat onduidelijk.  
Daar nam ze geen genoegen mee….en spinste op haar ultieme 
vraag.  
Ze schraapte haar keel en zei op ietwat gedempte toon: 
  
‘Dat anders zijn … moet dat niet ontzettend ….wennen……!’ 
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De bewoners van 
Jongema State                                    
Deel 5
Het recht van de 
zwanenjacht

Tjalling Aedo Johan Heringa van 
Eysinga was niet alleen grietman, 
maar ook meesterknaap van het 
jachtgerecht in Oostergo, een 
belangrijke hoffunctie waarin hij 
onder andere geschillen moest 
bijleggen. Over het recht van de 
zwanenjacht van Jongema State 
was soms ook wel gedoe. Het 
recht van de zwanenjacht gaf 
stinsheren of eigenerfde boeren 
het recht om knobbelzwanen te 
houden in een bepaald gebied, 
waar niemand aan hun zwanen 
mocht komen. De zwanen werden 
wel geringd of gemerkt. Van de 
veren maakte men schrijfpennen 
en ook het dons was van waarde.

Hoe het er in de praktijk aan toe 
ging lezen we in een bewaard ge-
bleven verklaring uit 1752.  Tjeerd 
Diddes, adsistent in Rauwerder-
hem en Cornelis Jelles, knecht van 
grietman Eysinga doen verslag 
van het onrechtmatig jagen op de 
zwanen van de grietman. Tjeerd 
Diddes, die volgens eigen zeggen 
al 39 jaar het zwanenrecht voor 
de grietman waarnam, verklaarde 
dat:” in de Reidmeer bij het Huijs 
van de Heere Grietman in het 
voorjaar 1752 sijn uijtgebragt se-
ven jonge swanen, dat die swanen 

vervolgens door ons sijn geknobd, 
dat die swanen met haare jongen 
haar de geheele somer hebben op-
gehouden op het Nieuwland on-
der den Dorpe Rauwert en geduij-
righ door ons sijn gesien tot aan 
den  11 October 1752. Wanneer 
wij Attestanten uijt het vliegen 
van de oude swanen bespeurden 
dat die jongen gevangen waren”.  
De mannen gaan op onderzoek 
uit en zien bij de Nieuwlandsweg 
drie personen. Zij maken jacht op 
de zwanen. Als de adsistenten van 
de grietman aan de vrouw van 
kleine Harmen uit het Dijkhuisje 
vragen wat voor volk dat is, krij-
gen ze te horen: Pieke en Yede. Ze 
heeft zelf tegen Yede gezegd dat 
er jonge zwanen op het Nieuw-
land waren en dat de heer Zijtsma 
(uit Friens) wel blij zou zijn met 
een nest jonge zwanen. Door alle 
onrust waren de oude zwanen 
weggevlogen en of de jongen weer 
bij de ouders zijn teruggekeerd is 
niet helemaal duidelijk. Wel blijkt 
hieruit dat de boeren niet altijd 
blij waren met de zwanen die ze 
op het land moesten gedogen.

Tjalling overleed in 1768, hij was 
toen 47 jaar. Hij is in de kerk van 
Raerd begraven. In de kerk is nog 
een mooi wapenbord van hem 

aanwezig waarop de beide func-
ties genoemd worden, grietman 
van Rauwerderhem en meester-
knaap van het jachtgerecht in 
Friesland.

Pas na zijn dood is de afbakening 
van het zwanenrecht van Jon-
gema State in Rauwerd in een akte 
vastgelegd. Het behoorde toen 
aan zijn weduwe, Mevrouw C. van 
Sminia. De akte is opgemaakt in 
1774 en de begrenzing is precies 
vastgelegd: “Eerstelijk beginnen 
de buitenste grenspalen der Swane 
Jagt van Irnsumer Sijl af, de Vaart 
genaamt de Musel langs onder de 
Tzijnsel tille door tot de Opvaart 
van het Dijkhuis ten westen van de 
Ronde Schoorsteen, en de Opvaart 
langs tot over de Hooge Heereweg, 
en lopende bij de weg langs Oost-
waarts tot in de oude Sijltje Sloot 
en de selve wederom langs tot in 
de Sneker Trekvaart, en vorders 
bij de Noordsijde van de Grietenie 
langs tot aan de Brugge van het 
Goutumer Nieuklooster, en voorts 
onder die Brugge door, de Opvaart 
langs tot aan het Klooster voorts 
tot aan en over de Hooge Heereweg 
en bij het Dijkhuis aldaar over de 
weg lopende na Speers op de Soom 
van de Grietenie langs geheel tot 
aan de Sjaardasloot en voorts de 
Sjaardasloot langs tot aan de Groe-
nedijk en loopt over deselve regt uit 
een stuk weegs in de Sneeker Meer, 
en lopende dan de Tersoolster 
Sijlroede weder op tot aan de Sijl, 
en dan de Groenedijk langs tot de 
sogenoemde Sevenesloot toe en die 
verder langs tot in de Brekken en 
so de Brekken langs Oostwaarts de 
Irnsumervaart op tot aan de Kerke 
Buuren van Irnsum en daar van-
daan bij de andere Buuren door 
Regt toe wederom na de Irnsumer 
Sijl, sluitende sig weder op het 
begin van de Musel bij de Irnsumer 
Sijl”.
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Het betrof dus een groot deel van 
de gemeente Rauwerderhem, met 
uitzondering van een gebied ten 
zuiden van Jirnsum.

De weduwe van Tjalling, Cecilia 
van Sminia, overleed in 1793, 76 
jaar oud. Ze is net als Tjalling in 
de kerk van Raerd begraven en 
ook van haar is nog een mooi 
wapenbord in de kerk aanwe-
zig. In het testament uit 1768, 
gemaakt vlak voor de dood van 
Tjalling, vermaakt hij al zijn bezit-
tingen aan zijn kinderen Frans 
en Catharina. Voor zijn vrouw 
was het vruchtgebruik zolang zij 
leefde. Zoon Frans Julius Idsart en 
dochter Catharina Lucia zijn niet 
getrouwd geweest en woonden 
lang bij hun moeder op Jongema 
State. Verder waren er nog drie 
kinderen die jong zijn overleden. 

Volgende keer meer over zoon 
Frans die zijn vader opvolgde 
als grietman, maar de storm van 
de Franse revolutie over zich 
heen kreeg en zich uit de voeten 
maakte.

S.B.

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 
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Tankber binne wy foar alle leave wurden
en oare bliken fan meilibjen dy't wy krigen 

hawwe nei it ferstjerren fan ús leave

Gerrit Siesling
‘Lit dyn ljochtsje op ús skine,

as treast foar it fertriet.
Dan sille wy inoar wer fine,

dêr wêr't gjin pine mear bestiet.'

                                                                                                                             
Bakhúzen, Gerda Siesling-de Groot & Jens
Raerd, famylje U. Siesling
Grou, famylje B. de Groot

Maaie 2016
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Daslook

Echte sleutelbloem

Gestreepte dovenetel

Kruipend zenegroen

Dichtersnarcis en witte dovenetel

Drukte in het 
Raerder Bosk
In de laatste weken, toen de koude 
lente eindelijk week, ondergingen 
alle planten een enorme groei- en 
bloei stuip.. Er was geen houwen 
meer aan: alle bijzondere, maar 
ook niet bijzondere planten lieten 
zich van hun mooiste kant zien. 
Ik schrijf met opzet ‘liet”, want het  
fluitenkruid heeft inmiddels bijna 
alle concurrentie overgroeid en 
laat zich nu in haar witte pracht-
kleed weer mooi zien.

Er is een mooi perk daslook,  
vrouwenbedstro, geraniums, 
gestreepte paarse dovenetel, 
witte dovenetel en een mooi perk 
sleutelbloemen en voorjaarszon-
nebloemen, en dat alles staat nu 
volop in bloei. Dat zijn toch echt 
successen, die de laatste jaren 
geboekt zijn en waar we trots op 
mogen zijn.
 
Gisteren zijn we, Alice en ik, naar 
een leuke bijeenkomst geweest in 
de Schierstins in Veenwouden. 
Daar kwamen van alle tuinen, 
parken en landgoederen, die 
stinsen- en andere wilde planten 
herbergen, vertegenwoordigers 
bijeen, om te praten over het ter-
reinbeheer, de moeilijkheden die 
je daarbij tegen kunt komen, de 
successen die je boekt en hoeveel 
voldoening dat geven kan. Het 
was een inspirerende middag, je 
leert dan toch heel veel van elkaar.

Ook werd er gesproken over de 
stinsenflora-monitor, waar ik 
al eerder over geschreven heb. 
Vanaf begin maart tot aan nu is er 
door mij, en andere “correspon-
denten” wekelijks verslag gedaan 
over de planten groei en bloei in 
het Raerder Bosk.  Die gegevens 

worden door enthousiaste web-
sitebeheerders wekelijks verwerkt 
in een overzicht, dat bezoekers 
de mogelijkheid biedt om te zien 
welke planten waar en wanneer 
bloeien. Daarnaast zijn er foto’s en 
verhalen uit al die verschillende 
gebieden. (park Jongemastate is 
altijd goed vertegenwoordigd.)

(Googel: stinsenflora-monitor. 
Klik op monitor en vervolgens op 
kalender en je hebt zicht op week 
1 t/m 19 2016)

Trek de wandelschoenen maar 
aan, je loopt door de poort en ziet 
dan direct de brede borders met 
het diep paars bloeiende zene-
groen, een juweeltje….

I.S.


