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Raerd toen-
Raerd nu                             
Poppenwiersterdyk 24

De geschiedenis van Poppenwier-
sterdyk 24 is niet erg uitgebreid, 
want het gaat om een heel ‘jonge’ 
boerderij.

Tot 1927 was dit een perceel 
weiland, in eigendom bij de 
Nederlands Hervormde kerk. In 
dat jaar werd er een boerderij op 
gebouwd en werd het bebouwde 
perceel verkocht aan Marten van 
der Hem, die er met zijn gezin, 
bestaande uit zes kinderen, ging 
wonen.

Van der Hem, geboren in 
Wirdum in 1872, was daarvoor 
boer geweest op Snitserdyk 13.
Een van zijn zoons, Marten jr., 
was een bekende kaatser van 
“Wêz Wis”; hij won o.a. de PC van 
1934.

De Van der Hem’s woonden zo’n 
40 jaar op de boerderij. Na het 
overlijden van Marten in 1952 
werd zijn vrouw Grietje Teyema 
de hoofdbewoonster tot begin 
1960. Daarna nam Jan van der 
Hem, een van de zoons, de boer-
derij over. Hij woonde er tot 1967 
en verkocht de boerderij toen aan 
Folkert van der Wal. Deze ver-
bouwde de boerderij meteen: het 
gehele achterstuk werd vervangen 
door een nieuwe Hollandse stal, 
die ook nu nog in gebruik is.

In 1992 is een ligbox voor jong-
vee toegevoegd. Het land is mooi 
dicht om de boerderij gelegen 
dankzij enige ruilverkavelingen 
waarin percelen land eerst van 
Burgum, de oorspronkelijke 
woonplaats van Folkert, en daarna 
achtereenvolgens van Akkrum en 
van Grou met percelen in Raerd 
zijn geruild.
 
Folkert was gehuwd met Jantje 
Landstra. Ze kregen samen zes 
kinderen: Goosje, Geeske, Trynke, 
Gerda, Keimpe en Germ. Jantje 
is in 1976 overleden. Enige jaren 
daarna kwam Joke van Ommen 
op de boerderij, de nieuwe part-
ner van Folkert die de taken in de 
huishouding op zich nam.

Keimpe (1966) werkte eerst vanaf 
1990 in een maatschap samen met 
zijn vader en heeft het boerenbe-
drijf  in 1994 overgenomen. Joke 
overleed in 1997, Folkert in 2014.
Keimpe had al vanaf de basis-
school verkering met Petra van 
der Ploeg. In 1992 zijn ze ge-
trouwd.

Met Keimpe en Petra praat ik over 
hun leven op de boerderij. Ze 
hebben twee zonen: Fokko, gebo-
ren in 1992, en Tsjirk, geboren in 
1996. Fokko werkt op een loon-
bedrijf. Tsjirk heeft een baan in de 
boerenbranche en wil graag boer 
worden. Hij zal te zijner tijd zijn 
vader opvolgen aan de Poppen-
wiersterdyk. Beide zoons wonen 
nu nog thuis.

Petra heeft naast haar werk als 
moeder en in de huishouding 
altijd een baan gehad. Nu werkt 
ze drie dagen in de week bij ING 
klantenservice in Leeuwarden. De 
opvoeding van de kinderen heb-
ben Petra en Keimpe altijd samen 
gedaan.

Vanwege de gebondenheid aan 
het boerenbedrijf kon het ge-
zin meestal niet te ver weg met 
vakantie. “Daarom is het ideaal 
dat we van jongs af aan een bootje 
hadden dat was overgenomen van 
pake Douwe van der Ploeg”, zegt 
Keimpe. “Nu ligt hier een mooi 
sloepje aan de steiger bij onze 
vijver. Via de Âldfeart zijn we zo 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 13 maart 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 14 maart 20.00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang Dorpshuis

Woensdag 18 maart 8.30 – 20.00 uur Open dag Raerderhiem School

Donderdag 24 maart 19.30 uur Avondmaalsdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 29 maart v.a. 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 1 mei Voorjaarsfair Dorpshuis/plein

Zaterdag 4 juni De hele dag Slachte Marathon Hele dorp

op het Sneekermeer”. Ze zijn ook 
een paar keer op vakantie geweest 
in Schotland waar ze erg goede 
herinneringen aan hebben.

Het wonen aan de rand van het 
dorp bevalt Petra en Keimpe 
erg goed. “We merken wel, net 
als vele andere Raerders, dat het 
gemeenschapsleven in de loop der 
jaren minder hecht is geworden”, 
zegt Petra. “Maar als we in het 
dorp komen is het nog altijd erg 
gezellig”.

Keimpe draagt in het dorpsleven 
bij als drager bij begrafenissen, 
Petra is regelmatig te vinden in 
het gymnastieklokaal. 

“Het voordeel van het opgroeien 
vlakbij het dorp is dat je als boer 
gewend bent een goede relatie 
met de naburige bewoners te 
onderhouden”, zegt Keimpe. “Als 
vee bijvoorbeeld ziek is of kreupel, 
geven we vaak uitleg bij de behan-
deling door de dierenarts. En kin-

deren zijn altijd welkom. Kalveren 
vinden ze leuk, en ook laten we ze 
omgaan met onze twee Shetland-
pony’s”.

Keimpe en Petra zijn in de bloei 
van hun leven en hopen nog lang 
te genieten van hun leven op de 
boerderij.  

R.H.
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 13, nummer 118
Maart 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 aprilnummer: 
inleveren copij uiterlijk 15 
maart (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van maart wordt in de 
eerste week van maart 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

De bewoners van 
Jongema State                   
Deel 2

Een nieuw huis
In deel 1 hebben we gezien dat 
Jongema State in handen van de 
stad Leeuwarden was gekomen 
en door hen was afgebroken. 
De strijd om de macht in Fries-
land tussen de Geldersen en de 
Bourgondiërs bleef nog een paar 
jaar voortduren. Na 1522 liet de 
hertog van Gelder zijn aanspra-
ken op Friesland varen en werd 
Karel V de nieuwe machthebber. 
Er volgde een tijd van herstel en 
wederopbouw. Dit gold eveneens 
voor Jongema State. Er kwam 
een nieuw huis. In het testament 
van vader Eda Jonghama uit 1531 
wat hierna aan de orde komt was 
sprake van “hues en hoeff ”. Zoon 
Aeda Jongema noemde in zijn 
testament uit 1532 “Jonghama 
staten, huis, hoff en hornleger “. 
Een huis en een stalling voor de 
koeien, het hornleger.

De Slotsdyk heeft de naam te 
danken aan het "slot". Zo noemde 
men in het Fries een landhuis. Het 
vormde de verbindingsweg tussen 
het dorp Raerd en Jongema State. 

Twee testamenten
Eerst het testament van Eda 
Jonghama uit 1531. Gemaakt, 
zegt hij zelf, gezond van lijf en na 
goed beraad. Na de gebruikelijke 
overweging: “datter naet wissera is 
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dan dyo daed ende naet onwissera 
dan dyo wra des daeds”, ofwel: 
er is niets gewisser dan de dood 
en niets ongewisser dan het uur 
van de dood, laat hij zijn laatste 
wil op papier zetten. Hij beveelt 
zijn arme ziel aan bij God in het 
hemelrijk en wenst dat zijn li-
chaam begraven wordt in Thabor 
bij zijn vader. Het klooster daar 
krijgt een geldbedrag toegezegd, 
net als diverse andere kloosters in 
de omgeving. In Raerd wordt de 
kerk niet vergeten,” de patroen toe 
Raerd Sancte Laurens” krijgt drie 
enkele guldens voor “olybrand 
in der tzierka” en ook de armen 
hier worden bedacht. Zoon Aeda  
krijgt: “alle  dae landen ende ren-
ten, hues en hoeff, hlesten ende 
onlesten alst in Raerdera gae leyt”. 
Dochter Womck erft diverse lan-
derijen en voor zijn tweede vrouw 
Ath zijn de opbrengsten van de 
landerijen en het huis waar ze in 
woont met alles daarin.

Zoon Aeda Jongghama (de 
schrijfwijze verschilt nog al eens) 
was dus de volgende eigenaar 
van Jongema State. Hij werd in 
1525 genoemd als grietman van 
Rauwerderhem en woonde toen 
ook in Raerd. Hij is twee keer 
getrouwd geweest, maar liet geen 
kinderen na. Hij maakte in 1532 
zijn testament op. Ook nu weer 
een uitvoerig document waaruit 
de behoefte blijkt het zieleheil en 
het bezit van de landerijen goed 
verzorgd achter te laten. Hij wil 
begraven worden in de kerk van 
Raerd: “by myn heilighen pa-
troen Sinte Laurens op dyo aerste 
graede voor dat koer, voor myn 
sillighe moers foeten”. De patroon 
( pastoor) krijgt een vergoeding  
uit de opbrengst van het land 
in de Burefenne. Voor “ewich”  
staat erbij, altijd durend, maar hij 
moet wel ieder jaar diverse mis-

sen opdragen om hem en zijn 
vrouw Ayle (Ael) te gedenken. 
Twee missen per week, nauwge-
zet omschreven. De ene bij het 
Sinte Anna altaar op de dinsdag 
en de andere mag de priester zelf 
bepalen wanneer het gelegen uit-
komt, maar wel voor “ewich”. Zijn 
tweede vrouw was Ael van Heem-
stra, in zijn testament noemde 
hij haar zijn: “goulden wyff ”. Zij 
kreeg het vruchtgebruik van zijn 
bezit na zijn overlijden in 1534, 
maar zijn zuster Womck erfde 
van hem op voorwaarde dat haar 
zoon Gerloff zich voortaan Aedae 
Jongghema zou noemen. Womck 
was getrouwd met Eelcke Heringa 
van Marsum.

Uit het testament van Aeda blijkt 
dat hij: “Jongghama staten, huis, 
hoff en hornleger met de landen 
en (huis)steden in de buren” aan 
zijn erfgenamen schenkt, maar 
ook de kerk mag niet worden 
vergeten. De priesters krijgen het 
land in de Burefenne, maar de 
familie Jongema houdt het recht 
om te bepalen wie het land mag 
huren. En de armen van Raerd 
houden recht op de opbreng-
sten van het land bij de Jongema 
reydmer. Op oude kaarten zit in 
de weg naar Leeuwarden, direct 
na de afslag Raerd een fraaie krul. 
Hier was de oude weg om de 

Reidmeer heen gelegd. In 1842 is 
deze bocht er uit gehaald.

Aeda Jongema 
begraven in Raerd
Tot zover enkele bijzonderheden 
uit de testamenten die voor het 
verhaal van belang zijn. Deze 
testamenten werden opgemaakt 
in bijzijn van, onder andere, de 
plaatselijke pastoor en notaris en 
ook door hen bezegeld. Van Aeda 
is de grafsteen bewaard gebleven 
in de kerk van Raerd met het 
opschrift: int jaer onzes heren M 
VC ende XXXIIII den XXIII dach 
in junio do sterf den ersamen 
man Ada Jonghama  herscap toe 
Rawert ende hier begraven. Wie 
leefter die de doot niet smaken 
sal. Ook die van zijn vrouw Ael 
is weer teruggevonden tijdens de 
grote restauratie in 2009 en hoe-
wel hij ooit was stukgeslagen is 
ook deze terug in de kerk. (Uit het 
boek over de Laurentiuskerk).

De erfenis en de juiste 
naam
Gerloff  Heringa, de nieuwe 
bewoner van Jongema, ging dus 
voortaan door het leven als Aeda 
Heringa van Jongema. Hij had 
hier niet een zorgeloze tijd. De 
Spaanse overheersing duurde nog 
voort, maar na de Reformatie van 
1580 kreeg de katholiek gebleven 
Aeda zoveel problemen dat hij het 
land ontvluchtte. Samen met zijn 
vrouw Anna van Roorda zocht hij 
zijn toevlucht in Emden. Het huis 
is toen waarschijnlijk niet be-
woond geweest. Ze zijn in Emden 
overleden, Aeda in 1586 en zijn 
vrouw in 1585 en werden daar 
begraven. Nadat de rust hier weer 
teruggekeerd was, zijn hun resten 
opgegraven en overgebracht naar 
de kerk van Raerd. Hun graf-
steen is nog in de kerk aanwezig. 
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Hierop staan de namen van meer-
dere familieleden die allemaal in 
Emden zijn overleden. Van de 
vier kinderen kwamen alleen de 
dochters Fookel en Womck terug 
naar Friesland. Zij trouwden met 
twee broers Van Eysinga, waarna 
de naam Jongema uit het beeld 
verdween.

Zo sluiten we deel 2 af met het 
einde van het Jongema tijdperk. 
Van ongeveer 1450 tot 1580 had-
den ze hier een belangrijke posi-
tie en daarom is hun naam voor 
“ewich” aan het park verbonden.

Volgende keer gaan we verder met 
de nieuwe bewoners van Jongema 
State Fookel Heringa en Pieter 
van Eysinga. In het oude poortge-
bouw zit nog de mooie steen met 
hun namen en wapens erop.

S.B.

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

 

Column
Hooikoorts

Het voorjaar is 6 weken eerder 
begonnen dan gepland, ook al zou 
je het aan het weer niet zeggen, 
maar in de natuur is de bloeiperi-
ode alweer gestart. 

Dit betekent voor 20% van de 
Nederlanders dat zij last krijgen in 
meer of mindere mate van hooi-
koorts. Hooikoorts is een allergi-
sche reactie op pollen van bomen, 
grassen en bloemen. 

Niezen, rode, droge, jeukende, 
tranende of brandende ogen 
kunnen een symptoom zijn van 
hooikoorts. Maar ook jeukende 
oren en keel, verstopte, lopende, 
jeukende neus en hoesten of zelfs 
benauwheid kunnen tekenen zijn 
van hooikoorts. Soms zelfs zo 
dat mensen denken verkouden te 
zijn, totdat deze verkoudheid twee 
weken duurt en niet verbetert. 

Wat kun je eraan doen?
Bij milde klachten kun je vaak 
met homeopathie een heel eind 
klachten minimaliseren. Daar-
voor kun je ook in mijn praktijk 
terecht. 

Bij wat zwaardere klachten zou ik 
NAET aanraden. Dit is een alter-
natieve therapievorm die ik niet 
beoefen, maar waar ik wel prach-
tige verhalen bij allergieën van 
hoor. Ik ken wel therapeuten die 
dit doen, dus voor meer informa-
tie mag je altijd contact met mij 
opnemen:

Sabine Mooijweer
Fryhofke 12, Raerd
06-51797389
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Tip: cadeaubon om te geven!                              
www.yngoedehannen.nl 

ontspanningsmassage - hotstone massage 

Hedy’s 
Pedicure Praktijk

 

Gespecialiseerd in het behandelen van 
 

diabetes
– 

en reumapatiënten
                          

 

Doarpsstrjitte 35  

9021 CK Easterwierrum 

058-2501116 
hedyspedicurepraktijk@gmail.com 

 

 

 

bel/mail of kom
 gerust even

 langs. 

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

Bij heel zware klachten, zou ik 
de huisarts consulteren en wel-
licht word je doorgestuurd naar 
een specialist. Het kan namelijk 
ook bijvoorbeeld COPD (astma), 
bronchitis of longontsteking zijn. 
Of een allergie voor iets anders, 
bijvoorbeeld huisstofmijt. 

Dit is natuurlijk belangrijk te we-
ten omdat deze aandoening een 
andere behandeling vereist dan 
hooikoorts. 

Blijkt het toch een zwaardere 
vorm van hooikoorts te zijn, dan 
is er in de reguliere geneeskunde 
ook het een en ander te doen: 
van neusspray tot anti- histamine 
tabletten, ook hier helpt de ene 
medicatie beter dan de andere bij 
een persoon. 

Ook is er preventieve therapie 
mogelijk die start na het hooi-
koortsseizoen en die ervoor zorgt 
dat je er volgend jaar geen last 
meer van hebt.

Ikzelf ben jaren bezig geweest 
te vinden wat mij nu werke-
lijk van mijn klachten af hielp. 
Eerst homeopathie, dat hielp mij 
minimaal. Ik had best pittige 
klachten. Verschillende medicatie 
geprobeerd. Toen ik er benauwd 
bij werd, overgestapt naar regulier 
circuit. Na verschillende vormen 
van medicatie die niet of nauwe-
lijks hielp en een neusspray die 
een paar jaar goed werk ver-
richtte, nu al 5 jaar op medicatie 
waardoor ik bijna geen last meer 
heb. 

Laat het voorjaar maar komen, ik 
heb er zin in! 

Hartelijke groet,

Sabine
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Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

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

Woningtaxatie

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

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team
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In deze 40 dagentijd organiseert de diaconie van PKN “De Lege Geaën”ook dit jaar 
weer een paasviering. Deze viering is bedoeld voor iedere inwoner van de Legean 
van 60 jaar en ouder.  
Dominee Majoor leidt deze viering en Roelie Dijkstra begeleidt de liederen op het 
orgel. 
Het officiële gedeelte begint om 16.00 uur en we sluiten af met een broodmaaltijd. 
Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom!  
 
Wilt u zich opgeven? Dit kan bij: 
Gerrit van der Leeuw telefoonnummer: 521375 
Hendrika Jellema       telefoonnummer: 416067. 

Uitnodiging 
voor iedere 60+ van de Lege 

Geaën 
tot het bijwonen van de 

bijeenkomst : ‘onderweg naar 
Pasen’. Datum: 19 maart 2016 

Tijd: 15.30 uur tot 18.30 uur. 
Plaats: “Us Gebou” te Gauw. 

       
       
       

 

 

 

 

AANKONDIGING PLAYBACKSHOW 

2016 
Wij zijn op zoek naar STERREN 

uit groep 1 t/m 8!!! 

Doen jullie ook weer mee?? 

9 APRIL 13.00 uur 

Podium Dorpshuis 

Je kunt je opgeven tot uiterlijk zaterdag 19 MAART  

graag via de email: ouderverenigingraerd@gmail.com 

Bij opgave graag vermelden: naam,groep,nummer en artiest 
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De lessen worden gegeven door Jetse Jongsma. 
Opgave en vragen: Stuur vóór 10 maart een mail naar 

jeugd@tennisclubraerd.nl 

TENNISLES 
OP  

WOENSDAG 

GRATIS  
RACKET 

VOOR NIEUWE 
JEUGDLEDEN 
TOT 12 JAAR 

Voor de jeugd 
12 lessen 

€ 5,00 per les 

Jeugd 6 tot 12 jaar (vanaf  groep 3) 
Lessen kan als je lid bent of  lid wordt. Als jeugdlid tot 12 jaar betaal je 
€ 27,50 contributie. De eerste les start begin april. Er worden dit sei-
zoen 12 lessen gegeven, de lessen vinden plaats op woensdagmiddag 
en de kosten hiervoor zijn € 5,00 per les. Nieuwe jeugdleden ontvangen 
een gratis tennisracket. Bij voldoende deelname worden de jeugdleden 
in twee groepen verdeeld, tijden volgen. 

Jeugd vanaf  12 jaar en senioren 
Lessen kan als je lid bent of  lid wordt. Als jeugdlid vanaf  12 jaar betaal je 
€ 30,00 contributie, als volwassene betaal je € 67,50 contributie. De les-
sen worden gegeven op woensdagavond. De eerste les start begin april, 
tijd volgt. Er worden dit seizoen 12 lessen gegeven, de kosten hiervoor 
zijn (bij voldoende deelname) € 9,00 per les.  
 

www.tennisclubraerd.nl 

Jeugd vanaf  
12 jaar en senioren 

12 lessen 
€ 9,00 per les 

 
 

OPGAVE 
VÓÓR 

10 MAART  
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Mededelingen van 
het Bestuur van 
Doarpshûs en 
Jongemakrite
Maandag  21 maart 20.00 uur 
nodigt het bestuur alle dorps-
genoten, vrijwilligers en gebrui-
kers van onze beide locaties uit 
voor de jaarvergadering in ons 
Doarpshûs.

Wij hebben samen een enerve-
rend jaar achter de rug en willen 
met u  terugblikken maar vooral 
vooruitkijken …..

Na de dorpsvergadering, op 3 sep-
tember 2015, zijn twee stuurgroe-
pen gevormd. Stuurgroep Beleid/
Visie en Stuurgroep /Vrijwilligers. 

Zoals 3 september toegezegd pre-
senteren beide stuurgroepen deze 
avond hun bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen.

Het Bestuur heeft vanaf septem-
ber ook niet stilgezeten en wij 
leggen u graag de nieuwe, reeds 
genomen stappen en plannen 
voor. 

Uitslagen jeugd 
biljart toernooi 13 
& 14 februari 2016
Eerste prijs:    
Ebe Terpstra

Tweede prijs:   
Jan Wiebe Riemersma

Derde prijs:    
Durk Jan Zantema

Winnaar verliezers ronde:  
Ronald Talsma

Winnaar poedel prijs:  
Folkert Punter 

Vanaf 1 maart is op zondag het 
Doarpshûs gesloten. De reden is 
dat, ondanks grote inspanning 
van enkele leden van de Stuur-
groep/Vrijwilligers het niet lukt 
om het vrijwilligersrooster voor 
de “ kroegfunctie “ op zondag te 
vullen. 

Wij zien u graag op 21 maart,

Will Bokma, namens het bestuur

 

Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

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

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 
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Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 18 maart 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Dorpshuis

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag jaarvergadering d.d. 20 maart 2015
5. Jaaroverzicht 2015
6. Financieel verslag 2015
7. Verslag kascommissie 
8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Ronald Tjalsma
Voorstel nieuw bestuurslid:  Anne Bertus van der Meulen 

Pauze

9. Contributieafdracht lidmaatschap KNKB
10.Bespreking Beschrijvingsbrief KNKB
11.Benoeming afgevaardigden jaarvergadering KNKB d.d. 31-3-2016
12.Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, 

competitiekaatsen en de zomertraining.
13.Berichtgeving Dorpshuisbestuur en Stuurgroep Beheer
14.Status Stichting Sportbelangen Raerd
15.Rondvraag
16.Sluiting

Het verslag van de jaarvergadering van 2015 en een overzicht van het vorig 
kaatsseizoen is na te lezen op www.wez-wis.nl.  
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KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 6, 9012 DZ Raerd | +31(0)621946988 | info@wez-wis.nl  | www.wez-wis.nl

Concept agenda K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën 2016  

Datum Wedstrijd Aanvangstijd / Locatie

vr 18 maart 2016 Jaarvergadering 20.00 uur – Dorpshuis

za 19 maart 2016 Zaalkaatsen 17.00 uur – Easterein

za 2 april 2016 Materiaaldag 10.00 uur 

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

za 16 april 2016 Bliksemloterij 10.00 uur

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

vr 6 mei 2016 Jeugdfederatie wedstrijd 12.00 uur

vr 13 mei 2016 Ledenpartij jeugd 18.00 uur

za 14 mei 2016 Ledenpartij Senioren 16.00 uur

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

za 11 juni 2016 KNKB Pupillenmeisjes Afd + opstap 10.00 uur

vr 17 juni 2016 Federatie afdeling welpen + pupillen 

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

03-07-16 Boarnsterhimpartij

do 7 juli 2016 Diplomakaatsen jeugd 18.00 uur

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

vr 19 augustus 2016 Ledenpartij Senioren 18.00 uur

zo 28 augustus 2016 Merkepartij via de merkecommissie

za 3 september 2016 Bekerpartij jeugd + kaatskamp 12.00 uur

zo 4 september 2016 Bekerpartij Senioren + slotavond senioren 11.00 uur 

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

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

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

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

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

opgeven.

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

Data jeugdfederatiewedstrijden 2016   

Datum Plaats Aanvang

vr 6 mei 2016 Raerd 12.00 uur

za 14 mei 2016 Jirnsum 13.00 uur

za 21 mei 2016 Reduzum 13.00 uur

za 28 mei 2016 Grou 13.00 uur

za 4 juni 2016 LKC (regio wedstrijd) 13.00 uur

za 18 juni 2016 Akkrum 13.00 uur

za 25 juni 2016 Goutum 13.00 uur

za 2 juli 2016 Huizum 13.00 uur

za 16 juli 2016 Wergea (regio wedstrijd) 13.00 uur

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

Inleg voor de federatiewedstrijden is € 2,-

Competitiekaatsen en training

Start trainingen jeugd                Donderdag 14 april 18.30 uur

Start competitie jeugd               Dinsdag 19 april  om 19.00 uur

Start competitie volwassenen   Vrijdag 22 april om 19.00 uur
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Algemene ledenvergadering vereniging Plaatselijk Belang Raerd. 
 

 
 

Wij nodigen u graag uit om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering te bezoeken.  
U bent van harte welkom! 
 
Wanneer: Maandag 14 maart, 20.00 uur 
Waar: Dorpshuis Raerd 
 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening en vaststellen agenda. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Verslag  jaarvergadering 2015 
4. Jaarverslag 2015 
5. Financiën 

a. Jaarverslag 2015 
b. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie voor 2016 
c. Begroting 2016 

6. Bestuurssamenstelling 
a. Op eigen verzoek aftredend Tom Hospes 

7. Van groenbestemming naar wonen?; 
a. omgeving voormalig Sélânshûs 
b. ontwerp-wijzigingsplan  Raerd-Aldfeartswei.  

8. Dorpsvisie 
9. Rondvraag en sluiting 

 
 
 

 
Wij nodigen leden uit om zich aan te melden (via de voorzitter John Jacobs) om de 
ontstane vacature in het Bestuur op te vullen. Dat hoeft niet te betekenen dat je daarmee 
automatisch ook penningmeester wordt. 
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Ontwerp 
wijzigingsplan 
Raerd-Aldfeartswei
B en W van Súdwest-Fryslân 
hebben een ontwerp wijzigings-
plan voorbereid voor de grond 
met bestemming groen aan de 
Aldfeartswei. De wijziging houdt 
in dat de bestemming wonen 
wordt. Het plan ligt met ingang 
van 12 februari 2016 tot en met 
24 maart 2016 voor een ieder ter 
inzage bij de gemeente loketten. 
Het plan omvat 111 pagina's !!!

Ook is het ontwerp wijzigingsplan 
te bekijken op de gemeentelijke 
website.

Gedurende bovengenoemde ter-
mijn kan iedereen zijn zienswijze 
over het ontwerp-wijzigingsplan 
naar voren brengen. Uw reactie 
kunt u richten aan de gemeente-
raad van Súdwest-Fryslân, Post-
bus 10.000, 8600 HA te Sneek.

U kunt ook een afspraak maken 
met de heer H. Woltjer van het 
Team Ruimtelijke Ontwikkeling 
om uw mondelinge zienswijze in 
te dienen. U kunt hem bereiken 
via het algemeen telefoonnum-
mer 140515.

Mocht het wijzigingsplan door de 
gemeente worden goedgekeurd, 
dan betekent dat, dat er maximaal 
3 woningen aan de Aldfeartswei 
kunnen worden gebouwd.

Eerder hebben wethouder Mw. 
G. Akkerman en projectmanager 
M. Koekkoek, het bestuur van het 
Pl. Belang van hun voornemen in 
kennis gesteld. Het bestuur heeft 
toen o.a. te kennen gegeven dat zij 
echter, alvorens te reageren op het 
plan, eerst mogelijkheden wil be-
spreken om eindelijk de situatie 
aan de Sélânswei op te lossen.

Omdat wij meerdere verzoeken 
hebben ontvangen om een bijeen-
komst te organiseren om over de 
situatie Sélânshûs en het wijzi-
gingsplan te praten, zullen wij dit 

als een onderwerp op onze jaar-
vergadering van 14 maart 2016 
toevoegen. Dan maken wij ruimte 
om beide punten te bespreken. 
Indien nodig hebben wij daarna 
nog 10 dagen de tijd om te reage-
ren richting gemeente.
 
U ontvangt t.z.t. nog een uitnodi-
ging voor deze ledenvergadering  
in uw brievenbus.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met John Jacobs.
Tel. 0566 601835 of 06 45374239
E-mail : johnjeltsje@gmail.com.
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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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….opgelopen 

Pierke  zat bij ons in de klas. Er was iets vreemds aan Pierke.  
Pierke had géén vader!  Iedereen had een vader…..toch….. ????? 
 
Nou ja, behalve Bertus want die zijn vader was met de vrachtwagen tegen 
de boom gereden…Dood!! Dat vonden we allemaal heel erg voor Bertus.  
 
Pierke zijn moeder was niet een Mevrouw  maar ‘gewoon’ Joke .  
Joke woonde samen met haar moeder en een zus van haar moeder. 
Allemaal in één huis.  
De moeder van Pierke was ‘bode’ op het gemeentehuis.  
Je zag haar vaak door het dorp fietsen in een grijs uniform  
en een cape met een felrode kraag.  
Ze brengt stukken rond,  zei men dan.  
Elke dag zag je haar fietsen. We groeten haar altijd.  
We riepen heel hard: Daag Joke!!!!!…. en dan zwaaide ze breed lachend.  
 
Pierke speelde nooit met ons.  
Meestal was hij alleen. Thuis bij zijn oma en oude tante.  
 
Pierke kon goed leren. Als we iets niets wisten vroegen we het hem .  
Hij had bijna altijd een antwoord. 
We vonden hem aardig maar tegelijk een beetje vreemd.  
We vroegen nooit naar zijn vader en hij praatte er niet over. 
Maar…… 
Pierke was de keeper in ons voetbalelftal.  
Net zo goed als Frans de Munck !! 
Bij wedstrijden kwam Joke wel  kijken.  
Haar uniform met die mooie cape viel op. 
En….Ze moedigde iedereen aan.  
 
We vroegen aan onze moeder:   
Wie is eigenlijk de vader van Pierke?  
Moeder antwoordde:  
‘ Ja hoor eens, dat weet ik niet.’  
‘Joke heeft hem ergens opgelopen’ 
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Wa binne dat
‘Wa binne dat’ is eigenlijk niet de 
meest gepaste titel voor dit artikel 
want de bewoners van Flansum 
3 zijn afzonderlijk van elkaar al 
regelmatig door de media belicht. 
Ik ga op de koffie bij ‘de boer die 
volgens eigen zeggen, boert zoals 
de natuur het bedoeld heeft’ te 
weten Jaring Brunia en zijn, door 
haar deelname aan het KRO pro-
gramma Boer zoekt Vrouw, alom 
bekende vriendin Rimke Visser. 

De boerderij waar Jaring, twee 
jaar na zijn grote broer Willem, in 
1985 werd geboren, was eerst in 
eigendom van de familie Harings-
ma. Jaring’s moeder groeide op, 
op de naastgelegen boerderij en 
zijn vader boerde destijds samen 
met zijn broer in Niawier. Toen 
zij begin jaren tachtig trouwden 
hebben zij de pleats van de Ha-
ringsma’s overgenomen. Jaring 
en Willem gingen naar de basis-
school in Jirnsum waar Jaring ook 
fanatiek voetballer bij VV Irnsum 
was, later heeft hij nog geruime 
tijd bij Wit/Zwart  in Sneek ge-
speeld. Na de basisschool en de 
Havo in Sneek heeft hij de oplei-
ding tot Plattelandsvernieuwing 
& Rentmeester aan het Van Hall 
Instituut in Leeuwarden afgerond. 
Tijdens deze studie woonde hij op 
kamers. Het was een heel gezellige 
studententijd maar Jaring zag wel 
in dat wanneer hij wilde afstude-
ren, hij beter even wat afstand kon 
nemen van het studentenleven 
dus ging hij in 2009 weer thuis 
wonen om zijn studie succesvol af 
te ronden.

Omdat zowel Willem als Jaring 
geen intentie hadden het ouder-
lijk bedrijf over te nemen, waren 
Jaring’s ouders in 2006 gestopt 
met melken. Zij verdienden hun 

brood met de jongvee opfok van 
collega boeren, waaronder Titus 
de Wollf, en hielden schapen. 
Jaring  kon na zijn afstuderen op 
zijn stage adres bij Van Eysinga & 
Oostra (rentmeesters en juristen) 
in Ysbrechtum aan de slag. Als 
uitlaatklep voor de energie die 
hij in zijn kantoorbaan niet kwijt 
kon, werkte Jaring  ’s avonds en 
in het weekend bij omke Titus 
op de boerderij. Hierdoor kreeg 
Jaring steeds meer feeling met 
het boerenleven en ontwikkelde 
een geheel eigen visie op het 
agrarisch ondernemen. Er werd 
dan ook door Titus en hem wel 
eens gesproken over een moge-
lijk samenwerkingsverband. Dit 
is uiteindelijk niet doorgegaan. 
In plaats daarvan gaven Jaring’s 
ouders hem in 2012 de ruimte om 
zijn visie en idealen in praktijk 
te brengen op de eigen boerderij 
door zelf naar het dorp te verhui-
zen.

Koeien die allemaal in het vroege 
voorjaar afkalven en per 1 april 
naar buiten gaan om hier 24 
uur per dag te weiden. Middels 
stripbeweiding iedere twaalf uur 
weer een vers stukje kruidenrijke 

weide. Een eigen stier die tussen 
de koeien loopt en op natuurlijke 
wijze voor de bevruchting zorgt. 
Grasland met een diversiteit aan 
planten door pas na 15 juni te 
maaien, een hectare plasdrasland 
speciaal voor de weidevogels en 
een aantal hectares voor de aanleg 
van kuil. Geen gebruik maken van 
kunstmest, krachtvoer en antibi-
otica. Gezond vee waarvan zowel 
de melk als het vlees volledig 
biologisch is. Zo ziet het ideaal 
plaatje er voor Jaring uit wanneer 
hij in 2012 optimistisch en en-
thousiast van start gaat.  

Om te beginnen kocht hij een 
grote groep kalfjes aan, voorna-
melijk van het oud fries rood-
bonte ras met als doel deze na 
ongeveer twee jaar te kunnen 
melken. In 2013 kocht hij weder-
om een groep kalfjes waarvan het 
merendeel Fleckvieh was. Naast 
zijn eigen vee hield Jaring ook het 
jongvee van Titus aan om zo toch 
wat inkomsten te genereren. In 
dat jaar heeft Jaring samen met 
zijn buurjongen Durk Miedema 
de oude melkstal gestript en ge-
reed gemaakt om erin te kunnen 
melken. 
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Om überhaupt te mogen melken 
moest hij eerst wel melkquotum 
aankopen. Naast de praktische 
aanpassingen op het bedrijf heeft 
Jaring deze aanloopperiode ook 
gebruikt om kennis over de bio-
logische landbouw in combinatie 
met duurzaam geproduceerd 
voedsel op te doen. 

De eerste twee jaar waren finan-
cieel best zwaar. Veel kosten om 
alles op poten te zetten maar 
daar tegenover stonden nauwe-
lijks inkomsten. Daarnaast had 
Jaring de pech dat  er tamelijk 
veel aangekochte dieren uitvielen 
door met name vruchtbaarheids-
problemen. Het ging Jaring aan 
het hart  om deze mooie pinken, 
welke hij conform zijn visie had 
opgefokt , via de reguliere weg 
van het bedrijf af te voeren. Dus 
besloot hij de dieren die niet mee 
konden komen, te laten slachten 
om het vlees ervan te verkopen. 
Om zijn steekproduct wat meer 
onder de aandacht te brengen, 
gaf hij één van zijn pasgeboren 
kalfjes de naam Jannewietske en 
twitterde dit aan haar in de hoop 
wat politieke aandacht te krijgen. 
En dat lukte, midden in de ver-
kiezingstijd kwam Jannewietske 
de Vries met haar campagneteam 
langs om kennis te maken met 
haar naamgenoot. Het mes sneed 
aan twee kanten maar viel voor de 
ene fortuinlijker uit dan de ander. 
Intussen had Jaring zich ook 
aangesloten bij de Friese afdeling 
van de organisatie ‘ Youth Food 
Movement’, een organisatie die 
zich bezig houdt met de verande-
ringen in de voedselketen. Jaring 
heeft in 2014 aan het halfjaar du-
rende lesprogramma genaamd de 
Youth Food Movement Academy 
deelgenomen. Waarna hij veel-
vuldig door deze organisatie werd 
benaderd om de lokale media 

(waaronder het programma Bynt 
van Omrop Fryslân) te woord te 
staan over het werk van YFM. 
Recent stond Jaring nog in de be-
langstelling vanwege de verkoop 
van koe Janneke aan de orga-
nisatie van het Welcome to The 
Village festival. Samen met de kok 
van dit festival, Willem Schaaf-
sma, heeft Jaring kort geleden nog 
een food evenement in het Fries 
Natuurmuseum georganiseerd 
met als doel: bewust worden van 
eten. Ook was hij laatst spreker op 
een bijeenkomst van het Wereld 
Natuur Fonds, kortom aan be-
kendheid geen gebrek. 

Intussen is Jaring alweer een 
aantal stappen dichter bij zijn 
ideaal gekomen, al is dit wel met 
vallen en opstaan gegaan. Zo is 
hij min of meer noodgedwongen 
overgestapt naar volledig biolo-
gisch boeren. Jaring boerde wel 
biologisch maar genoot nog graag 
van de voordelen uit de gangbare 
veehouderij zoals bijvoorbeeld 
ruimere mestafzet per hectare. 
In 2014 kreeg Jaring, net als veel 
andere boeren in de omgeving, 
te maken met de muizenplaag. 
Hij moest nagenoeg al het voer 
voor zijn vee aankopen omdat 
de opbrengst van het land veel te 
laag was. Het grote verschil tussen 
de prijs die werd betaald voor 
biologische melk versus melk van 
gangbare bedrijven deed hem be-
sluiten volledig biologisch boer te 
worden en alleen nog biologisch 
voer aan te kopen. Op 15 maart 
2016 is de overgangsperiode 
afgelopen en krijgt hij de status 
biologisch. 

De verkoop van vlees loopt heel 
erg goed, om aan de vraag te 
kunnen voldoen gaat er gemid-
deld iedere 4 tot 6 weken een koe 
naar de slager. Naast de mensen 

uit Raerd e.o. die regelmatig op 
zaterdagmorgen zijn winkel be-
zoeken, levert Jaring ook vlees aan 
de Streekboer in Leeuwarden en 
heeft hij een aantal restaurants als 
vaste afnemers. Maar er ontbreekt 
natuurlijk nog één ding aan dit 
ideale huisje boompje beestje 
plaatje…..   
  
Menigeen, waaronder Jaring, zat 
op de zondagavond aan de buis 
gekluisterd om maar niets te 
missen van het programma Boer 
zoekt Vrouw. Zo kon iedereen de 
ontwikkelingen tussen de meest 
begeerde deelnemer, Boer Tom 
en zijn logees Leonie, Lottie en 
Rimke op de voet volgen. Toen 
bekend werd dat een liefdesrelatie 
tussen Tom en Rimke er niet in 
zat, trok Jaring de stoute schoenen 
aan en vroeg Rimke via facebook 
in het Fries om eens met hem uit 
eten te gaan. Op één of andere 
manier sprong Jarings uitnodi-
ging eruit tussen de vele lofredes 
en huwelijksaanzoeken die ze da-
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gelijks kreeg. De combinatie van 
de Friese tekst en de goedlachse 
knappe man op de foto deden 
haar goede voornemens, om deze 
zomer eens relaxed en single met 
haar vriendinnen door te bren-
gen, al gauw vergeten. Ze hebben 
elkaar tijdens het pinksterweek-
end 2015 voor het eerst ontmoet 
en de welbekende vonk sloeg 
meteen over. Na een aantal weken 
heen en weer rijden, koos Rimke 
er al gauw voor om na het werk 
door te rijden naar Raerd in plaats 
van haar eigen huis in Balk. Tja, 
en de zomer….die heeft ze alles 
behalve single maar wel relaxed 
op Flansum doorgebracht. Op het 
moment dat Rimke mij binnen 
liet voor het interview kwam de 
geur van verf mij meteen tege-
moet. Ze vertelde me dat zij en 
Jaring per 1 maart gaan samen-
wonen en zij de muren aan het 
witten was alvorens haar meubels 
hierheen te halen, nu had ze nog 
lekker alle ruimte ;-).
 
Rimke is in 1984 geboren, haar 
wiegje stond op de boerderij in 
Ypecolsga waar ze samen met 
haar oudere én jongere zus op-
groeide. Rimke zat in Woudsend 

op de basisschool en ging daarna 
naar de Mavo in Balk. Ieder vrij 
moment besteedde ze aan haar 
pony en later paard, waarmee ze 
regelmatig aan wedstrijden mee-
deed, o.a. een keertje in Raerd. Na 
de Mavo wilde ze de kappersop-
leiding volgen en reisde daarvoor 
samen met een vriendin dagelijks 
naar Emmeloord. In de drie jaar 
dat ze hier zat heeft ze zich nooit 
echt op haar plaats gevoeld en 
het speet haar dan ook enorm dat 
ze omwille van de korte reistijd 
voor Emmeloord in plaats van 
Leeuwarden had gekozen. Na-
dat ze haar diploma haalde kon 
ze op haar stage adres, kapsalon 
Reekers in Woudsend aan het 
werk. In diezelfde periode werd 
Rimke’s moeder ernstig ziek en is 
na een langdurige ziekteperiode 
inmiddels zo’n acht jaar geleden 
overleden. Na het overlijden van 
hun moeder is Rimke’s oudste zus 
op zichzelf gaan wonen. Zijzelf en 
haar jongere zuster bleven nog ge-
ruime tijd bij heit op de boerderij 
wonen. In 2013 vond ook Rimke 
het tijd voor een eigen plekje en 
vertrok naar Balk. Naast haar 
volledige baan en haar drukke so-
ciale leven had ze weinig tot geen 

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

tijd meer voor paardrijden dus 
heeft ze in overleg met haar vader 
haar paard verruild voor een 
racefiets. Inmiddels heeft  Rimke 
op deze racefiets al drie keer de 
Elfstedentocht volbracht. Na 
ruim tien jaar met veel plezier bij 
Reekers te hebben gewerkt is ze 
nu alweer twee jaar in Wommels 
bij MetzStyle Kapsalon&Visagie 
aan het werk. Ze vindt het heerlijk 
allerlei verschillende mensen te 
ontmoeten in de kapsalon, daar-
naast heeft ze het super gezellige 
collega’s wat het werk extra leuk 
maakt.
 
Rimke kijkt met veel plezier terug 
op de boer zoekt vrouw periode 
en heeft nog regelmatig contact 
met haar ‘concurrentes’. Vooral 
tijdens de uitzendperiode was het 
erg prettig even te kunnen spar-
ren met vriendinnen die hetzelfde 
meemaakten. Afgelopen zomer 
heeft Rimke tijdens de Raerder 
Merke voor het eerst echt kennis 
gemaakt met Raerd. Ze bekent 
eerlijk dat ze dit best spannend 
vond maar heeft uiteindelijk een 
hele gezellige avond gehad tussen 
de nuchtere (ehhh… kwa karakter 
dan) Raerders.   
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In het oude tanklokaal dat nu 
dienst doet als winkel neem ik 
afscheid van Jaring, Rimke en hun 
trouwe viervoeter Wolff.

voorjaarsfair 1 mei 2016 

Beste winkeliers/verkopers, 

Wegens groot succes willen wij dit jaar weer een voorjaarsfair organiseren in het dorpshuis “de 
Trijesprong” te Raerd. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze fair.  
Kosten zijn slechts €5,- voor een tafel. Meerdere tafels in overleg is mogelijk.  Een tafel is 1.40 lang en 
0.80 breed. 
 
Verder willen we proberen de voorjaarsfair aan te kleden met een kleine plek voor lammetjes, 
ponyrijden, muziek en een hapje en een drankje. Om deze fair tot een succes te maken hebben we 
uw hulp nodig, het zou super zijn om het dorpshuis weer vol te krijgen!!! Er wordt een flyer gemaakt 
en het wordt vermeld in de lokale kranten.  Wees er snel bij want vol = vol.  

Onderstaande de gegevens van het evenement: 
 Waar: in en rond het dorpshuis te Raerd. 
 Wanneer: zondag 1 mei 2016 13.00 – 17.00 uur 
 Opgave: voor 15 april 2016 via, mail: acdoarpshus@hotmail.nl of tel.: 06-25361343  
 Kosten: €5,- per tafel (vooraf te betalen) 

Op rekeningnummer NL72RABO0128486317 t.n.v.  st. dorpshuis Raerd ovv voorjaarsfair + 
naam e.o. bedrijf. 
 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben of bijvoorbeeld naast een andere stand wil staan of 
stroom nodig hebt, kunt u dit doorgeven via de mail: acdoarpshus@hotmail.nl Ook kunt u telefonisch 
contact opnemen met ons via telefoonnummer: 

 Bellen na 18.00 uur: Tamara Struiving 06-25361343  

Wij hopen u op 1 mei 2016  te mogen verwelkomen op de voorjaarsfair. 

 

Met vriendelijke groet, 

Activiteitencommissie “De Trijesprong” Raerd 

Facebook: Activiteiten Commissie dorpshuis ‘de Trijesprong’ 

 

 

 

 

Terwijl Jaring me verteld dat hij 
naast eieren waarschijnlijk ook 
kaas van eigen melk wil gaan 
verkopen, duikt Rimke de vriezer 
vol vlees in om een pakje gehakt 
voor het avondeten te pakken. 

Dus op de vraag ‘wa binne dat’ is 
het antwoord: twee heel sociale, 
ambitieuze maar toch ook heel 
gewone gelukkige jonge mensen! 
 

Y.
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Boeiend ferhaal 
oer it libben van de 
Amish
Yn septimber 2014 hawwe Zwaan-
tje en Pyt Hellinga fan Raerd mei 
in agraryske  reis nei Kanada west, 
in prachtich lân dêr’t se ûnder 
oare in besite brocht ha oan de 
Hutterieten koloanje, in strang 
leauwige groep minsken. Sy binne 
noch hiel âlderwetsk klaaid, de 
bern mei huodsjes op. Yn dizze 
bysûndere mienskip docht men 
frijwol  alles mei inoar. 

It bedriuw dat de Hellinga's 
besochten wie 2000 hektare. 
Wat harren benammen opfoel, 
wie it supermoderne weinpark 
by dizze o sa yntegere minsken. 
Zwaantje:``Wy ha der hiel lekker 
iten en in rûnlieding hân.''

Sa kaam Zwaantje op it idee om 
foar ús ôfdieling fan Vrouwen van 
Nu kenner by útstek dûmny Van 
der Meer út te noegjen om foar 
ús ôfdieling wat te fertellen oer de 
Amish yn Amearika en dat wie 
echt de muoite wurdich! Dizze fan 
oarsprong Doopsgezinde Amish 
minsken libje dêr nei ús idee 
withoefolle jierren tebek. Sy binne 
sober klaaid, meie gjin sierraden 
drage en fierder neat gjin opsmuk. 
Harren fiertaal is Dútsk.

Alie van Essen hie spesjaalfoar 
dizze middei har Amishpoppen 
meinaam en in Amishquilt dat sy 
ris makke hie op in Quiltkursus. 
In quilt yn stimmige Amsihkleu-
ren.

Amish ferbouwe harren iten sels, 
komme net bûten de mienskip, ha 
gjin elektrysk en ek gjin  telefoan. 
Yn it doarp is wol ien telefoan foar 
kalamiteiten lykas brân of dok-
tershelp. Sy ha gjin televyzje en 
men hat in hynder en wein foar it 
wurk en ek foar eigen ferfier .

Alles docht men mei-inoar, bern 
geane oan`t tolve jier nei skoalle 
en jonges helpe op de buorkerij of 
bygelyks by de smit. Famkes leare 
soms  foar ferpleegkundige mei 
as doel om letter de minsken yn 

harren mienskip te helpen en te 
fersoargjen. Wat opfoel wie dat de 
hiele lytse bern wol de DKTP prik 
krije. Ferlit men om ien of oare 
reden de mienskip, dan wurdt 
men ferbannen en men komt der 
ek net wer by.

Al mei al in prachtich ferhaal mei 
sa'n fjirtich ynteressearre har-
kers op dizze moaie middei yn 
it Lokaal mei in entûsjaste o sa 
boeiend fertellende dûmy Van der 
Meer út Akkrum.
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    REIS  DOOR MIJN  BOEKENKAST 

Aan de  lezers, DEEL 4 

Het grote probleem met boeken is dat het er zoveel zijn…….dat de stapel week na week 
aangroeit, dat mijn schappen in de boekenkast hoe breed en hoog ook met de tijd letterlijk 
vollopen en dat ik ondanks die onverbiddelijkheid met moeite een boek kan wegdoen                      
of -nog veel erger- steeds weer nieuwe aanschaf.                                                                                                       
Mijn stapel groeit en groeit en geloof me ik doe mijn best.                                                                                        
Ik probeer het kopen van boeken tot het meest noodzakelijke te beperken.                                        
Maar er is veel bloednoodzakelijk…dan wel zeer  interessant….. 

Ga dan naar de bibliotheek zult u zeggen of nog veel beter: stop met lezen.                                                                                                                                                          
Geeft een zee van vrije tijd.                                                                                                                                       
Kan je weer van alles mee doen.                                                                                                                       
Brieven schrijven bijvoorbeeld of stukjes of…misschien wel boeken.                                                                                             
Er moet wellicht een vastentijd voor boeken lezen en kopen worden ingevoerd.                                                        
Een extra complicerende factor is dat ik de neiging heb alles te lezen van een schrijver                          
of schrijfster.                                                                                                                                                                                   
Ik raak kennelijk snel in de ban van hun stijl.                                                                                             
Wie komen er zoal voorbij:  Erik Vlaminck, Christien Hemmerechts, Georgio Bassani, Veza 
Canetti, John Fante, Knut Hamsun, Hermann Hesse, Hella Haasse, Konstantin Paustovsky, 
Jeroen Brouwers.                                                                                                                                                                             
Gelooft u mij : Elke titel is raak. (Hij weer…niets van aantrekken..)                                                                                                                                                                 
Mijn planken buigen door maar ik blijf bezig….. 

Neem nu de biografie van bijvoorbeeld Dirk van Dalen over de wiskundige L.E.J.Brouwer.                                                   
Maak kennis met de wonderlijke wereld van de wiskunde en het nog veel wonderlijker                      
leven van een bijzondere man.                                                                                                                                                  
Een heel aparte man, zouden we nu zeggen.                                                                                                   
Geeft een prachtig beeld van het gewone leven uit zijn tijd begin 1900 en later…. 

Nu lees ik een boek van de Poolse schrijver Wieslaw Mysliwski: Steen op steen.                                          
Twee andere titels van hem liggen al klaar….o.a. Over het doppen van bonen……. 

Waarom lees ik ? Waarom lees ik dit alles?                                                                                              
Hierom…… 

Onder socialisten of kapitalisten, hier verandert niks. Witten of roden, dat maakt ons niet uit. We moeten wachten op 
de lente. Om aardappels te poten…(Zwijgt langdurig) Ik ben zestig…Ik ga niet naar de kerk, maar ik moet wel met 
iemand praten. Over iets anders….Dat ik geen zin heb om oud te worden, helemaal geen zin. Maar doodgaan zou 
jammer zijn. Hebt u de sering gezien? Als ik straks naar buiten ga, straalt ie. Dan blijf ik even kijken. Wacht ik pluk een 
boeket voor u… 

Met dit citaat eindigt het boek van Svetlana Alexeijevitsj met als titel Het einde van de rode 
mens….en dan weet ik weer heel goed waarom ik lees en zo vaak boeken aanschaf.                            
Planken genoeg….. 

                                                                                                                               

Groet en goed….Sieger L. 
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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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Berne

1 febrewaris moandei te moarn,
is Ynte Mart Venema om 4.46 oere berne!   

Wy neame him Ynte.   

Soan fan de grutske âlders 
Rogier Venema & Wike van der Goot. 

Pake-beppesizzer fan Jeltje & John Jacobs. 

Ze zijn er weer…de eerste sneeuwklokjes en gele winterakonietjes geven 
het bosk weer kleur!
Ze bloeien nog niet zo uitbundig en stralend, maar dat komt heus wel 
goed.  Net als wij hunkeren ze naar een beetje zonneschijn.

We kunnen ons zo meteen echt  verheugen op een “witte sneeuwdeken 
met grote gele vlekken”,  de trouwe wandelaars weten dan wel wat ik 
bedoel.

I.S.

It Raerder Bosk

Yn de hoeke fan it Abe Lenstra stadion.
Koos, Femke en Nynke de Vries


