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Geslaagde lentefair
Deelnemers en bezoekers bedankt!
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Lentefair 2017
Zondag 7 mei was de Lentefair weer in het dorpshuis, georganiseerd door de activiteiten commissie.

Voor iedereen was er wel iets te krijgen en/of te doen, de kinderen konden achter op de wagen bij het paard 
Stoer, schminken en visjes vangen voor een leuke prijs.

Vele kraampjes waren bezet door Raerders, die hun spulletjes en/of etenswaar verkochten of hun bedrijf promo-
ten. Ook was er genoeg lekkers te krijgen voor de lekkere trek. Het was een gezellige dag!
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
 
Dinsdag 6 juni vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zaterdag 10 juni 12.30 uur Autopuzzeltocht Start Dorpshuis

Zaterdag 10 juni 13.30 uur Afsluiting voetbalseizoen v.v. Irnsum Sportveld Irnsum

Zaterdag 10 juni 16.00 uur Straatkaatsen 16+ Dorpsplein

Zondag 11 juni 9.30 uur Preek van de Leek: Sieger van der Zwaag Laurentiuskerk

Zondag 25 juni 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 4 juli vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 9 juli 11.00 uur Teatsen Sportveld

Geld kwijt?

We hebben nog geen reactie gehad n.a.v. het bericht over het gevonden geld. Als de recht-

matige eigenaar zich aan het einde van de maand nog niet heeft gemeld, gaan we het bedrag 

op de rekening van de dorpskrant bijschrijven.

De redactie Nieuw bedrijf in Raerd
Bij R. de Jong Handel & Dienstverlening kunnen particulieren terecht voor voor-
delig geprijsd hout van hoge kwaliteit, dat rechtstreeks van de groothandel komt. 
Diverse houtsoorten, kleuren en afwerkingen zijn mogelijk. Desgewenst kopen wij 

een product naar uw wensen voor u in. 
Voor meer informatie: www.dejong-houtmaterialen.nl.

Oproep kaatsclub

Gedurende het kaatsseizoen vallen er regelmatig Raerders in de prijzen. Het zou 

leuk zijn om hiervan melding te maken in de dorpskrant. Stuur een foto met tekst 

en uitleg naar doarpskranteraerd@hotmail.com, zodat we maandelijks een selectie 

kunnen maken en plaatsen.
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 132
Juni 2017
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Johan Keuning (penningmeester)
Heidi Andringa (interviews)
Harmen de Vries (opmaak)
Anneke Lycklama (redactie & opmaak)
Anneke Veenstra (redactie & 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 kopij 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

Oproep bestuur 
Plaatseling Belang
Op dit moment bestaat het be-
stuur van het Plaatselijk Belang 
nog maar uit 4 leden. Dat kan 
niet. Daarom vragen wij met klem 
nog 3 inwoners om ons bestuur te 
komen versterken. Wij moeten op 
dit moment te vaak zaken uitstel-
len of ons gewoon afmelden voor 
belangrijke bijeenkomsten. Ook 
wij zijn maar vrijwilligers met be-
perkte tijd. Wij zoeken met name 
iemand voor het secretariaat.

In de vorige Praet fan Raerd hebt 
u uitgebreid kunnen lezen hoe 
de stand van zaken is ten aanzien 
van de overname van het gym-
lokaal. Bij de voorbereiding van 
die eventuele overname hebben 
wij goede ondersteuning van de 
werkgroep Leefbaarheid. Door 
deze ervaring denken wij aan 
uitbreiding van dergelijke werk-
groepen/projectgroepen om 
onderwerpen die nu op de plank 
liggen aan te pakken.

Enkele voorbeelden zijn :
•	Het opstellen van onze eigen 

dorpsvisie.
•	De bouwplannen voormalig 

Sélânshûs en Aldfeartswei.
•	Vertalen woonvisie Súdwest-

Fryslân 2017-2022 naar situatie 
Raerd.

•	Welke items uit de gehouden 
enquête kunnen we met een 
werkgroep aanpakken.
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NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

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. 

Het is de bedoeling dat steeds 
een bestuurslid van het Plaatse-
lijk Belang in een werkgroep zit. 
Daarvoor hebben wij een bestuur 
nodig dat minstens uit 5 personen 
bestaat, maar liefst uit 7. Wij doen 
dan ook een dringend beroep op 
u allen om een beetje vrije tijd 
op te offeren voor een bestuurs-
functie of lidmaatschap van een 
werkgroep.

Geef je op bij één van de bestuurs-
leden :
Baukje van Vilsteren
Gretha Frankena
Ype de Vries
John Jacobs

Raerd is toch de moeite waard om 
te wonen en te leven !!!!  

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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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

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



PRAET FAN RAERD Pagina 7



PRAET FAN RAERDPagina 8

 

Teatsen 
2017 

 
 

Zondag 9 juli 11.00 uur 
Sportveld te Raerd 

 
         

Voor wie? 

 Iedereen vanaf 16 jaar 
 Vrije formatie, opgave per 3-tal, waarvan minimaal 1 dame 
 Leden  van de TC en KV  
 Alle inwoners van Raerd en introducés buiten het dorp 
 Inleg EUR. 6,- per partuur 

 
Hoe geef ik me op? 

 Opgave per 3-tal, waarvan minimaal 1 dame 
 Opgave per individu (bij meer individuele opgave wordt er geloot) 
 Opgave via  tennisclubraerd@gmail.com 
  opgave tot  dinsdag 5 juli  20.00 uur 
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… organiseert een MIDZOMERNACHTTOERNOOI voor al haar leden
en de leden van tennisverenigingen uit omliggende dorpen
Er wordt gespeeld in mix/dubbelsamenstellingen 
op basis van loting. 

WANNEER  : ZATERDAG 24 JUNI
TIJDSTIP      : 20.15 UUR 
LOCATIE       : TENNISBANEN in Raerd (Slotsdyk)

Meedoen is gratis, opgave verplicht. 
Geef je op vóór dinsdag 20 juni en stuur een

e‐mail naar : bestuur@tennisclubraerd.nl

WWW.TENNISCLUBRAERD.NL
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Kindercentrum Inky Pinky  
Selanswei 2 

9012CN te Raerd 
 

 

 

Meer informatie of wilt u graag 
een kijkje komen nemen bij  
Kindercentrum Inky Pinky? 
 
Neem vrijblijvend contact met 
ons op via: inkypinky@ziggo.nl  
of bel naar 06 4988 8008. 

Kindercentrum Inky Pinky | Selanswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008 
franchise onderneming van Kinderwoud 

Kvk.nummer: 58571973 
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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

Kids First Peuterspeelzaal in Raerd
  

Komst boartsjen?
Kom je spelen?

Peuterspeelzaal Peuterpret voor kinderen van 2-4 jaar op maandag- 
en donderdagochtend in het Dorpshuis te Raerd.

Maakt u ook gebruik van kinderopvang in Raerd? Dan kunnen wij 
eventueel uw kind brengen en halen naar/van de peuterspeelzaal.

Meer informatie of een rondleiding? U bent van harte welkom en 
kunt zonder afspraak gerust even binnenlopen!

WWW.KIDSFIRST.NL

Komst te boartsjen?

Herdenking 4 mei 
2017
De dodenherdenking op 4 mei 
werd ook dit jaar weer door veel 
mensen bijgewoond. Het mo-
nument werd 60 jaar geleden 
onthuld. Ter herinnering hieraan 
werd op het einde het Fries Volks-
lied ten gehore gebracht.

De kinderen van groep 7 en 8 
van onze basisschool droegen 
het bloemstuk en de krans van 
de school naar het oorlogsmonu-
ment. Namens de gemeente was 
Mw. Carla v.d. Hoek aanwezig. 
Tineke Bosch legde bloemen bij 
het monument namens oorlogs-
slachtoffer Geert v.d. Molen. Met 
bewondering hebben we kunnen 
luisteren naar de gedichten van 
de kinderen. Wederom was het 
doodstil toen Eline Kooistra op 
een stijlvolle manier de Last Post 
speelde.  

Volgend jaar staan wij weer even 
stil bij ons monument op 4 mei. 
Hopelijk bent u er dan allen 
bij. Het jaarthema 2017 van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei is te 
vinden op hun site www.4en5mei.
nl onder: herdenken en vieren.
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De vrouwen van 
Raerd op stap met 
Pieter Lantinga
Soms krijg je een foto in handen 
die je meeneemt terug in de tijd 
en die een verhaal vertelt. Dat is 
met deze foto het geval. Een groep 
dames uit Raerd maakt een uit-
stapje en zo te zien hebben ze het 
reuze naar de zin. De enige man 
op de foto is de chauffeur, Pieter 
Lantinga, ook uit Raerd.

De foto staat in het boek ”Met de 
LAB op stap” van Jan Velstra uit 
Reduzum, waarin hij de geschie-
denis van deze autobusonder-
neming beschrijft. In 1939 was 
Pieter Lantinga als chauffeur in 
dienst bij de LAB, maar daarvoor 

had hij vanuit Raerd een eigen 
bedrijf met een lijndienst tussen 
Sneek en Leeuwarden v.v. Pieter 
Lantinga was een ondernemende 
jongeman. Toen hij in 1927 met 
Catharina de Jong trouwde was 
hij 24 jaar en van beroep: “au-
tobusondernemer”. Hij kwam 
van Reduzum en vond aan de 
Poppenwiersterdyk in Raerd een 
geschikte locatie voor zijn busbe-
drijf.

Op de ansichtkaart zien we waar 
hij zijn bedrijf had, namelijk het 
pand waar nu glaszettersbedrijf 
Glas ‘80 gevestigd is. Hij kreeg al 
snel concurrentie van Tjerk de 
Vries, ook uit Raerd, maar omdat 
ze allebei de bus niet vol kregen, 
gingen ze samen verder onder de 
naam Lantinga en De Vries. Het 
ging er in die tijd nog gemoedelijk 
aan toe. Iedereen kende hen. Een 
brief in Leeuwarden op de bus 
doen, ergens een koffer bezorgen, 
geen probleem. De bus kwam ook 
langs Reduzum. Als het slecht 
weer was wachtte men hier in 
de kroeg op de bus en zette een 

vlagje aan de weg.

Toch was Lantinga niet de eerste 
die vanuit Raerd een geregelde 
lijndienst op Leeuwarden onder-
hield. Daarvoor had Yep Lauten-
bach ook vanuit Raerd in 1923 
al een auto-omnibus-dienst van 
Sybrandebuorren via Rauwerd 
naar Leeuwarden v.v. Deze route 
werd in 1935 door Lantinga en de 
Vries overgenomen. De schaalver-
groting ging door en zo kwam het 
dat zij in 1939 werden overgeno-
men door de LAB. Pieter Lantinga 
had op dat moment drie bussen in 
dienst. Twee oudere en de nieuwe 
Chevrolet uit 1938 die we hier op 
de foto zien al met de belettering 
van de LAB. Pieter bleef nog vele 
jaren bij de LAB als chauffeur in 
dienst, net als zijn broers Jappie 
en Stoffel en was ook nog enige 
tijd voorzitter van de personeels-
vereniging. Hij verhuisde in 1951 
naar Bolsward, maar Raerd bleef 
zijn dorp en hij en zijn vrouw lig-
gen beiden hier begraven.
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Met behulp van de dames van de 
dinsdagochtendsoos hebben we 
nog veel namen kunnen achter-
halen van de vrouwen op de foto. 
Van enkele namen zijn we niet 
helemaal zeker, maar de meeste 
dames zijn bekend. Verbetering 
en aanvulling is welkom.                                                     

Zittend op de grond van rechts: 
mevr. Anne Venema, mevr. 
Aaltsje Holtrop,  mevr. Herrema, 
onbekend. Daarachter staand 
van rechts: mevr. Atsje Sytsma, 
mevr. Sibbeltsje de Vries, mevr. 
Botsje Postma, onbekend, mevr. 
Griet Zantema, hierachter staand 
onbekend, mevr. Kleinhuis, mevr. 
Tiete Keulen, hiervoor de chauf-
feur Pieter Lantinga. Zittend 
midden voor op de kap mevr. Yke 
Kooistra, daarachter van rechts: 
mevr. Gretha Bergsma, mevr. 
Hotsma, mevr. Lolkje Meintema 
en mevr. Gooitske Boersma. Op 

het dak van rechts mevr. Jetske 
van der Meer, onbekend, mevr. 
Catharina Lantinga. In de bus 
vanuit het raam is niet goed te 
zien en niet bekend.

 

 
 
 

Dat moet een feestje zijn geweest 
in die tijd. Een dagje weg. Alle-
maal in de zondagse jurk en “los 
fan de man”.

S.B. 
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      UITNODIGING  
AFSLUITING VOETBALSEIZOEN 

 

Beste jeugdleden, senioren, vrijwilligers en  
een ieder die VV Irnsum een warm hart toedraagt!  
 
Het voetbalseizoen zit er weer bijna op!  
Dankzij onze leden, vrijwilligers, supporters en sponsors kunnen we 
terugkijken op een mooi en sportief voetbalseizoen!  
 
Daarnaast bestaat deze prachtige club inmiddels al weer 85 jaar!  
Dus reden genoeg om met elkaar feestelijk het seizoen af te sluiten. 
 
Kom dan ook  ZATERDAG 10 JUNI naar sportveld “De Bining”.  
 

13.30 uur TOERNOOI voor de jeugd mini pupillen, F, E, D en C. 
 (iedereen wordt automatisch ingedeeld,  
 als je niet kunt vóór 4 juni afmelden bij je leider/trainer).  

Uiterlijk 13.15 uur aanwezig zijn en vergeet je eigen 
voetbalkleding niet.  

 
16.30 uur FINALE PENALTY BOKAAL 
 
17.00 uur KIDS BBQ 

De kinderen ontvangen hiervoor een bon voor een 
broodje hamburger of worst. 

 
17.00 uur TOERNOOI voor senioren, A en B junioren 
 Graag op tijd aanwezig zijn!  
 Opgave op het veld vóór 16.30 uur. 
 
17.00 - TROPICAL BEACH PARTY 
22.00 uur met DJ LARS 

Met een BBQ buffet voor de volwassenen* 
 

*Bijdrage BBQ is € 2,50 p.p 
Opgave vóór 24 mei via mail: activiteiten.vvirnsum@gmail.com 

Trek je leukste zomerse tenue aan! 
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TREK JE MOOISTE ZOMERSE OUTFIT AAN     

  13.30 uur  Jeugdtoernooi 
 

  16.00 uur Penalty Bokaal 
 

  17.00 uur  BBQ kids 
 

  17.00 uur  Seniorentoernooi 
 

   17.00 – 22.00 uur  Tropical Beach Party,  
  met DJ Lars 

           met een BBQ  buffet voor volwassenen*
 

AFSLUITING 
SEIZOEN  

2016/2017 

 

* i.v.m. inkoop is opgave voor deze BBQ 
noodzakelijk! Bijdrage BBQ € 2,50  

Opgave vóór 24 mei via e-mail: 
activiteiten.vvirnsum@gmail.com 
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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 

■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

Raerders om útens
Jan Dijkstra

Waar woonde je in Raerd en hoe 
lang heb je er gewoond?
Ik ben geboren op de Snitserdijk 
2. Ik kan me nog herinneren dat 
het eerst Snekerstraatweg 58 was, 
later is die naamsverandering 
gekomen (welk jaar weet ik niet 
meer). De boerderij waar vroeger 
mijn pake Jan boer was, later mijn 
vader Bouke en momenteel mijn 
broer Sietse boer is. Ik heb er tot 
mijn 19e gewoond, toen ik het 
huis uit ging. Heb ook geleerd dat 
het hard werken is als boer, van-
daar dat ik maar ambtenaar ben 
geworden (grapje).

Wanneer ben je uit Raerd ver-
huisd?
Vanaf juli 1987 woonde ik in de 
weekeinden nog thuis, in april 
1989 ben ik definitief uit Raerd 
verhuisd.

Wat is de reden dat je bent ver-
huisd?
Ik werd in juli 1987 aangenomen 
op de Politieschool in Harlin-
gen en moest daar door de week 
intern wonen. In het weekend 
verbleef ik thuis bij mijn ouders 
op de Snitserdijk. Nadat ik mijn 
diploma had behaald, werd ik 
geplaatst in Oud-Beijerland in 
Zuid-Holland.

Waar woon je tegenwoordig en 
met wie?
Ik woon tegenwoordig op het 
eiland Sint Maarten in de Carib-
bean. Ik heb een relatie met een 
hele lieve Amerikaanse genaamd 
Katonya (roepnaam Kat).
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Wat voor werk doe je?
Ik ben rechercheur bij de Lands-
recherche (verlengstuk van de 
Nederlandse Rijksrecherche).

Wat doe je (het liefst) in je vrije 
tijd?
Zwemmen, duiken, reizen, lezen 
en (uiteraard) naar het strand 
gaan.

Welke (cultuur)verschillen zijn 
er tussen je huidige woonplaats 
en Raerd/Nederland?
Aan de ene kant heel veel natuur-
lijk, het Caribische leven speelt 
zich voornamelijk op straat af, 
de mensen zijn heel luidruchtig/
verbaal waar wij Friezen toch 
wat gereserveerder zijn. Aan de 
andere kant ook overeenkomsten, 
er heerst hier ook wel een soort 
dorpscultuur van “ons kent ons”.

Positieve en negatieve dingen 
van het land waar je nu woont?
Positief: minder stress dan in 
Nederland en ik ben binnen 5 mi-
nuten in een ander land: Frankrijk 
(de Franse kant van het eiland is 
heel Frans ingericht), heel veel 
leuke eilanden in de buurt. Ne-
gatief is toch dat het leven op een 
eiland af en toe ook beperkt is, 
minder keus in de winkels en je 
moet altijd vliegen als je “ergens” 
heen wilt.

Kat en ik
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Zijn er ook zaken waar je zelf tegenaan loopt?
De cultuur van “mañana” oftewel het kan morgen al-
lemaal wel. Wij zijn in Nederland toch meer van aan-
pakken, hier moet je soms lang wachten op bepaalde 
zaken, bijvoorbeeld vanuit de overheid (rijbewijs of 
paspoort verlengen is altijd een drama).

Zijn er ook gewoontes die je je nu eigen hebt ge-
maakt, die je in Raerd/ Nederland niet of minder 
had?
Iets positiefs: Je komt nooit ongelegen bij mensen 
thuis, je kunt altijd mee eten. Er is nooit “niet op je 
gerekend”. Verder krijg je bijvoorbeeld in Nederland 
een koekje bij de thee, hier worden koekjes op tafel 
gezet en je pakt er maar zoveel je wilt. Ik probeer die 
gewoontes over te nemen.

Heb je tips en tricks voor mensen die ook naar het 
buitenland willen gaan verhuizen?
Je kunt je nooit goed genoeg voorbereiden (meer dan 
een keertje “Ik verhuis!” kijken). Ik heb door mijn 
werk een cursus “Wonen en werken in de tropen” 
in het Tropeninstituut in Amsterdam mogen vol-
gen, heel erg interessant. Maar dat geluk is niet voor 
iedereen wegelegd, dus daarom zou ik zeggen, reis 
er zo vaak mogelijk naar toe voordat je de beslissing 
neemt en lees er veel over. Probeer ook de taal eigen 
te maken voordat je er daadwerkelijk gaat wonen.

Wat zouden we nog kunnen leren van het land waar 
je nu woont?
Verdraagzaamheid. Ik volg de gebeurtenissen in Ne-
derland via de media, en ik denk dat verdraagzaam-
heid in Nederland aan het afnemen is, hier is men 
verdraagzamer.

Zijn er ook gerechten of lekkernijen die je mist? Zo 
ja, welke? En welke lekkernijen mogen wij niet mis-
sen die specifiek zijn voor de regio/het land waar je 
nu woont?
Ik mis bijvoorbeeld stamppot boerenkool, hutspot en 
ook kibbeling/lekkerbekje. Er is hier wel een Neder-
landse snackbar, dus ik hoef een patatje oorlog of 
een frikandel speciaal niet te missen. Wat ik hier erg 
lekker vindt is verse vis, zoals snapper: ‘s ochtends 
gevangen, ‘s avonds op je bord, heerlijk. Iets wat hier 
ook veel gegeten wordt is Iiuanasoep (leguanensoep). 
Ik ben daar zelf echter niet zo’n fan van.

Heb je nog banden met Raerd (familie/vrienden)?
Mijn gehele familie woont in en rondom Raerd. Mijn 

ouders wonen tegenwoordig, sinds ze gepensioneerd 
zijn, op de Selanswei. Verder de matenploeg Feike 
Reitsma, Simon Tijssen (wonen allebei inmiddels ook 
in het buitenland), Kees Bottema, Paul ter Schegget, 
Jelle van der Velde en John van Vilsteren. Vroeger 
hele mooie tijd mee gehad en en avonturen beleeft, en 
ook al zien we elkaar niet vaak, als we elkaar zien is 
het altijd heel gezellig.

Zijn er wel eens momenten dat je Raerd/ Nederland 
mist?
Ja, bijvoorbeeld met evenementen zoals de Merke, de 
Slachte, maar ook andere dingen zoals schaatsen op 
de ijsbaan en de Ald Feart. Maar ook gezelligheid die 
we altijd hadden met de vrienden.

Welke herinnering uit Raerd is je altijd bijgeble-
ven?
Dat zijn er zoveel. De lagere school, zondagschool 
in “de Utkomst”, het oude gymnastieklokaal. Veel 
buitenspelen, polsstok springen, kievitseieren zoeken 
toen dat nog mocht. Ik denk dat Raerd een geweldige 
plaats is om als kind op te groeien, zeker als je dat 
vergelijkt met de grote steden.

De baai Oysterpond, met op de achtergrond de 
Atlantische Oceaan en in de verte het eiland St-Barths
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Herenvoordeelweekend

15, 16 en 17 juni

 20% korting op de hele 
herencollectie schoenen en slippers*.

*niet geldig i.c.m. andere acties & accessoires

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

 

 

       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 
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T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

 

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 

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.
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Yn memoriam
Thomas Miedema

Op 18 jannewaris 1928 is Thomas Miedema berne yn Heech. Mei Heit en Mem en harren 10 bern wennen se op 
it eilân de “Gouden Boaium“ ûnder Heech. Yn 1953 waard hij mei syn frou Sjoerdtje boer yn de Gaastmar. Hij 
begûn mei acht kij. Nei fiif jier ferhúzen se nei Akkrum, mei harren trije jongens, Klaas, Piet en Gerrit. Dochter 
Fronica waard dêr berne. Yn 1964 kamen se yn Raerd, dêr waard dochter Agatha berne. Hja wiene bliid mei har-
ren fiif moaie en sûne bern.

Hynders wiene in grutte passy fan Thomas. Yn 1965 kocht hij in trekker. Mar der kaam ek al gau wer in hynder. 
Der kaam noch in Shetlander en in fôle bij. In ponyclub waard oprjôchte. Thomas fokte mei New Forest pony’s. 
Dat gong hiel goed yn de sport. Oant Europeesk nivo ta.

Doe’t de bern it hûs út gongen (fan Fryslân oan Skotlân, Honduras en Nicaragua ta) kaam der in koetshynder. 
Dêr hat hij in protte wille fan hân. Hij pakte it hiel serieus oan, learde it Achenbachsysteem en die mei oan 
wedstriden, sa as de marathon fan Oentsjerk en Wytgaard. Earst foar prizen, letter foar foutleas riden. Hij wie 69 
jier en helle syn koetsiersdiploma. It wie in moai gesicht, Thomas mei syn koets troch Raerd mei Sinteklaas en 
Swarte Pyt.

Ek op tsjerklik en maatskiplik flak wie Thomas aktief. Hij wie fan 1974 oant 1987 foarsitter fan de kring Fryslân 
fan de ABTB. As jonge boer wie hij mei 21 jier al lid en foarsitter fan de JBTB west. Hij wie in kundige foarman, 
die de drege gearkomsten goed yn de hân hâlde koe. Hij wist fan de soargen fan de boeren oer harren ynkom-
sten, lykas it quoteringssysteem mei supperheffing. Mei de minister fan lânbou Gerrit Braks hie hij faak persoan-
lik kontakt.

Foar it skoalbestjoer en de tsjerke hat hij jierrenlang in protte dien. Dat waard ek tige wurdearre. Hij waard rid-
dere yn de orde fan Oranje Nassau. Dat wie moai, mar hij krige ek noch de pauslike ûnderskieding Pro Ecciesia 
Et Pontifice. Dat wie de heechst mooglike ûnderskieding die’t men krije kin. Thomas wie dêr mei rjôcht hiel 
grutsk op.

Yn 1987 naam hij ôfskied fan de bestjoersfunkties 
en letter ferhúze hij mei Sjoerdtje nei in prachtich 
pleatske efkes bûten Raerd. Dêr ha se noch in protte 
jierren mei nocht wenne. Hij wie geregeld op de 
pleats en hie syn hynders. Mar de sûnens gong 
efterút. Tegearre wiene se in hecht stel, wij binne 
der foar elkoar, seine se dan. Se binne ferhúze nei 
Leppehiem yn Akkrum. Dat wie hiel dreech. Op 24 
juni 2016 is Thomas ferstoarn, 88 jier âld. Oant it 
lêst ta hôld er sels de leie yn hannen.

Betink my mei de leie yn de hân
Mei soarch foar famylje, tsjerke, mienskip, fee en lân
Betink my yn myn dagen fan wille en gelok.

In leave, moaie en markante man is der net mear.
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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.
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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

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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Ûnderskieding
Ús doarpsgenoate Roelie Dijkstra-
Abma, 50 jier oargeliste by de 
PKN Gemeente De lege Geaën 
en 20 jier by De Slachsang (Brits-
werd-Wieuwert), vrijwilligster 
by it Reade Krús, it doarpshûs yn 
Raerd en by de Zonnebloem, is op 
26 april lêstlyn dekorearre mei in 
lintsje. 

Doe’t it Pier in jier ferlyn sein 
waard dat syn Roelie nominearre 
wie, wist er grif noch net heal wat 
dêr allegearre by sjen kaam. Woe 
dit in folsleine ferrassing foar syn 
frou bliuwe, soe diskreesje fan it 
grutste belang wêze, oan it mom-
int supréme ta! De moune begûn 
ûnderwilens op ‘e eftergrûn al te 
draaien; Fanút fermiddens dêr’t 
ús kandidate har foar ynsetten hie 
(betinkst: op syn minst 15 jier) 
en troch de famylje moasten de 
fereaske stipersbrieven skreaun 
wurde. Pier hie lykwols yn earsten 
mar betocht om der mar sa min 
mooglik minsken yn te belûken, 
want sa’n barren omtrint in hiel 
jier stil te hâlden is net samar wat 
no? Syn neisten waard mei klam 
frege net mei him oer dit tema te 
appen of te mailen. Skilje koe der 
noch al op troch, want dan spile 
it petear him faak yn de tim-
merwinkel ôf, ûnder it mom fan 
dat dêr wat foar harren opsocht 
wurde moast. Fertellendewei siet 
Pier wol gauris wat te gniffeljen 
en Roelie te skodholjen, omdat sy 
it hiele skoft hielendal neat yn ‘e 
gaten hie.

De oanset foar dit útsûnderlike 
barren wie dat Roelie al mei 17 
jier oargel spile yn de tsjerke 
fan de Lege Geaën, trije kear yn 
‘e moanne en eartiids wol twa 
kear op in snein. Doe wiene de 
foargongers ek sa rap noch net 

mei it trochstjoeren fan de lieten 
en moast Roelie, dy’t har dingen 
fansels al goed dwaan woe, sneons 
let noch sa oefenje, dat it nachts 
soms súver noch yn har neitrille. 
Mar tiden hawwe tiden en no 
wurdt alles lokkich op ‘e tiid digi-
taal oanlevere. En… wa yn Raerd 
soe net witte wat Roelie en Pier 
foar it doarpshûs betsjutte. Foar 
harren sels lykwols grif sa fansels-
sprekkend, dat sy it der net ienes 
útwreidsk oer hiene. Dan komt 
“de Zonnebloem” te praat; “Prach-
tich wurk! Hoewol it wol wat fan 
jo freget dochs rûnút ferslaafjend”, 
neffens ús haadpersoan. En sa is 
it kaam dat Pier Dijkstra, dochs 

al fakman yn syn eigen branche, 
him ûntwikkele ta in fakbekwaam 
diplomaat.

Fansels moast der in list oan te 
pas komme om Roelie nei de 
Martinitsjerke yn Snits, de lok-
aasje fan de útrikking, te krijen. 
Dêrfoar hie Pier in plan makke 
tegearre mei de Lege Geaën-
ster Tsjerkrintmasters. Der soe 
in byienkomst fan oargelisten 
plakfine, yn it ramt fan “ûnder-
finingsútwikseling”. Sebastiaan 
Schippers en Balt de Vries (man-
nen fan namme) soene dêr ek 
komme. Roelie hie gjin erch yn de 
dûbele boaiem fan Pier syn fraach 
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“Wat dochst oan”? En wat letter  
“Dochst moarn in moai jurkje 
oan”? Fierder doarde er dan ek 
net te gean, mar ôfwachtsje, moat 
er tocht hawwe.

Mar it kaam foar de hearen hear! 
Doe ’t Jorritsma (Tjerkfâd) Roelie 
ophelle, want Pier wie “hiel tafal-
lich” nei in oare gearkomste ta 
yn Snits, wie de Grand Dame der 
hielendal op klaaid. Letter woe sy 
noch al efkes kwyt dat, hie sy alles 
witten, der noch wol in moaier 
jurkje west hie, mar soks is fansels 
praat efterôf. Oankaam op lok-
aasje tocht har al – wat in oan-
rin- !  En… wat in bûtenwênstige 
ûntfangst… Foar har wie in stoel 
reservearre… en dêr njonken ien 
foar in Hr. P. Dijkstra, tafallich??? 
Wêrom hoechde Jorrritsma net 
mei… Roelie waard ûnwis en su-
ver wat kâld en trillerich… doe’t 
sy har famylje en kunde  yn de 
banken sitten seach kaam by har 
in fermoeden op, oer wat hjir eins 
spile.

DIT KOE DOCHS NET WIER 
WÊZE? En fuort dernei: DAT IK 
HJIR SA RAAR YN RÛN BIN! 
Net te leauwen!! Ien fan de oa-
nwêzige beppesizzers, dy ’t dit 
allegearre ek pas de jûns fan te 
foaren te hearren krigen hiene, 
flústere Pier yn alle ûnskuld ta: 
“Wit Beppe noch fan neat”? En 
doe gong alles dy deis fierder as 
yn in rûs. De útrikking rûn nef-
fens alphabetyske folchoarder en 
Roelie wie nummer 4. Dat wie 
foar de jeugd in lange sit fansels, 
want nei beppe har feest folge der 
noch in hiele rûfel minsken, dy’t 
itselde te wachtsjen stie.
Tasprutsen troch Boargermaster 
Apotheker, dy ’t út de doeken die 
hoe’t Mevr. Dijkstra-Abma nei 
dizze moaie lokaasje lokke wie 
foar in oargelkonsert, mar dat dit 

dochs wol in hiel oare betsjut-
ting hie. Tige ûnder de yndruk 
fan alle eare moast Roelie grif ek 
wolris efkes weromtinke oan har 
mem. Sy wie it ommers, dy’t der 
altyd op taseach dat de lessen fan 
Juf Pytsje “Piano” út Poppenwier 
trou oefene waarden. Wylst de 
jongfaam doe miskien ek  wolris 
gewoan mei de oare bern bûten 
boartsje woe. Wat soe mem dit 
moai fûn hawwe! (fjouwer fan 
har bêrn meie harren Oargelist 
neame, geweldich!). Tidens de 
seremoanje fielde Roelie ek, dat 
har grutte stipe Pier, dy’t altyd pal 
efter har stie by alles wat sy by de 
ein hie, hjirby ek fan grutte bets-
jutting west hat, fertelde sy letter 
tankber.

Doe… grut lokwinskjen yn de 
Martini, mei in lekker bakje kofje 
en in stik oranjekoeke derby. Dik 
yn oarder! En om yn de stemming 
te bliuwen Is famylje Dijkstra 
dêrnei noch mei harren neiteam 
lekker út te iten west! Wat in 
feest!! Werom yn Raerd wachtte 
harren in waarm ûnthaal: Wat 
in thúskommen ek!! Allegearre 
lokwinsken, kaarten en blommen, 
suver oerweldigjend! Wat in dei!!

Doe’t ik de dei nei keningsdei út 
namme fan ús doarpskrantje frege 
of Roelie en Pier der foar fiele 
soene om dêr wat oer te fertellen, 
wie har spontane antwurd  fu-
ort: “Ja leuk, mar wy moatte eins 
earst al efkes bykomme, goed”? 
Of dat der wol fan kommen is 
doar ik net te sizzen, want sa’t de 
measten miskien wol lêze hawwe  
yn it Sneeker Nieuwsblad, stie 
Roelie de sneins dêrop nochris 
in huldiging te wachtsjen yn de 
PKN-tsjerke fan Tersoal, tegearre 
mei har broer Bernard. Sûnder 
mis moast dêr wer in list oan te 
pas komme. Út hannen fan de 

tsjerkrintmasters krigen broer 
en sus Abma it draachinsigne yn 
goud mei briljant en de dêr oan 
keppele oarkunde foar de 50 jier 
dat Roelie al oargelspile yn harren 
tsjinsten en Bernard om en de by 
42 jier. Mei syn beiden hawwe dy 
twa wol yn mear as 5000 tsjinsten 
spile en wol yn mear as 20 tsjer-
ken. HULDE! Grif mocht hjir yn 
it foar ek net oer praten wurde. 
Pier sei dan ek dat er optein wie 
dat alles sa moai slagge is en de 
tiid fan stilhâlden no lokkich efter 
harren lei.

Noch nea hie ik in “lintsje” fan 
tichtby ûnder eagen hân. Tige 
ymposant hear! Lykwols net 
bedoeld om it te dragen. It lytsere 
draachinsigne wol. Op de byle-
vere “draachwijzer” stiet sekuur 
hoe en wannear  dat mei. De 
gouden draachspjelde fan de PKN 
tsjerke mocht ik ek bewûnderje. 
In pronkje om te sjen. En…  yn 
huize Dijkstra wie noch folle mear 
te sjen: In see fan kaarten, prach-
tige tekeningen “foar beppe”,  oar-
kundes en sels dichtwurk wie der 
te finen. Yn ‘e “sneinske keamer” 
tilde it op fan de blommen, it iene 
bosk noch moaier as it oare! Oan 
Roelie en Pier wol te fernimmen 
dat dizze oerweldigjende bliken 
fan belangstelling harren wol 
wat die. Lâns dizze wei wolle se 
elkenien dêr dan ek hertlik foar 
betankje. 

De finale fan dit entûsjaste petear 
wie, dat Roelie ek noch efkes foar 
my spile op har professionele 
elektroanyske oargel. Fol bewûn-
dering seach ik, hoe’t net allinne 
har hannen mar ek har fuotten 
dêrby belutsen wiene, oertsjûgj-
end, krekt sa as hert en siel út har 
prachtige ferhaal sprekke.

H.A.
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Bericht uit het Raerder Bosk
In een paar weken tijd is het aanzien van het Bosk helemaal veranderd. Het is eigenlijk grappig dat in een tijd, 
waarin onze tuinen er nu op zijn mooist bij staan en alle bloemen en planten volop in kleur en geur nu reikhal-
zen naar de zomer, het hoogtepunt in het Bosk voorbij is.

We werden daar al in februari getrakteerd op een zee van sneeuwklokjes, gevolgd door de winterakonieten en in 
maart op een volgende zee van holwortel en vingerhelmbloem, lenteklokjes en ook hele mooie groepen bostul-
pen. De jaarlijks terugkerende keizerskronen stonden er ook dit jaar weer prachtig en trots bij. Ik denk dat veel 
Raerders en ook niet-Raerders genoten hebben van deze bloemenpracht.

Maar wat elk jaar omstreeks april gebeurt: langzaam maar zeker rukken de woekeraars op. De brandnetels, het 
fluitenkruid, het zevenblad en het kleefkruid bedekken alles met een mantel (der liefde?). Toch valt er nog steeds 
veel moois te zien in het binnenbos, maar je moet er wat meer naar zoeken: 2 soorten wilde geranium, een perk 
lieve-vrouwe-bedstro, de voorjaarszonnebloemen, de bloeiende aronskelken, een perk salomonszegel en de 
smeerwortel- en komkommerkruid-planten bloeien nu ook volop.

In de gracht, in een grote gevallen boomtak, zijn net 6 waterhoentjes uit het ei gekropen. Ze blijven nu op het 
nest en vader en moeder zijn druk met het aanvoeren van voedsel. Op het grasland achter Hainja staan nu de 
uitgebloeide paardenbloemen met hun witte zaadbollen zij aan zij. Het groen is verdwenen, we zien nu een wit 
grasland voor de verandering.

Dit is maar een greep uit alle nieuwtjes vanuit het Raerder Bosk, er valt altijd wel wat te beleven. Geniet er van, 
laten we maar trots zijn op ons mooie stukje natuur!

Ineke Schulting

No moat it net Raerder
•	Op de Snitserdyk is it jûns en yn it wykein stil. Hiel 

noflik om in blokje om te rinnen as te fytsen.
•	Op de Slotsdyk wie lekkaazje yn de wetterlieding. 

Allegearre wetter, lokkich wie it gau wer makke.
•	Roelie Dijkstra krige twa ûnderskiedingen,    gewel-

dich.
•	Foar it doarpshûs stie in moaie en grutte pop. Wie-

gertje fierde dêr har jierdei.

Ferhúze
Rom 86 jier wenne ik op Flansum en yn Raerd, ein 
april bin ik ferhúze nei Friesma State – Smelle Ie - te 
Grou.  Myn adres is Oostergoostraat 62 A, 9001 CM 
Grou.

Groetnis, Gerke van der Velde

Mem
Myn Mem is der net mear

Dat docht noch eltse dei sear
Se hat ús Heit, ús as bern en letter de beppesizzers altyd bedoarn

Foar alles en eltsenien soargje wie foar har hiel gewoan
Tiid foar harsels wie der hast net
Mar dêrfan hie se ek gjin ferlet

Faak tink ik: koe ik har noch mar efkes sjen
Ik bin en bliuw har bern

Ienfâld siert in minske, sa myn Mem dus ek
Ik mis har, dat is dochs net sa gek
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Raerd yn koper slein
O, hwet boarte ‘k as berntsje blij
Âlde tsjerke en toer by dy

Dizze spreuk en de ôfbylding op dizze foto binne fan Raerd. It is in keunstwurkje yn koper, makke troch koper-
slager Klaas Dijkstra út Snits. Oan de hân fan âlde ansichtkaarten moat it de sitewaasje fan de kolk yn likernôch 
1925 wjerjaan.

Ik ried oer de Flânsumerdyk nei Raerd doe’t krekt wat earder as it hûs fan Paulusma in auto midden op ‘e dyk 
stie. Ik stoppe der achter en de man stapt út. Hy wol graach in foto meitsje fan dat skitterjend moaie goudgiele 
bûterblomlân. Ik fyn dat bêst en sis dat dat lân tafallich fan my is. Hy seit dat er foar it earst fan syn libben yn 
Raerd is en dat er út Weert komt. En ek dat syn oerbeppe út Raerd kaam. Dan fertelt er dat er wat yn ‘e auto hat. 
It is dit koperen keunstwurkje mei dêryn it byld fan Raerd gravearre en slein. Uterst sekuer makke. Sels de dak-
pannen en stientsjes fan de hûzen steane der nauwkeurich krekt op.

Dit keunstwurk hat altiid by syn beppe yn hûs hongen en nei har ferstjerren lei it by him. Hy hat it no meinom-
men nei Raerd om hjir oan immen te jaan. Immen út it doarp dy ‘t der wiis mei wêze sil. As ik sa ‘n ien wit? No, 
jawol. Ik fertel him oer myn museum. Dêr soe it wol passe. “Dat is fijn, dan geef ik het aan u “. “Nou, dankjewel“. 
Wy sprekke noch wat fierder oer myn museum en de greidefûgels, dêr ‘t ik my wakker foar ynset. En oer dit 
blomrike VanGoghkleurige lân mei syn diversiteit, dat ik behâlde wol. Hy seit dat er hjir noch wat foto‘s meitsje 
wol, dat er yn Raerd sjen wol en dat er dan wer fierder giet. Ik jou him as tank noch in boek fan Flânsum, dat 
tafallich yn myn auto leit.

En no hinget it keunstwurk hjir in it museum. Wa ‘t it bewûnderje wol is altiid wolkom.

Titus de Wolff
Flânsum
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Raerders
Abraham
Op 27 april (tagelyk mei ús kening) is John van Vilsteren 50 jier wurden. Lokwinske!

Nieuwe viervoeters
In ons dorp lopen weer wat kleine puppen rond. Er komt heel wat bij kijken om van deze kleine wolbollen sta-
biele en heerlijke volwassen kanjers te maken. Enkele baasjes gaan met hun donderstralen op cursus. Het is niet 
alleen heel leerzaam om te weten hoe een pup opgroeit en welke levensfases ze allemaal doorgaan, maar vooral 
ook heel gezellig om ervaringen uit te wisselen. Elke vrijdagavond gaan ze samen naar Hondencentrum “Imala” 
aan de Hegeyk bij Manege Himmeren.


