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Merkecommissie bedankt !!!
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Flânsumer merke
Op 30 juli vierden we weer de jaarlijkse Flânsumer merke met BBQ, dit keer bij Jitte en Margriet Roorda. Sjoerd 
Miedema, Vivianne van Hemel, Jaring Brunia en Jan Brandse junior hadden het feest georganiseerd. Het vlees werd 
verzorgd door Jaring Brunia, onze biologische boer. De merke werd geopend door Jan Brandse senior.

Aaltsje ter Schegget
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Dinsdag 6 september 10.00 uur Âldereinsoos Dorpshuis

Zaterdag 10 september 13.30-17.00 uur Laatste kerkopenstelling “De Laatste Eer” Laurentiuskerk

Zondag 11 september 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 11 september 15.30 uur Open Monumentenprogramma Laurentiuskerk

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

Woensdag 21 september 20.00 Film in het lokaal naast de kerk Reduzum

Zondag 25 september 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 27 september 20.00 uur Jaarvergadering O.S.O. Dorpshuis

Zaterdag 5 november 14.00-16.00 uur Fiel goed yn Raerd Dorpshuis

Foarwurd
Yn dizze krante: de útslaggen en 
foto’s fan de merke. Sjogge jo wol 
ris op www.raerd.com, de webside 
fan Raerd? Dêr steane ek prachtige 
foto’s op fan de merke. En noch 
folle mear fansels!

Wy fan de redaksje binne bliid mei 
de fersterking fan twa nije leden. 
Heidi Andringa, dy’t wy al kinne 
fan har moaie ferhaaltsjes yn geef  
Frysk, sil tegearre mei Clara Ro-
sier de ynterviews fersoargje mei 
nije ynwenners fan Raerd. Yn dit 
nûmer har earste bydrage. An-
neke Veenstra sil meidraaie yn de 
opmaak, mei Harmen de Vries en 
Anneke Lycklama. Wat in weelde, 
trije minsken dy’t dit wurk dwaan 
kinne en wolle.

Liket it jo ek moai om mei te hel-
pen by it meitsjen fan de Praet fan 
Raerd? Nim dan efkes kontakt op 
mei ien fan de redaksjeleden. Der 
is altyd wat te dwaan.

De redaksje

Heidi Andringa Anneke Veenstra

 

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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Zachte landing1 Ontspannen stabiliteit2 Natuurlijke afwikkeling3

De Finnamic schoen is de 

“persoonlijke trainer” van uw voeten 

en maakt u fit. Hij is goed voor uw 

enkels, knieën en ruggewervel. 

Stap voor stap bouwt u 

conditie en kracht op, doordat

de bol gevormde zool u steeds 

stimuleert.

   

stap in de wereld 
van finnamic

Wilt u dit ook ervaren?
Bezoek dan de gezellige

FinnComfort Dag bij 
Klaversma Schoenen 
in Mantgum op 
donderdag 15
september.

Met een extra grote collectie,
een gastvrij kopje koffie of
thee en uitgebreid advies van
zeer ervaren medewerkers. 

Boeren zoals de
natuur bedoeld heeft

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

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

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

lekker en gezond, maar je weet wat je eet! 

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

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

de boerderij. Wil je op een ander moment langskomen? 

Bel mij dan even: 06 - 539 259 79

Jaring Brunia | Flansum 3 
info@boerbrunia.nl
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 13, nummer 123
September 2016
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Minke Strikwerda (eindredactie)
Johan Keuning (penningmeester)
Heidi Andringa (interviews)
Clara Rosier (interviews)   
Harmen de Vries (opmaak)
Anneke Lycklama à Nijeholt (opmaak)
Anneke Veenstra (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 oktobernummer: 
inleveren copij uiterlijk 15 
september (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van oktober wordt in de 
eerste week van oktober 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
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De bewoners van 
Jongema State                   
Deel 7

De laatste Van Eysinga
Nadat in 1813 de Franse troepen 
Nederland hadden verlaten, kwa-
men in 1815 de grietenijen weer 
onder het bestuur van een griet-
man te staan. Tjalling Aedo Johan 
van Eysinga werd in 1816 tot griet-
man van Rauwerderhem benoemd, 
waarmee de familie de oude positie 
weer innam. Hiervoor was in 
Raerd  zijn aanzien al in ere her-
steld, gezien het feit dat Tjalling op 
23 mei 1814  de eerste steen had 
gelegd bij de bouw van de nieuwe 
kerk. Tjalling, geboren in 1790, 
is niet getrouwd geweest. Hij was 
behalve grietman ook enige jaren 
lid van de Staten van Friesland en 
woonde zowel in Leeuwarden als 
op Jongema State. Hij nam in 1830 

eervol ontslag als grietman en werd 
opgevolgd door Onno Reint van 
Andringa de Kempenaer. Tjalling 
was zeer vermogend en druk met 
het beheer van zijn eigendommen. 
Na zijn overlijden in 1858 kwam 
er een einde aan het tijdperk Van 
Eysinga op Jongema State.

Het terrein Jongema
In 1832 werden de eerste kadas-
trale kaarten gemaakt en werd ook 
de indeling van het terrein van 
Jongema State vastgelegd. Tjal-
ling Aedo Johan van Eysinga te 
Rauwerd (zonder beroep) was toen 
eigenaar en gebruiker van diverse 
percelen. Van enkele percelen is 
aangegeven waarvoor ze in gebruik 
waren, zoals de boomgaard, een 
bosje, de tuin met een hok en het 
huis. Er werden ook  diverse lanen 
aangegeven. Aan de hand van deze 
gegevens is een reconstructie te 
maken.

In grote lijnen is de indeling nog 
hetzelfde met een singel en een 
binnenterrein waar het huis heeft 
gestaan. De paden en perken die er 
nu zijn, waren er toen niet. Wel zijn 
er nu nog restanten van lanen met 
heel oude bomen die nog iets van 
de oude allure laten zien.

De periode na de Van Eysinga’s 
Na de dood van Tjalling werd zijn 
bezit verdeeld onder zijn erfge-
namen. Een van hen was Wiskje 
Coehoorn van Scheltinga, dochter 
van Catharina Johanna, de oudste 
zuster van Tjalling. Zij kreeg Jon-
gema State. Ze was getrouwd met 
Hobbe Baerdt van Sminia, maar 
ze hebben niet in Raerd gewoond. 
Hun oudste dochter Catharina Jo-
hanna trouwde met Johan Amelius 
Abraham van Panhuys en zij gin-
gen in 1860 wel op Jongema State 
wonen. De heer Van Panhuys werd 
in 1861 lid van de gemeenteraad en 
in 1863 wethouder van de gemeen-
te Rauwerderhem. De opvaart naar 
het poortgebouw is in zijn tijd op 
Jongema State uitgediept, zodat 
men weer tot aan de poort kon va-
ren. De vaart is ook nu nog bekend 
als de ( Van) Panhuysfeart. Van 
Panhuys werd in 1866 burgemees-
ter van Tietjerksteradeel, waarna de 
familie naar Bergum verhuisde.
Een zuster van Catharina van 
Sminia, de vrouw van Van Pan-
huys, Maria Clara van Sminia, bleef  
in Raerd wonen en trouwde met 
Adrianus Henricus van Slooten. 
Het gezin Van Slooten bestond 
behalve uit zoon Hobbe uit vier 
meisjes, Adriana, Catharina, Wiskje 
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en Maria. Van Slooten was eerst 
secretaris van de gemeente, maar 
in 1872 werd hij tot burgemeester 
benoemd. Sinds 1830 hadden de 
grietmannen - na de invoering van 
de gemeentewet in 1851 werden 
zij burgemeesters genoemd - niet 
meer op Jongema State gewoond. 
De familie Van Slooten woonde er 
wel zolang Adrianus van Slooten 
hier burgemeester was.

Dat de dorpskrant ook buiten 
Raerd wordt gelezen, blijkt wel uit 
de reactie van mevrouw Hannie de 
Ruiter-Peltzer. Haar oudtante Pau-
lina Dorothea Gijsberta Eekhout 
was tussen 1880 en 1890 gouver-
nante van de kinderen van Van 
Slooten. Zij stond als hoofd van de 
huishouding ingeschreven in Leeu-
warden, met de kinderen van het 
gezin Van Slooten. Dit waarschijn-
lijk in verband met de scholing van 
de kinderen.

Hobbe Baerdt van Slooten volgde 
zijn vader in 1896 op als bur-
gemeester van Rauwerderhem. 
Hobbe was geboren in 1869. Klaas 
Harts heeft in 1932 herinneringen 
aan zijn jeugdjaren in Raerd op 
papier gezet. Hij groeide op bij zijn 
grootouders. Grootvader Klaas 
Scheepstra was de tuinman van 
Jongema State. Harts schreef: “wat 
hebben wij, Hobbe en ik, heerlijke 
jeugdjaren op Jongemastate door-
gebracht. Wij hebben leeren schaat-
senrijden op de gracht en in de 
zomer gesprongen en gehold over 
de paden. Wij hebben heerlijke 
vruchten gegeten door grootvader 
ons aangeboden,- nergens aanko-
men- was ’t parool des tuinmans”.

Recent is door kleinzoon Hobbe 
de Bruijn de schaatstocht langs 
de elf  steden van Hobbe weer in 
het nieuws gebracht. Hij schaatste 
de tocht samen met Age en Sipke 

Bottema uit Raerd op 27 december 
1890. Hobbe trouwde in 1898 met 
Catharina van Reede. In de tijd 
dat ze op Jongema State woonden 
kregen ze twee dochters, Maria en 
Jacoba. In 1912 vroeg hij ontslag 
aan als burgemeester en daarna 
verhuisde de familie naar Zwolle. 
Twee zusters van Hobbe woon-
den op dat moment ook nog op 
Jongema State, waarschijnlijk in 
een van de vleugels van het huis. 
Uit het bevolkingsregister uit die 
tijd blijkt dat de state nummer 62 
had en dat toen op nummer 63 de 
arbeider Bearnt Berkepas woonde. 
Op nummer 64 woonde tuinman 
Jelle Adema en op nummer 65 
koetsier Jacob Tamminga. De 
jachtopziener van Van Slooten in 
die tijd was Cath. Ypma. Eigenlijk 
was hij schoenmaker van zijn vak, 

maar hij hield ook toezicht op de 
landerijen die Van Slooten in bezit 
had en was helper bij de jachtpar-
tijen van zijn baas. Jongema State 
kwam leeg te staan nadat Hobbe 
in 1912 met zijn gezin naar Zwolle 
was verhuisd. Het gezin Van Sloo-
ten werd hier nog uitgebreid met 
de geboorte van een dochter, Adri-
ana. Hobbe van Slooten overleed 6 
oktober 1937 in Amsterdam, maar 
is wel in Raerd begraven, net als 
zijn vrouw die in 1945 is overleden. 
Rechts naast het pad naar de kerk 
liggen de graven van de familie.

De laatste aflevering gaat over het 
roemloze einde van de state, nadat 
de laatste bewoners waren vertrok-
ken. Tiden ha tiden.

S.B.

1. Trijntje Bottema (1899-1944) 2. Mia van Slooten (1900-1979)
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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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Jeu de boules 
nieuws
Voor alle jeu de boules liefhebbers 
in ons dorp is er goed nieuws.
Per eind juni beschikken wij als 
dorp over maar liefst twee goede 
jeu de boules banen, nu de jeu de 
boules baan bij het sportveld is 
gerenoveerd en opgeknapt.

Als resultaat van het beleid van 
de gemeente Súdwest Fryslân 
om sportaccommodaties zoveel 
mogelijk in beheer te geven bij de 
diverse sportverenigingen, valt de 
jeu de boules baan bij het sportveld 
vanaf  begin mei onder de paraplu 
van tennisclub Raerd. Nu is tennis 
een compleet andere activiteit dan 
jeu de boules en hebben wij weinig 
expertise over onderhoud van zo’n 
baan. Een kritische blik op de baan 
begin mei deed ons vermoeden 

dat er enig achterstallig onderhoud 
was in de vorm van veel onkruid, 
ingeklonken schelpen hier en daar 
verzakte betonbanden.

Als tennisclub hebben wij dan ook 
contact gezocht met een expert, 
die meer banen in de Legean heeft 
gerenoveerd, waaronder de  jeu de 
boulesbanen in ons buurdorp Pop-
penwier. Om de baan netjes, goed 
speelklaar en onderhoudsarm op 
te leveren was het nodig om de be-
tonbanden eruit te halen en recht 
in te zetten, de bovenste laag van 
de schelpen met onkruid te verwij-
deren, vervolgens hierop een half-
verhardingslaag gralux te leggen 
met als toplaag, afstrooilaag zwart 
split. Om dit te realiseren was naast 
inzet en hulp van vrijwilligers geld 
nodig voor materiaal en spullen. 
Plaatselijk Belang heeft hiervoor, 
succesvol, een beroep gedaan op 
subsidies van de Gemeente Súd-

west Fryslân. Op zaterdag 25 juni 
is een team van vrijwilligers bij el-
kaar gekomen en hebben zij er met 
elkaar hard gewerkt om de Jeu de 
Boulesbaan in de huidige staat op 
te leveren. De komende maanden 
moet de baan verder harden, maar 
dat gebeurt pas als het langere tijd 
droog is. Voor de merke zal dit 
zeker lukken. Liefhebbers die niet 
zo lang kunnen wachten zijn nu 
al van harte welkom op de baan, 
want de Jeu de Boulesbaan is er 
voor iedereen !

Ik ben er dan ook van overtuigd 
dat ik namens veel dorpsgenoten 
spreek als ik alle vrijwilligers op 
deze wijze van harte wil bedanken 
voor hun tijd en inzet !

Jolanda Koopal
Voorzitter TC RAERD
www.tennisclubraerd.nl
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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 

(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 
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Open monumenten-
programma

De laatste eer

 
Zondag 11 september wordt de 
zomeropenstelling van de Lauren-
tiuskerk afgesloten met lezingen 
en muziek over het thema De 
Laatste Eer. De hele zomer was 
er op zaterdagmiddag een expo-
sitie in de kerk te zien over dood, 
begraven en rouw.

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

Op het programma staan twee le-
zingen. Uitvaartbegeleidster Anne 
de Jong uit Raerd bespreekt in 
een verhaal van ongeveer een half  
uur gebruiken en rituelen rond 
dood, rouw en begraven in de 
laatste paar eeuwen. Ze zal in haar 
verhaal ook ingaan op de Friese 
gewoonten op dat gebied.
Kerkrentmeester Willem Hansma 
heeft zich verdiept in de notulen-
boeken van de beide buurtver-
enigingen die tot 1906 bestaan 
hebben. In een korte lezing vertelt 
hij een en ander over de situatie in 
Raerd in de 19e eeuw. Wat waren 
de nabuurplichten en op welke 
wijze waren deze plichten georga-
niseerd?

Het programma wordt omlijst 

door een optreden van Andries 
Kobus (zang) en Jan van Erp 
(piano). Zij brengen een aantal 
liederen ten gehore die qua inhoud 
aan het onderwerp gerelateerd zijn. 
Het programma, dat ruim een uur 
duurt, begint om 15.30 uur. De 
toegang is gratis (bij de uitgang 
collecte).

W.H.

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
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Winterprogramma Focus

De worsteling met Het Kwaad

De werkgroep Focus Reduzum/Raerd heeft voor de acti-
viteiten van dit jaar als thema Het Kwaad gekozen. Sinds 
een paar eeuwen geloven we dat als iedereen een goede 
opleiding zou krijgen en iedereen z’n best zou doen, ruzie, 
geweld en oorlog zullen verdwijnen. Als iedereen redelijk 
zou denken en als gevolg daarvan redelijk zou handelen 
zou het kwaad niet meer hoeven gebeuren. Want van 
nature zijn wij toch van goede wil? En willen is kunnen, 
nietwaar? Maar in de praktijk blijkt dat toch lastiger te zijn 
dan we dachten. Kijk alleen maar naar de conflicten in 
relaties en gezinnen. En wie herkent het niet: je doet iets 
met de beste bedoelingen, maar het gevolg is één grote 
doffe ellende. 

In de lezingen en via films wordt dit seizoen Het Kwaad 
van verschillende kanten belicht. De toegang is gratis. 
Lezingen worden gehouden in het dorpshuis van Raerd 
(aanvang 20.00 uur), films worden vertoond in het Lokaal 
naast de kerk van Reduzum (aanvang 19.30 uur). Iedere 
activiteit wordt via de website/dorpskrant/kerkbladen van 
Reduzum en Raerd uitgebreider aangekondigd. Wilt u via 

de mail op de hoogte worden gehouden van onze activi-
teiten? Stuur een mailtje naar Jelle Rollema: j.rollema@
planet.nl. U krijgt dan kort voor iedere activiteit per mail 
een herinnering met uitgebreidere informatie over de 
lezing of  de film.

Verder is naar aanleiding van de lezing over zenmeditatie 
door Reinier Nummerdor uit Grou het idee ontstaan een 
cursus zenmeditatie op zes woensdagavonden te orga-
niseren in Reduzum. De cursus leider is Reinier Num-
merdor. Om de cursus door te kunnen laten gaan zijn er 
nog een paar deelnemers nodig. Voor aanmelding en meer 
informatie: Marijke Wassenaar, tel. 0566-601243, e-mail: 
m.wassenaar8@chello.nl. We geven alvast een overzicht 
van de activiteiten:

• Woensdagavond 21 september
Film No Country for Old Men. Een beklemmend ach-
tervolgingsdrama over de teloorgang van Amerika door 
misdaad, drugs en cynisme. De klassiek western vertelt 
‘how the west was won’. Deze ‘western’ van de gebroe-
ders Coen laat zien ‘how the west was lost’. Een daarmee 
is het een land geworden waar geen plaats is voor oude 
mannen, omdat mannen jong sterven of  als ze ouder 
zijn het gevoel hebben er niet meer thuis te zijn. Vlakbij 
de Rio Grande worden tijdens het jagen enkele lijken, 
heroïne en een koffer met meer dan 2 miljoen dollar (de 
uitkomst van een mislukte drugsdeal) gevonden. Wat volgt 
is een levensgevaarlijk kat-en-muisspel in een land dat niet 
geschikt is voor oude mannen. De film won twee Golden 
Globes en kreeg in 2008 vier Oscars.
• Maandagavond 10 oktober 
Lezing door artistiek directeur van Tryater Ira Judkovs-
kaja.
• Woensdagavond 9 november
Film Epic.
• Maandagavond 21 november
Lezing door filosoof  Edward van der Tuuk,
• Woensdagavond 11 januari
Film Irrational man.
• Maandagavond 30 januari
Lezing door docent filosofie Sieger L. van der Zwaag
• Woensdagavond 8 februari
Film Hannah Arendt.
• Maandagavond 27 maart
Laurentiuslezing in de Laurentiuskerk van Raerd door 
schrijver, dichter, vertaler en publicist Jabik Veenbaas
• Woensdagavond 19 april
Film Son of  Saul.
• Iedere derde woensdag van de maand
Tussenuur: van 19.00-20.00 uur een meditatief  moment 
(stilte en muziek) in de kerk van Reduzum.

W.H.
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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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Uitslagen Merke 
“Provinciën” 2016
Provinciënloop

Onderbouw
1. Jentsje Wiarda
2. Hannah de Vries

Bovenbouw
1. Sybrand Veldhuis
2. Tiede Hellinga

Streekmarkt

1. Slotsdyk/Snitserdyk
2. Buorren/Kleaster/Skoallestrjitte
3. Smitshoeke
4. Slingerbochten
5. Hegedyk/Flânsum
6. Sélânswei/Poppenwiersterdyk
7. Fryhofke
8. Âldfeartswei/Sylsterhoeke
9. It Fintsje
10. It Blikje

Karren

1. Buorren/Kleaster/Skoallestrjitte
2. Âldfeartswei/Sylsterhoeke
3. Slingerbochten
4. Slotsdyk/Snitserdyk
5. Fryhofke
6. Sélânswei/Poppenwiersterdyk
7. It Blikje
8. Hegedyk/Flânsum
9. It Fintsje
10. Smitshoeke

Kinderspelletjes zaterdag 
 
Eerste prijs onderbouw
Jentsje Wiarda
Jurre Duizendstra

Tweede prijs onderbouw
Lisanne Boersma
Elske Siesling
Esmee Kooistra
Anouk Stelwagen
Noel van der Staal

Derde prijs onderbouw
Marije Punter
Brent van der Wal
Tjarda Tiesma

Eerste prijs bovenbouw
Daan Kooistra
Doutsen Hospes
Marrit de Groot
Iris Top
Eelkje Dijkstra

Tweede prijs bovenbouw
Nyka Timersma
Leona van Dam
Sanne Sikkema
Silvan Verhoef
Nynke Wierda

Derde prijs bovenbouw
Jelmer Postma
Tiede Hellinga
Renske Wiarda
Nina van der Meer
Alyssa Verhoef

Straatspel zaterdag

1. It Fintsje
2. Buorren/Kleaster/Skoallestrjitte
3. Âldfeartswei/Sylsterhoeke
4. Smitshoeke
5. Slingerbochten 
6. Sélânswei/Poppenwiersterdyk
7. Slotsdyk/Snitserdyk
8. It Blikje
9. Fryhofke
10. Hegedyk/Flânsum
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Prijsschieten maandag

Jeugd
1. Sanne van Vilsteren
2. Djurre van der Ploeg
3. Jens Kooistra

Mannen
1. Sjoerd Stelwagen
2. John van Vilsteren

Vrouwen
1. Doete Kooistra
2. Femke de Vries

Straten
1. Hegedyk/Flânsum

Poppenwiersterdyk/Sélânswei
2. It Fintsje
3. Slingerbochten
4. Frijhofke

Âldfeartswei/Sylsterhoeke

Buorren/Kleaster/Skoallestrjitte
5. It Blikje

Slotsdyk/Snitserdyk
Smitshoeke

Mooist verkleden

Grietsje Schaap
Tryntsje Schaap
Sietske Riemersma
Louise Duhous
Jodene Oosterhoff
Douwina Bosch
Robin van der Meulen

Jan Kameel

1. Hendrik-Ulke ter Schegget
2. Sonja van der Veen
3. Lammert Visser
4. Bert de Vries
5. Herman van Vilsteren
6. Bierleverancier Kornuit

Roekbokaal

1. Buorren/Kleaster/Skoallestrjitte
2. Âldfeartswei/Sylsterhoeke
3. Slingerbochten
4. Sélânswei/Poppenwiersterdyk

It Fintsje
5. Slotsdyk/Snitserdyk
6. Smitshoeke 
7. Fryhofke
8. Hegedyk/Flânsum
9. It Blikje

De merkecommissie bedankt 
iedereen voor de geslaagde merke 
van 2016. Foto’s zijn te vinden op 
raerd.com en op facebook merke 
Raerd.

Merkecommissie Raerd
Job, Eline, Edwin, Nico, Annette, Fol-
kert, Jan Wiebe, Jolien en Kim

Pupillen meisjes
1. Sigrid Timersma

Marije Wiarda
2. Nynke van der Velde

Femke Veenstra

Pupillen jongens
1. Arjen van der Velde
2. Henk Veenstra

Schooljeugd
1. Sander van der Velde

Sybrand Veldhuis
2. Tara Brit van der Meulen

Sanne van Vilsteren
Rense Sikkema

Jeu de Boules zondag

1. Wiebe Stelwagen
Paul Compagne

2. Willem Kooistra
Tjeerd Veenstra

Verliezersronde
Andrea van der Wal
Michiel Kalsbeek

Kaatsen zondag

A klasse
1. Dirk Kooistra

Pieter Siesling
Cornelis Timersma

2. Wobbe Peter Kooistra
Ronald Tjalsma
Jente van der Hem

B klasse
1. Jelly Greta van Vilsteren

Arjen Compagne
Fokke Wijstra

2. Petra Vietor
Johannes Feensta
Femke de Vries

3. Grietsje Schaap
Karin Rypstra
Louise Duhoux

Verliezersronde A klasse
1. Klaas Gerrit van der Meulen

Sjirk Sietse de Groot
Koos de Vries

Verliezersronde B-klasse
1. Niels van Vilsteren

Harm Talsma
Margreet Liezinga

2. Tryntsje Schaap
Wietse Tijssen
Marc Jorritsma

Welpen beginners
1. Silvan Verhoef
2. Jentsje Wiarda
3. Esmee Kooistra

Rixt Punter

Welpen meisjes
1. Marrit de Groot

Nynke Wierda
2. Ilse Kooistra

Fardau Talsma
Brecht de Groot

Welpen jongens
1. Tymo Duizendstra

Lútsen Hospes
2. Daan Kooistra

Boaz Compagne
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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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Het gedragsconsult 
Aan alle goede dingen komt een eind. Maar soms is dat verdraaide jammer. Dat geldt ook 
zeer zeker voor de hondenschool de Gehoorzame Huishond in Leeuwarden. Ooit begonnen op 
het schoolplein in Jirnsum en later uitgegroeid tot een zeer succesvolle formule bij het 
dierenasiel De Wissel aan het Kalverdijkje onder leiding van Robert en Ineke van der Meer. 
Samen met hun volledig gediplomeerd team stonden zij elke week weer klaar om puppy’s hun 
voortschrijdende  schuchtere dan wel onstuimige pootjes op het socialisatiepad  te laten 
zetten. Door middel van geduldig oefenen, trainen en uitleggen kregen baasjes handvaten om 
hun mormels gehoorzaam te krijgen en beter te laten functioneren in allerlei situaties.  Rode 
draad in de cursussen is altijd geweest dat je een goede band met je eigen huisdier moet zien 
op te bouwen.  Voor heel veel viervoeters uit deze regio heeft dat uitstekend gewerkt. Des te 
meer is het jammer dat de hondenschool stopt. Op de site vermeldt het team dat ‘het niet 
vrijblijvende vrijwilligerswerk niet langer te combineren valt met andere werkzaamheden en 
verplichtingen’. Helaas… 

Mijn eigen vrouw Lia heeft een groot aantal jaren met heel veel plezier deel uitgemaakt van 
het team van de hondenschool. Ook draait ze nu en dan elders mee in het trainen van honden. 
Op 1 oktober heeft ze echter haar laatste les gegeven aan het Kalverdijkje. Alle ervaring die 
ze de afgelopen jaren heeft opgedaan wil ze met genoegen inzetten om diereigenaren te 
helpen bepaalde gedragsproblemen met hun hond de baas te worden. Daarvoor heeft onze 
praktijk het ‘Gedragsconsult’ in het leven geroepen. Ondanks puppycursus, ondanks 
jarenlange ervaring met honden of ondanks intensief trainen wil het maar niet lukken 
bepaalde onhebbelijkheden onder controle te krijgen. Denk aan trekken aan de riem, niet bij 
het baasje komen als er onwijs aantrekkelijke soortgenootjes in de buurt zijn dan wel juist 
uitvallen naar minder aangename types. Of denk domweg aan de vreselijk vieze gewoonte om 
eigen, anderhonds - of kattenstront op te vreten. Maar ook bij de meer huiselijke probleempjes 
zijn soms eenvoudige oplossingen te bedenken. Vaker zal er echter ruim de tijd voor 
ingeruimd moeten worden om intensief te trainen en te oefenen. Voor de dominante bullebak 
zullen weer heel andere wegen moeten worden bewandeld dan voor de bange schijtlijster. Dat 
zal duidelijk zijn. Reken maar dat de variatie aan karakters onder onze vierpoters minstens zo 
groot is als bij ons tweevoeters. Niet alles is daarentegen op te lossen, dat zal ook helder zijn. 
Bovendien is Lia geen gedragstherapeut. Wel weet zij wegen aan te geven voor eventuele 
vervolgbehandeling. In ieder geval is er eerst een consult aan te wagen. Meer weten? Bel of 
kom gerust eens langs bij de balie of kijk verder op www.dierenartsgrou.nl 

 

Postduif
‘Een postduif  is een gedomesti-
ceerde afstammeling van de rots-
duif. Door kunstmatige selectie 
zijn duiven gefokt die, na een 
periode bij de eigenaar te hebben 
doorgebracht, indien naar elders 
vervoerd en losgelaten, op nog niet 
volledig begrepen wijze de weg 
naar hun oorspronkelijke verblijf  
terugvinden.’ Aldus Wikipedia. 

Vroeger werden duiven vooral 
gebruikt om berichten te verstu-
ren. Al in de tachtigjarige oorlog 
was dat het geval. Leidens Ontzet 
(1574) is zonder meer bevorderd 
omdat de Leidenaren door middel 
van berichten via postduiven op de 
hoogte waren van de op handen 
zijnde aanval op de belegerde stad. 
De duivenhouder die destijds een 
briefwisseling met de Prins van 
Oranje op touw zette kreeg de toe-
passelijke naam Van Duyvenbode 
toebedeeld. 

Maar ook in de beide wereldoorlo-
gen zijn de ‘heldendaden’ van deze 
gevederde vrienden talrijk. Cher 
Ami ontving zelfs na de Eerste 
Wereldoorlog het Croix de guerre, 
een hoge Franse onderscheiding 
voor moed, omdat deze duif  
belangrijke berichten in Verdun 
afleverde. Tijdens haar laatste held-
haftige vlucht werd ze aangescho-
ten, maar zorgde ze er desondanks 
voor dat ruim 190 manschappen 
van een wisse dood werden gered. 

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg 
G.I.Joe de hoogste Britse onder-
scheiding voor dieren, de Dickin 
Medal. Het bericht van deze duif  
voorkwam tijdens een storing in 
het radiocontact dat de Britten 
honderden eigen militairen bom-
bardeerden.

Tegenwoordig doen duivenmelkers 
vooral wedstrijden met postduiven. 
Zelfs tot in Japan aan toe, maar 
daar voegen bookmakers er nog 
een extra dimensie aan toe.  

Onze middelste junior heeft 
sierduiven. Geregeld komt er een 
‘gast’ aanwaaien. Onlangs nog een 
geringde postduif. Een vrij tamme, 
zodat die ring al snel kon worden 
afgelezen. Via internet werd de 
rechtmatige eigenaar in Zwolle 
opgespoord. Er werd contact ge-
legd en afgesproken dat een kennis 
de duif  onderweg in Meppel zou 
lossen. Dan was het immers nog 
slechts een kippenwipje naar de 
thuisbasis.

Twee dagen later stapte de afvallige 
echter alweer parmantig bij ons 
achter op het dak van de duiven-
til… De diagnose? Ik denk aan 
een nog niet volledig begrepen 
afwijking aan het oriëntatiever-
mogen van duivemans. De stand 
van de zon, het landschap, geuren, 
de wind, het aardmagnetisme, 
zwaartekracht, infrageluid en zelfs 
‘quantumverstrengeling’ (wat dat 
dan ook maar moge zijn) spelen 

daarin allemaal mogelijk een rol. 
We weten het niet precies. Al was 
het geen recordvlucht, de postduif  
wist Reduzum wel weer te vinden! 
Wellicht is het voer van onze junior 
gewoon lekkerder dan in Zwolle... 

In ieder geval is ie voor de oor-
spronkelijke eigenaar waardeloos 
geworden voor de duivensport. 
Deze stuurde na het volgende 
contact dan ook prompt het eigen-
domsbewijs op. Wil je hier meer 
over uitvogelen? Kijk dan voor de 
linkjes op www.bistedokter.nl
                           

menno@bistedokter.nl



PRAET FAN RAERDPagina 24

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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Na de successen van afgelopen 
jaren hebben we besloten ook in 
2016 weer een Fiel Goed yn Raerd 
te organiseren! En wel op zaterdag 
5 november. Van 14.00 uur tot 
16.00 uur staat het Dorpshuis open 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is in goed leven, gezondheid en 
beauty.

Hier willen we natuurlijk weer 
een gigantisch succes van maken. 
Daarom een oproep voor alle 
Raerder bedrijven, adverteerders 
in de dorpskrant en mensen die de 
voorgaande jaren meededen om 
zich op te geven. Natuurlijk moet 
je bedrijf  wel passen binnen de 
Fiel-Goed-gedachte. 

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

Wij hebben er zin in!

De organisatie,
Foppe Reitsma, Piety Veldhuis en
Nelleke Wouters

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
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.

 

 

 

 

 

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. 
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    REIS  DOOR MIJN  BOEKENKAST 

Aan de  lezer,  aflevering  7

Ik ging op vakantie en nam ongelezen mee terug….. 

Had u zich nog zo voorgenomen minstens twee boeken te lezen.                                
Immers er was eindelijk alle tijd voor….maar die glipte als zand door uw vingers 
en voor u goed en wel wist waar de uitgepakte vakantiespullen weg te bergen 
was het de plicht die riep…en lag het stapeltje boeken naast uw bed te wachten 
op opnieuw een hand vol goede voornemens…. 

En is dat erg ? Welnee………helemaal niet…!!! 

Ooit van J(acob)M(aarten)A(rend) Biesheuvel gehoord?                                                
Van zijn hand is het verhaal Reis door mijn kamer uit 1983 en wat mogelijk nog 
interessanter is het is geheel gratis te downloaden en/of direct te lezen in de 
DBNL oftewel de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letterkunde.                     
En de vakantie viel toch weer wat duurder uit dan gepland dus een opstekertje 
is altijd welkom….. 

Mocht de schrijver u in de smaak vallen dan raad ik u aan zijn boek In de 
bovenkooi (1972) uit de bieb mee te nemen met het onnavolgbaar mooie 
verhaal Brommer op zee.                                                                                                      
Een avondje genieten in de luie stoel thuis en dat leest toch lekkerder dan 
wanneer je zit te heisteren in tent op klapstoel of nog barbaarser een krukje….  
U merkt ik ben een fervent kampeerder…..                                                                                 
Tot zover een rustig begin van het binnenleesseizoen dunkt me.  

Voordat u me nu verwijt altijd met oude meukboeken aan te komen, sluiten we 
af met Hendrik Groen, 85 jaar oud inmiddels maar dat is andere meuk.                     
Zijn boeken: Pogingen iets van het leven te maken  en  Zolang er leven is    
geven een beeld van de oude mens in een bejaardenhuis. Anno 2016. 

Nu eens niet zielig en meelijwekkend maar humorvol, realistisch soms zelfs 
hilarisch en tegelijk van een respect afdwingende levenskunst en moed. 

Daarbij in dagboekvorm geschreven waardoor het leest als een trein met telkens 
wisselende vergezichten. Elke dag een paar verhaaltjes vormen een 
buitengewone stimulans het leven te leven zoals het zich aandient.                           
Met of zonder een boek, leefbaar en zeer de moeite waard…….. 
Groet en goed….Sieger L. 
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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
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Praet mar raak
Deze keer zal Theo Gebbink 
vertellen wie hij is en wat hem zoal 
bezig houdt.

Waar en in welk jaar ben je
geboren?
Op 9 augustus 1955 in Creil 
(Noordoostpolder).

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of  vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Samen met Tineke Kort woon 
ik op het Frijhofke 1, of  zoals 
we zeggen op Achmea State (we 
hebben achter uitzicht op de 
Achmea Toren in Leeuwarden en 
eind augustus wordt het huis ook 
voorzien met deze naam). Ik heb 
zelf  3 kinderen en Tineke heeft 1 
zoon en 1 kleinkind.

Wat doe je overdag?
Ik breng in Raerd de kranten 
rond en ben momenteel tijdelijk 
werkzaam bij de gemeente Súd 
West Fryslân, daar ik vorig jaar 
zonder werk kwam te zitten omdat 
mijn zakenvriend/collega overleed 
op 49-jarige leeftijd.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon nu 16 jaar in Raerd en 
weet nog als de dag van gisteren 
dat er bij de eerste Merke die ik 
meemaakte, nog in de loods van 
Jan Zantema, aan Tineke werd ge-
vraagd of  dit één van een langdurig 
karakter was.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Samen met Tineke doe ik af  en 
toe hand-en-span diensten bij 
de sportkantine als het gevraagd 
wordt. Bij de Slachtemarathon heb 
ik als verkeersregelaar gefungeerd. 
Klaverjassen overgenomen, maar 

helaas te weinig animo in en buiten 
het dorp. Misschien weer eens op 
te pakken met elkaar?

Wat is je favoriete muziek?
Dit heeft wel met stemming te 
maken, hoe je je voelt en waar je 
mee bezig bent. Arbeidsvitaminen 
of  aandachtig luisteren bij een 
evenement of  speciale avond. 
De keuze is divers, o.a. Ede Staal, 
Golden Earring, André Rieu, 
Queen, Alderliefste etc.

Waar mogen ze je midden in de 
nacht voor wakker maken?
Dat mag Tineke doen en die weet 
wel waarvoor en dat is privé. En 
eventueel voor een sportuitzending 
die mij enorm aanspreekt als het 
tijdstip van o.a. de Olympische 
Spelen erg laat of  heel vroeg live is.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Het kweken van tropische vogels 
(Gould Amadines), genieten van 
de natuur, vissen, voetbal (ik heb 
zelf  ruim 30 jaar gefloten als 
scheidsrechter in de top van de 
amateurs hoofdklasse door heel 
Nederland), klussen om en in het 
huis, kaarten en nog veel meer. 
Veelzijdig!

Wat vind je het lekkerste eten?
Ik hou van afwisseling en mag 
graag koken in de keuken en 
heb dan ook diverse gerechten 
die de voorkeur genieten o.a. in 
willekeurige volgorde: kippendijen 
in curry met rijst en Chinese kool, 
gebakken aardappelen met zalm 
en ijsbergsla, stamppot andijvie 
met spekjes en varkensfilet, 
gyrosreepjes met tomatenchutney, 
ijsbergsla met farmerssalade en nog 
veel meer.

Welk type auto heb je of  heb je 
ander vervoer?
Ford Fiësta en ik mag ook graag 
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en daar ben ik het mee eens.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Mooiste plekje is waar we wonen 
nl. omdat je van je thuis een 
“warm” plekje maakt en het naar je 
hand zet, waarin ik me, samen met 
Tineke, thuis voel. En hier geldt 
ook: bij een ander is het “gras” 
altijd groener en je moet ook eens 
tevreden zijn met hetgeen je samen 
hebt.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Je kan van alles opnoemen, maar 
het moet ook een bestaansrecht 
hebben en hier telt niet mee de 
gemakkelijkheid van de mens. 
Tijden veranderen en meegaan met 
de tijd is mijn motto.

Naast wie zou je in het 
vliegtuig/trein willen zitten en 

wat zou je hem/haar vragen?
Bert van Oostveen, directeur 
betaald voetbal. Ik zou met 
hem willen praten over het 
disfunctioneren van onze 
bondscoach Danny Blind en 
waarom hij hem heeft aangesteld! 
Hij maakt de spelers niet beter en 
het elftal draait voor geen meter en 
heeft geen goede staat van dienst 
als trainer in mijn optiek.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Een nieuwe auto kopen, geld in 
het huis steken om nog wat te 
veranderen c.q. onderhoudsvrij te 
maken, aan te schaffen materialen, 
laten schilderen. Een feestje geven 
aan familie/vrienden. En zakelijk 
geld steken in een verantwoorde 
onderneming.

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking.

reizen en vrienden/familie 
bezoeken per trein.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Als ik tv kijk zoek ik de 
programma’s zelf  uit en als mij iets 
niet aanstaat gaat de voorkeur naar 
een andere zender: zappen maar!

Welk boek lees je op dit
moment?
Ik ben geen boekenlezer maar ik 
lees uit kranten en tijdschriften 
datgene wat mij aanspreekt op dat 
moment.

Waar praat je graag over?
De vogelsport, voetbal, sport 
algemeen, mensen, politiek, serieus 
en slap geouwehoeer en wat verder 
ter tafel komt zoals men zegt.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Genieten van ons plekje Achmea 
State, klussen, tv kijken, lekker 
eten koken, vrienden bezoeken 
c.q. uitnodigen, vissen, de vogels 
verzorgen, uit eten met Tineke of  
fietsen etc.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Op vakantie in Limburg, Brabant, 
Gelderland, water en bossen in de 
omgeving en wel een doe-vakantie  
d.w.z. bezoeken musea, tuinen, 
architectuur en uiteraard ook erop 
uitttrekken met de fiets.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is de slechtste?
Ik begin maar met de slechtste: 
dat is iets niet terugleggen op 
z’n plaats en wel eens mensen 
niet laten uitpraten. De beste 
eigenschappen zijn er, maar voor 
een ieder in de relatie tot hem/
haarzelf  maar in te vullen. Praat 
maar niet over jezelf, dat doet een 
ander wel, wordt ook vaak gezegd 
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Wa binne dat
Op de stoep  van het statige Pipi 
Langkoushuis aan de Slotsdyk 26 
staand, blijkt mijn voorgevoel mij 
niet te bedriegen, dat achter  deze 
deur wel eens een niet alledaags 
verhaal zou kunnen wonen.

Hartelijk binnen gelaten door He-
man en Marieke, die hun dochter-
tjes Indra van 3 jaar en Sarai van 1 
jaar net op bed hebben gebracht, 
kozen wij een plekje aan de grote 
tafel in de voorkamer. Goed toe-
ven daar, om meteen maar van wal 
te steken met het “fraachpetear” 
onder het genot van een heerlijk 
glas exotische thee. Meertaligheid 
is hier troef. Binnenshuis wordt zo-
wel Fries, Nederlands alsook Frans 
gesproken. Voor de kids geen 
punt… en zoals zij deze avond 
zouden laten merken is lichaams-

taal voor hen ook niet vreemd om 
aan een portie aandacht te komen. 
Al ras hoorden we namelijk voetjes 
de trap afkomen en stond er een 
beeldschoon mensenkind  ons te 
vertellen dat ze niet in slaap kon 
komen. Uit haar babybedje ge-
groeid, wist Indra nu heel handig 
uit haar nieuwe grotemensenbed te 
stappen, om er toch nog maar even 
bij te mogen zijn. Met het nodige 
kunst- en vliegwerk wist de jonge 
vader zijn oudste dochter even 
later weer naar de bovenetage te 
dragen. Zoiets zou met de jongste 
spruit nooit gebeuren verzekerde 
Marieke mij, want die was na het 
“jûnsiten” altijd helemaal uitge-
teld. Nou dat bleek dus een kleine 
inschattingsfout te zijn! 

Marieke vertelde ondertussen in 
vogelvlucht dat zij is opgegroeid in 
Tsjerkgaast in een warm saamhorig 
gezin. In een “Vier Mädelhaus”. 

Het feit dat zij nog steeds graag 
samen met haar drie zussen en heit 
en mem op stedenreis gaat, zegt 
genoeg over hun hechte band. Na 
haar middelbare schooltijd doet zij 
eerst een brugklas oriëntatie bij de 
politie. Daarna volgt zij de oplei-
ding Sociale Dienstverlening en la-
ter Sociaal Pedagogisch Werk, een 
brede opleiding dus. In Schotland, 
bij een antroposofische Camphill 
Gemeenschap, liep Marieke sta-
ge… en daar zou zij haar partner 
Heman tegen het lijf  lopen.

Nu deed ook Sarai een duit in het 
zakje! Ontroostbaar, maar eenmaal 
bij mem op schoot veranderde haar 
betraande gezichtje al heel gauw in 
een triomfantelijke smile! Had ze 
dat niet even mooi voor elkaar?
Hemans verhaal begint op Mauri-
tius, een eiland in de Indische Oce-
aan, 1800 km ten oosten van
Afrika. Hoewel het bij Afrika 
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hoort is de levenstandaard er hoger 
dan in de meeste landen van dat 
continent. Daar groeide hij op als 
stadskind en maakte deel uit van 
een groot gezin, gezegend met 
acht kinderen. Toen Heman 18 jaar 
was verliet hij Mauritius,  omdat 
hij dacht dat het gras groener was 
aan de overkant, net als ook zijn 2 
broers, die naar Australië gingen, 
1 zus naar Frankrijk en 1 broer en 
1 zus naar Engeland. Na  langer in 
Europa te hebben gewoond dan in 
je geboorteland, leerde de erva-
ring wel, dat je overal wat vindt 
maar zeker ook wat laat!  Slechts 2 
broers en Hemans moeder bleven 
Mauritius trouw. Hemans  keuze 
viel op  Israël. Daar echter bleek de 
schriftelijke Hebreeuwse taal te in-
gewikkeld te zijn om ermee uit de 
voeten te kunnen. Via zijn zus in 
Frankrijk kwam hij aan een adres 
in het Franse gedeelte van Zwitser-
land, waar hij pedagogiek studeer-
de en daarnaast werkte  bij kinde-
ren, waarbij sprake was van een 
stoornis in het autisme- spectrum. 
Zijn verblijf  in Zwitserland duurde 
dik vier jaar. Daarop volgde een 
korte periode in Duitsland, maar 
Zweden leek hem eigenlijk het 
ideale land om  te wonen en zich 
verder te ontplooien. Op zijn sol-
licitatie voor pedagoog in een leef-
gemeenschap in het noorden van 
Zweden werd positief  gereageerd 
en men stond zelfs garant voor de 
reiskosten van zijn overtocht. Later 
zou hij in Zuid Zweden werkzaam 
zijn in het speciaal onderwijs en er 
tevens een managementstudie vol-
gen. Hij bleef  er 10  jaar. Daarna 
nam hij onbetaald verlof  op om 
naar Engeland/ Bristol te vertrek-
ken. Na zo’n drie, vier maanden 
bleek dat echter niet de uitdaging 
in zich te hebben, waar hij op had 
gehoopt. Daarom vertrok hij  naar 
Schotland. En zo vond hij tenslotte 
de weg naar een Camphill woonge-

meenschap aldaar… de plek waar 
hij “zijn” Marieke zou ontmoeten.

Nog even een kort intermezzo met 
de jongedames, die nog wat lekkers 
kregen alvorens ze weer door Heit 
upstairs gebracht werden. Voorts 
vertelde Marieke dat zij twee keer 
een halfjaar voor haar stage in 
Schotland is geweest en het in de 
eerste periode al reuze gezellig had 
met Heman. Van een echte relatie 
was nog geen sprake toen, omdat 
zij wist binnen afzienbare tijd weer 
terug te moeten naar Nederland. 
In die tijd deed zij nog een HBO 
opleiding en onderhield tevens een 
goed contact met haar vriendje 
Heman. Tijdens haar tweede 
stageperiode was de kogel door de 
kerk. Lekker samen op vakantie 
naar Mauritius. De mogelijkheid 
besproken om samen verder en 
dan het liefst in Nederland. Heman 
wilde er eerst wel zeker van zijn 
of  er daar wel werk voor hem was 
en solliciteerde. Hij kreeg werk bij 
het talencentrum van het Friesland 
College. Dus stond een verhuizing 
nu niets meer in de weg. 
In 2007 huurden ze een woning 
in Leeuwarden, wat na verloop 
van tijd een passende koopwoning 
werd.

In 2011 zijn Heman en Marieke 
nog een jaar door Azië gereisd. 
Daar eerst drie maanden als vrijwil-
liger gewerkt in een doveninstituut 
in Vietnam, toen door Cambodja 
en Thailand getrokken en nog 
twee maanden in een weeshuis in 
India werkzaam geweest en daarna 
Nepal ook nog aangedaan, een 
trektocht gemaakt maar daar ook 2 
maanden als vrijwilliger gewerkt op 
een dorpsschool. Wel heel bijzon-
der is, dat zij hun eigen woning 
in Leeuwarden intussen aan twee 
jongens, afkomstig uit India c.q. 
Nepal  hadden onderverhuurd. In 

Nepal hebben ze de familie van de 
Nepalese jongen ook nog bezocht. 
Als afsluiting van dit grote avon-
tuur  gingen ze naar Mauritius, 
mede naar aanleiding van de trou-
werij van Hemans broer. Nu waren 
Mariekes ouders ook van de partij. 
Haar moeder had zij een heel jaar 
niet meer gezien, terwijl haar vader 
hun nog samen met 2 zussen in 
India had opgezocht. Geweldig 
weerzien!  En heit en mem zullen 
de kennismaking met hun doch-
ters schoonfamilie ongetwijfeld als 
zeer verrijkend hebben ervaren. 
Mooie fotoboeken getuigen van 
een onvervalst bloemrijk en kleurig 
familiegebeuren.

Zo zoetjes aan is uit het “samen-
werkingsverband” Mungur/de 
Wolff  een prachtgezin gegroeid en 
dat zal hen ongetwijfeld hebben 
doen besluiten om op zoek te gaan 
naar een plek waar hun kroost vrij 
en blij op zal kunnen groeien.
Marieke heeft een functie bij de 
Organisatie Veilig Thuis Friesland,  
een advies- en meldpunt voor 
huiselijk geweld en kindermishan-
deling en Heman is werkzaam bij 
Maeijkehiem in St. Nicolaasga, 
een instelling voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Hun 
werktijden weten ze zo te combi-
neren, dat ze het samen met Beppe 
bijna op eigen kracht redden, zon-
der er al te veel externe oppastoe-
standen bij te hoeven halen. Dat 
Raerd de eer te beurt valt, dat deze 
avontuurlijke familie hier “delstrut-
sen” is, mag wel een “boppeslach” 
heten, toch?

Na bedankt te hebben voor hun 
hartelijke onthaal sta ik weer 
op de stoep van dat mooie Pipi 
Langkoushuis aan de Slotsdyk en 
bedenk daarbij: IN OANWINST!!

H.A.
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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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………………..ik ben half

 
Op het klinkerpaadje  voor de kerk ontmoeten twee vrouwen elkaar. 
Beiden overwegend in het zwart.                                                  
Beiden in de achterste helft van hun zestiger jaren.  
Behoedzaam zetten ze hun –gloednieuwe- fietsen tegen de heg.           
Het slot erop. Of dat hier nodig is? 
 
Weet je - begint de eerste - eigenlijk wilde ik helemaal niet komen. 
Voel me de hele week al niet goed.
Ben zo half als het maar kan.
Hoofdpijn, snipverkouden. Alles doet me zeer. Ik heb nergens zin in.  
 
Ja - zegt de tweede - Het heerst erg op het ogenblik.. Waarom ben je 
niet thuis gebleven want als je er met deze frissigheid  uitgaat krijg je 
het helemaal te pakken.      
Je moet oppassen hoor want je bent pas ziek geweest 
.….Ennuh…..daarvoor had je het ook zwaar.

Ja dat is zo - repliceert de eerste - maar anders zit ik de hele dag 
alléén half te wezen. Nu ben ik er nog even uit en zie ik nog iemand. 

De preek geloof ik wel. Ik mag haar niet zo. 

Meen je dat nou - zegt de tweede -  ik hoor anders enkel goede 
berichten over haar. 

Nou - zegt de eerste - nadat het gebeurd was, heb ik haar amper nog 
gezien en dat valt me tegen. Kan niet anders zeggen.                    
Nu ik er alleen voor sta,  komt ze niet. 

Vanavond spreek ik haar - zegt de tweede -  zal ik het voorzichtig 
aanroeren? 

Nee! roept de eerste verschrikt - Niet doen!
Ik kan haar nu helemààl niet hebben !  
Ik ben half !! 
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Rust in het
Raerder bosk
Na alle  drukte die geweest is in de 
vroege en late lente, is er nu sprake 
van een periode van rust. Daarin 
onderscheidt het bosk zich dus ei-
genlijk niet van de vakantievierende 
mens, van de baltsende en broeden-
de vogels, van de roeken die overdag 
weer uitvliegen en van de eenden in 
de rui . Wij, en alles wat maar leeft, 
moeten even van wat rust genieten, 
om er weer met nieuwe energie 
tegen aan te kunnen gaan.

Want wat gebeurde er eigenlijk 
allemaal dit lente seizoen? Alle 
stinzenplanten hebben flink staan 
bloeien, met als hoogtepunt de bloei 
van steeds meer groepjes bostulpen 
en steeds meer bloeiende holwortel 
(mooi resultaat van onze werkzaam-
heden), de lente-en zomerklokjes, de 
trotse nieuwkomers als de bloeiende 
gele aronskelk, salomonszegel en de 
sleutel-en voorjaarszonnebloemen.
Maar toen kwam het fluitenkruid 
en het zevenblad en konden we ook 
weer genieten van de hoge witte 
schermen, voorzichtig….want de 
brandnetels kunnen je flink prikken. 
Toen groeide en slingerde ook het 
kleefkruid en de winde  zich over en 
door al dit gewas en begon het Bosk 
toch echt op een oerwoud te lijken.
In Juli kwam het Fryske Gea ons 
weer te hulp en maaide alles af. De  
Raerder vrijwilligers hebben al dit 
maaisel weer opgeruimd en afge-
voerd. Een hele klus, maar zo kun-
nen we het werk weer beheersen.

Bloeit er dan nu helemaal niets in 
het bosk? Jawel, de struik “pracht-
framboos” staat nog steeds in bloei 
en  in de perken wilde aardbei zijn 
overal de dieprode vruchtjes te zien. 
Kom maar langs, de wandelaar komt 
er echt even tot rust.

I.S.
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Cursussen Fries

Voor Fries- en niet Friestaligen
Moandei o/m tongersdei
Lineke Kuiper
Tel. 058 - 234 30 79
kursus.afuk.nl

Simmerfakânsje yn Raerd, 2016. Wat bringt de jongerein bymenoar?

Pokémon fansels. Of  dochs wat oars?

Oan alle minsken en bern út Raerd en omkriten,Graach wol ik jim betankje foar de blommen, leuke ka-
dootsjes, kaartsjes, tekeningen, knutsels en leave wurden by 

myn ôfskie fan de peuters. De moaie koffer mei herinne-
ringen, dat wie in feestje om út te pakken. De appelbeam, 
dy’t al yn myn tún stiet. Ik wie der suver  ferlegen fan. Ik 
ha it al dy jierren mei in protte plesier dien. Der wie gjin 
moarn gelyk. Mei bern wurkje is sa moai. Ik sil it earst 
misse, mar der komt grif  wol wèr wat op myn paad.Dikke tút,

Janny van der Meer

Friese dorpentop
Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar 1000 Friezen 
met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. Een groeiende groep vrijwil-
ligers van inmiddels ongeveer 20 personen is achter de schermen al enige tijd bezig met de voorberei-
ding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst 
van het Friese platteland, en om te experimenteren met een nieuwe democratie. Achthonderd deelne-
mers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de Friese gemeenten. Om deze deelnemers 
te werven, worden in september tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal 
plattelandsbewoners per gemeente. Wie een brief  heeft gekregen, kan zich aanmelden als deelnemer. 
De overige tweehonderd deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en actieve bur-
gers. Meer informatie op www.friesedorpentop.nl
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It gemis en de leechte sil bliuwe, 
mar de belangstelling en it mei-
libjen nei it ferstjerren fan

Thomas Miedema

docht ús goed. Dertroch witte 
wy dat hy net allinich foar ús,
mar ek foar oaren in protte 
betsjutten hat. Wy wolle jo 
hjirfoar hertlik betanke.

Sjoerdje Miedema-Hylkema
Bern en pakesizzers

Getrouwd op 25 juni 2016: Roelof  en Anja de Jong - van der Ploeg, Marit & Marieke

Berne  
Op 20 juni 2016 is geboren:

Vos Roos Robin

Vos is het derde kind van Roos 
Reitsma en Rob Haverkamp.
Vos is het vierde kleinkind van 
Foppe Reitsma en Minke Strik-
werda. 

Geboren op dinsdag 26 juli 2016:

Niels

Zoon en broertje van
Oeltsje, Sanne en Isa van der 
Woude

8 weken te vroeg gekomen, het 
meisje uit onze dromen. Ze doet 
nu haar best om groot en sterk te 
groeien en tot een bijzonder meisje 
te bloeien

Elske Frouk Punter

31 juli 2016
06.33 uur, 1775 gram, 45 cm
Teatske Punter-Schoustra
Folkert Punter

Slagge
Regina Voss heeft haar Gymnasium 
diploma gehaald.


