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De merke is wer foarbij, wat wie it moai waar.
It matinee wie bûten, âld en jong wie der bij, geweldich.

In slach troch it doarp wie ek in oanrieder, der stie en hong fan alles.
Moandei it draaioargel troch it doarp.

In komplimint foar de Merke-kommisje.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zaterdag 16 september 20.30 uur Drive-in: film Lalaland Bij dorpshuis

Dinsdag 19 september vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Woensdag 20 september 19.30 uur Film van betekenis: Tomboy Reduzum

Woensdag 20 september 20.00 uur Vergadering Kaatsclub Jongemakrite

Zondag 24 september 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 20 oktober 20.00 uur Lezing Els de Groot Dorpshuis

Voorwoord
De septemberkrant is wat later 
dan gewend. Dit komt omdat 
we de uitslagen van de Merke 
nog wilden meenemen in deze 
uitgave.

In de dorpskrant van juli stonden 
een paar foutjes. De puzzeltocht 
is georganiseerd door de 
Merkecommissie en niet door de 
Activiteitencommissie: ere wie ere 
toekomt! Op 21 juni zijn Larette 
en Peter getrouwd.

De redactie
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 134
September 2017
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Johan Keuning (penningmeester)
Heidi Andringa (interviews)
Harmen de Vries (opmaak)
Anneke Lycklama (redactie & opmaak)
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)
Aaltsje ter Schegget (secretariaat )

Distributie
Johanna Kooistra

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

Inleveren kopij
Voor het oktobernummer: 
inleveren kopij 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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NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Hedy’s 
Pedicure Praktijk

 

Gespecialiseerd in het behandelen van 
 

diabetes
– 

en reumapatiënten
                          

 

Doarpsstrjitte 35  

9021 CK Easterwierrum 

058-2501116 
hedyspedicurepraktijk@gmail.com 

 

 

 

bel/mail of kom
 gerust even

 langs. 

Gitaarconcert
Op 1 juli gaven bijna alle 
leerlingen van Paul Compagne 
weer hun jaarlijkse  gitaarconcert. 
Het was alweer de vierde editie en 
dat was te zien en vooral te horen. 
De meeste leerlingen spelen 
inmiddels op een behoorlijk 
hoog niveau met bijvoorbeeld 
uitvoeringen van bands als Muse 
en Red Hot Chili Peppers. Maar 
ook Wêr Bisto kwam langs en 
een complete live uitvoering van 
Californication.

Kortom, alle stijlen kwamen 
voorbij en dat was misschien 
wel de grootste charme van het 
concert. Ook niet onbelangrijk: 
alle muziek werd ondersteund 
door goede versterking en mooi 
licht en alle artiesten ondergingen 
een daverend applaus en waren 
daarmee weer een onschatbare 
podiumervaring rijker.
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Pupillenjongens 
zetten K.V. Wêz-
Wis Raerd de Lege 
Geaën weer op de 
kaart!
Zaterdag 24 juni 2017 NK 
Harlingen pupillen jongens

‘s Morgens vroeg vanuit Raerd 
en Poppingawier gingen Jens, 
Jelmer Foppe, Sybrand en coach 
Foppe richting Harlingen, 
wetende dat ze deze dag een van 
de kanshebbers waren op het 
NK voor de pupillenjongens. De 
jongens hadden de lijst gezien 
en waren zelf al tot de conclusie 
gekomen dat het niet makkelijk 
werd. Om de finale te bereiken 
moesten ze alle medefavorieten 
verslaan, met andere woorden: 
geen makkelijk lot.

De eerste omloop was tegen 
Reahus-Tirns. Deze hadden ze 
twee weken hiervoor al verslagen 
in de finale in Sexbierum met 5-0 
6-0 maar iedereen wist ook dat 
deze toen hun krachten al meer 
als moesten geven in de halve 
finale tegen Arum, en in de finale 
waren ze uitgekaatst.

De partij begon zenuwachtig van 
de kant van Raerd, veel missers 
in de opslag en het perk liep ook 
niet zoals normaal. Maar het 
liep gelukkig gelijk op en na 3-3 
in stand zetten de jongens door 
en gingen met de winst naar de 
tweede omloop.

De tweede omloop zeker weer een 
sterk partuur: Arum. Nog steeds 
niet helemaal kaatsend zoals ze 
normaal kunnen, gingen ze eerst 
gelijk op maar wisten daarna al 
snel om de beste man van Arum 
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(Pieter den Breejen) heen te 
kaatsen en maakten het goed af.

In de derde omloop kwamen ze 
hun angstgegner Dronrijp tegen 
waar zij nog niet van hadden 
gewonnen dit jaar en niet te 
vergeten de winnaars van het NK 
in 2016. Dronrijp wist dat ze het 
kaatsend niet konden winnen en 
haalden samen met hun coach 
alles uit de kast. Met deze tactiek 
redden ze het toch op om binnen 
enkele minuten 3 eersten voor 
te komen staan. En toen was er 
wel een klein beetje paniek bij 
de fans van Raerd. Maar bij het 
pakken van het 1e eerst zag je de 
kopjes van de mannen op stoïcijns 
schakelen en had Dronrijp geen 
invloed meer op hun. Maar toch 
bleef het spannend tot 5-5, waar 
de jongens dachten ”nu is het 
mooi geweest’’ en wonnen ze 
de partij. Ouders en fans waren 
ondertussen wel 10 jaar ouder 
geworden en nog erger: de vloei 
was ook bijna op.

De halve finale was tegen het 
verassende Sexbierum die met 
twee man speelden en dat zeer 
verdienstelijk deden. Ze bleven 
eigenlijk de hele partij steeds goed 
doorgaan. Waar Raerd eigenlijk 
continu op een voorsprong 
stond van 2 eersten, konden ze 
het eigenlijk niet afmaken tot 
het 1 eerst verschil werd. Toen 
werd er even doorgepakt door 
de mannen, wat kun je er van 
zeggen: “spanning/vermoeidheid 
na 3 zware omlopen”?

De finale tegen Beetgum. Zij 
bereikten de finale via een relatief 
makkelijk lot en ze hadden een 
staand nummer voor de finale. 
Raerd kreeg een paar minuten 
rust voor de finale en ondertussen 
was er de hele dag al heen en 

weer gebeld en geappt tussen de 
velden van Harlingen en Raerd.                                                      
In Raerd konden bestuur 
en vrijwilligers bijna hun 
aandacht niet houden bij de 
schoolmeisjespartij die daar werd 
georganiseerd. 

Zou het dan toch na 22 jaar!?!
In Harlingen waren onze jongens 
hier helemaal niet mee bezig! 
Zij wouden winnen!! De beste 
partij van de dag was de finale! 
Vol gingen ze erop en er over en 
gaven Beetgum, wat beslist geen 
slecht partuur is, geen schijn van 
kans: 5-1 winst. 

Ja en dan!! Felicitaties, tranen 
(van blijdschap), 15 jaar ouder, 
accu leeg en vloei echt op! De 
jongens hebben vreemd zitten 
kijken wat er allemaal gebeurde: 
”Heit hat de trienen in de eagen” 
en op hetzelfde moment draaide 
hij zich om naar zijn maten die 
zeiden “ús heit ek al”. Het bord 
met de 1 erop was binnen. Op 
naar het feest, maar eerst even 
tijd rekken in opdracht van 
het bestuur bij de Mc Donalds, 
zodat in Raerd alles kon worden 
klaargezet.

In Raerd aangekomen stapten de 
jongens uit bij De Poarte. Op de 
achtergrond de Flage op de toer 
en ze liepen tussen de bomen 
door in het prachtige groene 
afdelingsshirt met de krans om 
de nek en het bord in de handen, 
en natuurlijk de gouden medaille 
voor de club, naar de grote groep 
mensen die hen al opwachtte! 
Prachtig:  vlaggen, felicitaties, 
tranen, klappen op het schouder, 
cabrio, blije mensen. De jongens 
in de cabrio met Jan Zantema  
door Raerd/Poppingawier en 
Terzool en de heiten en memmen 
en fans aan het gerstenat bij de 

kantine, waar na de rondrit de 
trotse voorzitter namens het 
bestuur mooie woorden sprak en 
een cadeau voor de jongens en de 
coach had, met daarin een mooie 
envelop van een kaatsliefhebber.
Het was voor de jongens en 
iedereen die erbij was een 
prachtige afsluiting van de dag. 
Ik denk dat als ik het gevoel van 
de jongens moet omschrijven, de 
uitspraak van Jens alles zegt:
“Ut wie krekt doarpsfeest!”

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

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

 

 
■ grondwerk 
 
■ tuinadvies en ontwerp 
 
■ complete tuinaanleg 
 
■ bestrating 
 
■ levering modder, zand 

& erfverharding 
 
■ walbeschoeiing 

zie ook www.hamerheads.nl 

voor info over de 

Hamerheads® palenrammer 

Boppestebêst 
skriezejier
“We zijn er behoorlijk van 
geschrokken, die vogel kwam 
recht op ons afvliegen!“ Dat seine 
in pear âldere fytsers, doe ‘t ik 
krekt myn natuerinclusieflân 
oan ‘e Flânsumerdyk yn soe. “Ja, 
dat zijn grutto ‘s, mevrouw, die 
hebben hun jongen hier.” “Nou, 
die zijn agressief, zeg.“ Jawis, 
agressieve skriezen, in lân fol, dat 
wol ik hjir hawwe. Yn dit lân oan 
de Flânsumerdyk hawwe dizze 
maitiid 35 pear skriezen bret. In 
record. En eins alle nêsten kamen 
út. Der wiene minder rôvers as 
oare jierren. En dy rôvers binne 
eins ús ienige probleem. Dit jier 
gjin foks, gjin murden, minder 
kobben en rôffûgels en gjin 
ferwyldere hûstiger.

Risseltaat
Stadichoan komme hjir mear 
fûgels wylst se op oare plakken 
folslein ferdwûn binne. 35 Pear 
skriezen, ommeneby 20 pear 
tsjirken, 16 pear ljippen en dan 
noch slobeinen, bercheinen, 
tsjillingen, strânljippen en ien 
pearke kluten. En yn it lân by 
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myn pleats hawwe ek nochris 20 
pear skriezen bret, 12 pear ljippen 
en mear as 25 pear tsjirken. De 
neisoargers hiene it der mar drok 
mei.

Fleanfluch
Neffens ús tellingen binne der in 
recordoantal jonge fûgels grut 
wurden. We tinke dat der mear 
as 100 jonge skriezen en ek mear 
as 100 jonge tsjirken fleanfluch 
wurden binne. En ek alle fjouwer 
kluutjongen binne grut wurden. 
Sa stadichoan komt der ek mear 
wurdearring foar ús fûgelbehâld, 
hjirre. De molkefabriken begjinne 
de diversiteit yn ‘e greide al te 
beleanjen. Wa hie dat no tinke 
kinnen.

Titus de Wolff
Flânsum
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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  
,bel naar 06 4988 8008. 
 
Of kom gezellig langs. 

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

Kvk.nummer: 58571973 

O.S.O. bedankt 
juf Kim met 
spetterende 
dansvoorstelling

Peuters, kleuters en de 
streetdancers hebben op 
donderdagavond 6 juli in 
de dorpstuin een prachtige 
dansvoorstelling gegeven! Juf 
Kim, die na dit seizoen afscheid 
neemt van ‘haar jongens en 
meiden’, had met alle groepen, 
ieder twee dansen ingestudeerd. 
Geschminkt en met een eigen 
outfit voor iedere groep lieten alle 
kinderen zich van hun beste kant 
zien. Zelfs toen het steeds een 
beetje harder begon te regenen, 
danste iedereen vrolijk door.

Na de einddans bedankte 
Wijnand Verhoef, voorzitter 
O.S.O. Raerd, juf Kim voor 
haar jarenlange inzet voor de 
vereniging. “Volgend jaar ben 
ik er zeker weer bij, maar dan 
in het publiek”, aldus juf Kim. 
Vervolgens gaf ze “het stokje” over 
aan de juf die haar opvolgt: juf 
Soraja.
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Voel je goed met
FinnComfort

Met een extra grote collectie en 

uitgebreid advies van een expert 

van FinnComfort of onze zeer 

ervaren medewerkers. Tijdens deze 

belevingsdag kunt u ook de modellen 

van Finnamic proberen. Deze modellen 

hebben een speciaal gevormde zool 

waardoor iedere stap minder energie 

kost.

zachte landing ontspannen stabiliteit natuurlijke afwikkeling

Ervaar zelf  het unieke comfort van 

FinnComfort tijdens de belevingsdag!

Op donderdag 14 september  
bij Klaversma Schoenen in 

Mantgum van 10.00 -17.00 uur. 

De Dobbe 3a, Mantgum   |   T. 058-2501503   |   www.klaversmaschoenen.nl

Noch in kear!
Teake van der Meer
Ik sjoch jim graach

Teake van der Meer reist dit jaar 
langs alle dorpen en steden waar 
hij shows heeft gegeven. Op 
zaterdag 7 oktober komt hij nog 
een keer in Poppenwier. Aanvang: 
20.00 uur. Entree: 12.50 incl. kop 
koffie. VOL=VOL 

Reserveren kan via info@
detrilker.nl, 0566-602041 of aan 
de bar. 

It paad nei it hûs fan in 
freon is noait lang.

As dyn hert rêstich is, is 
dyn holle dat ek.

Kom sa asto bist, dan 
falst noait tsjin.

As der wat net goed fielt, 
is der in reden foar.



PRAET FAN RAERD Pagina 13

Nieuws van de 
Laurentiuskerk

Film van betekenis: Tomboy

Woensdagavond 20 september in 
het Lokaal te Reduzum (voorbij de 
kerk onmiddellijk linksaf de oprit 
op en dan aan de rechterhand). 
Aanvang: 19.30 uur. Toegang: 
gratis.

Tomboy is een Franse film uit 
2011, geregisseerd door Céline 
Sciamma. De film vertelt het 
verhaal van een tienjarig meisje 
dat na haar verhuizing iedereen 
in de veronderstelling laat dat ze 
een jongen is. De titel verwijst 
naar tomboy, een meisje dat zich 
gedraagt volgens de mannelijke 
geslachtsrol.

Kinderen spelen voortdurend 
rollen. Het ene moment zijn ze 
een elfje, dan weer een superheld, 
of een roofdier. Maar als het 
tienjarige meisje Laure zich in 
haar nieuwe woonwijk in de buurt 
van Parijs aan de andere kinderen 
voorstelt als Michael, is er al snel 
geen sprake meer van spel. De 

verbluffend natuurlijk acterende 
Zoé Héran kiest deze rol omdat ze 
graag een jongen wil zijn. Jurkjes 
en Barbies zijn aan dit kind niet 
besteed: kort haar, korte broek en 
korte zinnetjes zijn haar ding. 
Laure springt inventief om met 
de obstakels van haar sekseruil. 
Moet er gezwommen worden? 
Dan knipt ze haar badpak om 
tot zwembroek en kneedt ze van 
klei een piemeltje. Maar dat ze 
over niet te lange tijd tegen de 
lamp moet lopen staat vast; na de 
zomervakantie gaat ze met naar 
nieuwe vriendjes naar school, 
waar ze ingeschreven staat als 
meisje.

De film werd door critici positief 
ontvangen. Zowel de regie als het 
acteren werd geprezen. Tomboy 
won een Teddy Award op het 
Filmfestival van Berlijn voor de 
beste film met een thema rond 
lgbt.

Lezing Els Koopmans

Tussen die grenzen vond ik mooi 
mijn vrijheid terug (Loesje). 
Maandagavond 2 oktober in het 
dorpshuis. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: gratis.

Grenzen zijn een natuurlijk 
onderdeel van ons bestaan, 
iedereen heeft er mee te maken. 
Wat betekent dit voor kinderen, 
en in de omgang met kinderen? 
Het vraagt vaak een investering, 
en hoe doen we dat dan? Want 
het blijft lastig: nee is nee, en nee 
wordt soms ook wel ja (wanneer 
je als opvoeder toch even weg 
moet, je het druk hebt of in een 
winkel bent en geen scene wilt).

Kinderen zoeken de grenzen 
steeds op, dus aan opvoeders de 

taak deze te bewaken. Hoe? En is 
het echt nodig of mogen kinderen 
over grenzen heen gaan? Wat 
mogen (en kunnen) kinderen zelf 
bepalen en wat bepalen wij? Over 
deze machtig interessante materie 
gaat deze interactieve lezing.

De lezing wordt gegeven door 
Els Koopmans. Ze woont in 
Reduzum en is sinds haar 
opleiding werkzaam in het 
basisonderwijs bij verschillende 
leeftijdsgroepen. Sinds 3 jaar 
heeft zij als kindercoach haar 
eigen praktijk in Reduzum: “de 
Praatstok”. Ze wil graag in gesprek 
gaan en onderzoeken of we 
misschien samen grenzen kunnen 
verleggen.

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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Uitslagen Merke 
“Retro” 2017

Prijswinnaars Bingo

Roan Tjalsma
Sverre Veenstra
Tjarda Tisma
Anouk Stelwagen
Lisanne Boersma
Renske Wiarda

“Alles mag op vrijdag”

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

Straatversiering

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

Kinderspelletjes zaterdag 
 
Eerste prijs onderbouw
Janna de Schiffart
Roan Tjalsma
Sverre Veenstra
Miriam de Schiffart

Tweede prijs onderbouw
Elzemaaike Raap
Indra Munger
Lisanne Boersma
Tjarda Tiesma
Ruerd Veldhuis

Derde prijs onderbouw
Merle Stelwagen
Iris Zantema
Marije Punter

Eerste prijs bovenbouw
Femke Veldhuis
Timo Duizendstra
Femke Wierda
Silvan Verhoef
Alissa Verhoef
Froukje Landman

Tweede prijs bovenbouw
Nina van der Meer
Nyka Tiemersma
Rosannah Groen
Boaz Compagne
Tieme Siesling

Derde prijs bovenbouw
Nick Venema
Renske Wiarda
Doutzen Hospes
Iris Top
Myrthe Jonkhart
Fardau Tjalsma
Rixt Punter
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Originaliteit straatspel 
 
1. Smitshoeke
2. Slingerbochten
3. Slotsdyk/Snitserdyk
4. Buorren/Kleaster/Skoallestrjitte
5. Âldfeartswei/Sylsterhoeke
6. Frijhofke
7. Sélânswei/Poppenwiersterdyk
8. It Blikje
9. It Fintsje
10. Hegedyk/Flânsum

Straatspellen zaterdag

1. Smitshoeke
2. Slingerbochten

Hegedyk/Flânsum
3. Slotsdyk/Snitserdyk

Frijhofke
Sélânswei/Poppenwiersterdyk

4. It Fintsje
5. Âldfeartswei/Sylsterhoeke
6. It Blikje
7. Buorren/Kleaster/Skoallestrjitte
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Kaatsen zondag

A klasse
1. Bert de Vries

Sjirk-Geert de Groot
Jan Teitsma

2. Pieter Siesling
Jan Wiebe Riemersma
Anne Bertus van der Meulen

3. Ronald Tjalams
Alex van der Woude
Fokko Kooistra

B klasse
1. Gretinus Talsma

Jacob Fokkens
Peter Lammers

2. Auke Huistra
Niels Schut
Heman Munger

3. Jely Greta van Vilsteren
Sjoerd Dijkstra
Hendrik Uilke ter Schegget

Welpen meisjes
1. Brecht de Groot
2. Rixt Punter

Welpen jongens
1. Jurre Duizendstra

Jentje Wiarda
2. Tieme Siesling

Silvan Verhoef

Pupillen meisjes
1. Marrit de Groot

Femke Veenstra
Fardau Tjalsma

2. Nina van der Meer
Marije Wiarda
Ise Meckes

Pupillen jongens
1. Tymo Duizendstra
2. Daan Kooistra

Schoolmeisjes
1. Tara van der Meulen
2. Sanne van Vilsteren

Schooljongens
1. Redmer Veldhuis
2. Sybrand Veldhuis
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Jan Kameel

1. Ronald Tjalsma
Nynke de Hoop

2. Dicky de Vries
3. Jan Siesling
4. Hendrik Uilke ter Schegget

Frans de Vries

Roekbokaal

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

Jeu de Boules zondag

1. Bea Punter
Karin Rijpstra

2. Germ Postma
Sipko van der Woude

Verliezersronde
Jan Pieter Sikkema
Baukje van Duinen-Hospes

Prijsschieten maandag

Jeugd
1. Janna Veldhuis

Jacco Boersma
2. Djurre van der Ploeg

Mannen
1. Jan Wiebe Riemersma
2. Sjoerd Stelwagen

Vrouwen
1. Gea Wijnstra
2. Doete Kooistra

Straten
1. Slingerbochten
2. Sélânswei/Poppenwiersterdyk
3. Slotsdyk/Snitserdyk

It Blikje
Frijhofke

4. Âldfeartswei/Sylsterhoeke
5. Hegedyk/Flânsum

Buorren/Kleaster/Skoallestrjitte
6. It Fintsje
7. Smitshoeke
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CLUB VAN 100

K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën 
en haar leden bedanken alle sponsoren voor 
het mogelijk maken van de wedstrijden in het 
kaatsseizoen 2017!

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten, het nieuws of andere 
wetenswaardigheden omtrent K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën of 
wil je je opgeven voor een wedstrijd, kijk dan op www.wez-wis.nl en/of 
schrijf je via de website in voor de nieuwsbrief.

Keatsen is moai wurk!

Tevens wil K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege 
Geaën al haar vrijwilligers bedanken die er voor, 
tijdens en na de wedstrijden op en om het sport-
veld voor zorgen dat alles succesvol verloopt.
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Hernieuwde 
kennismaking
Vanaf juli is een nieuwe 
collega het team van de 
Dierenartsenpraktijk Reduzum-
Grou komen versterken. Lise 
Uil - van der Burg is eigenlijk 
een ‘oude bekende’. Ze heeft ons 
namelijk al eerder in de vakanties 
geholpen met de spreekuren in de 
gezelschapsdieren en de daaruit 
voortvloeiende operaties. Dat 
zal ook nu haar voornaamste 
werkterrein worden.

Lise is geboren en getogen in 
Fryslân en de echtgenote van 
Kees, die al langer werkzaam 
is in onze praktijk. Ze wonen 
tegenwoordig in Jirnsum 
op de boerderij aan de 
ijsbaan en hebben samen net 
gezinsuitbreiding gekregen. Huub 
heet de jonge telg op ‘UilenBurg’. 
Hij zal opgroeien op een plek 
die nu al op een kinderboerderij 
lijkt. Er scharrelt van alles rond; 
er wordt gekraaid, gemiauwd, 
geknord, geblaat, geloeid en 
gehinnikt. En alles heeft een 
naam. Zo worden de varkens 
Mac & Donald genoemd en het 
paard van Lise heet ‘Pavje’, naar de 
wereldberoemde Italiaanse tenor 
Pavarotti.
 
Paarden genieten ook warme 
belangstelling van Lise, want 
ze is vijf jaar geleden nota bene 
afgestudeerd als ‘paardenarts’. 
Als de gelegenheid zich voordoet 
zal ze zich ook zeker over de 

Lise en Pavje

edele viervoeters ontfermen. Niet 
alleen bij gezondheidsproblemen, 
denk bijvoorbeeld ook aan 
vruchtbaarheidsbegeleiding en 
gebitsbehandelingen.

Lise heeft de afgelopen jaren 
op diverse plaatsen in de 
drie noordelijke provincies 
gepraktiseerd. Voornamelijk 
gezelschapsdieren en paarden 
onder haar hoede genomen. Ze 
hoopt in Grou haar stek te vinden 
en kijkt ernaar uit een goede band 
op te bouwen met de klanten van 
onze praktijk. Ons team heeft er 
alle vertrouwen in dat ze daarin 
zal slagen. We wensen haar 
erg veel succes met het gezond 
houden en het beter maken 
van alle dieren die haar worden 
toevertrouwd!

Meer weten over onze praktijk? 
Want er is de laatste tijd 
immers in rap tempo nogal wat  
veranderd. Kijk dan verder op 
www.dierenartsgrou.nl. Mocht je 
deze zomer een aflevering hebben 
gemist van de bistedokter? Ze 
staan ook gewoon op de site: 
www.bistedokter.nl!

Minke Strikwerda 
Tel: 06 509 787 11

f2hmkstrikwerda@live.nl
www.quantumtouch.frl

Genezen met je handen 
Iedereen kan het leren

Bij elke klacht de moeite van het 
proberen waard. Ook voor dieren.
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Kids First Peuterspeelzaal in Raerd
  

Komst boartsjen?
Kom je spelen?

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

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

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

WWW.KIDSFIRST.NL

Komst te boartsjen?

Amandel

Walnoot

Pimpernoot

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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Hoogzomer in het 
Raerder Bosk

De rust keert nu weer in het 
bosk, geen hoog opschietende 
brandnetels en fluitenkruid meer, 
geen grote bossen plakkerig 
kleefkruid, geen lawaaierige 
roeken en reigers boven het 
hoofd, een enkel af en aan 
vliegend vogeltje, een enkele 
eend, meerkoet of waterhoen met 
verlate kleintjes. Nee…het is een 
en al rust en dat is eigenlijk ook 
weer erg plezierig. De bomen, 
volop in blad, verschaffen koelte 
bij warme zomerdagen en 
bezoekers kunnen genieten van 
de doorkijkjes en, voor wie daar 
oog voor heeft, de bijzondere 
bloemen en planten die het bosk 
nu kan laten zien.

Vandaag zagen we hoog in het 
nog jonge amandelboompje de 
amandelen zitten. Het boompje 
staat er pas een paar jaar en heeft 
in de lente ook erg mooi gebloeid 
en nu dus ook heuse noten in de 
boom! We vonden er een op de 
grond en zetten de noot gauw op 
de foto.

Er staan ook twee walnootbomen 
(of ook wel de okkernoot 
genoemd) in het Bosk, die doen 
het dit jaar fantastisch en zitten 
vol noten. Het is blijkbaar een 
goed jaar voor de noten. Zou dat 
misschien betekenen dat we een 
strenge winter tegemoet gaan?

Om het notenverhaal nog even 
compleet te maken: bij de ook 
nog jonge pimpernoot zagen we 
een eerste bloem, en dat betekent 
leven in de brouwerij. Hopelijk 
kunnen we daar binnenkort ook 
de eerste noten zien hangen.

 

 

       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 

Nu het Fryske Gea gemaaid heeft, 
ziet het Bosk er plots heel anders 
uit. We kunnen weer zien wat er 
aan de andere kant van het bos 
gebeurt. De vrijwilligers zijn er 
nog niet klaar mee, want met 
grove harken moet al het maaisel 
nog opgeruimd worden, een hele 
klus! Overal liggen de bergjes 
klaar om opgeruimd te worden.

Maar het resultaat is er naar! 
Geniet van uw wandeling!

Ineke Schulting
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Boeren zoals de
natuur bedoeld heeft

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

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

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

lekker en gezond, maar je weet wat je eet! 

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

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

de boerderij. Wil je op een ander moment langskomen? 

Bel mij dan even: 06 - 539 259 79

Jaring Brunia | Flansum 3 
info@boerbrunia.nl

De Kistemakker

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

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

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

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

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

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

Poppenwier vanaf 19.30 uur. Info: 
www.dekistemakker.nl of bel: 06-14825677 
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Raerd toen - Raerd nu
Hegedyk 12

De boerderij aan de Hegedyk 12 
was van oudsher in het bezit van 
de landadel. Eind 18e eeuw was 
de zathe eigendom van Cecilia 
van Sminia, de weduwe van de 
grietman Tjalling Aedo Johan 
Heeringa van Eysinga, die in 1768 
was overleden. Zijn graf bevindt 
zich in de kerk te Rauwerd. 
Nadat ook Cecilia zelf in 1793 
was overleden kwam het bezit in 
handen van hun zoon Frans Julius 
Idzart Johan van Eysinga, die 
tot de omwenteling in 1795 net 
als zijn vader grietman was. Van 
Eysinga overleed in 1806 en liet 
geen kinderen na.

Doeke Thomas Dotinga, geboren 
in 1758, kwam rond 1790 aan de 
Hegedyk wonen. Daarvoor was 
de boerderij enkele decennia 
verpacht aan een zekere Pier 
Simons. Dotinga en zijn familie 
bleven lang op de zathe wonen 
en kregen deze begin 19e eeuw 
ook in hun bezit. De Dotinga’s 
waren evenals hun aanvankelijke 
verpachter Eysinga voorname 
mensen.

Doeke Thomas was naast boer 
ook assessor, een soort wethouder, 
van de grietenij Rauwerderhem en 
daardoor naaste medewerker van 
de Van Eysinga’s. Doeke Thomas 
Dotinga en zijn vrouw Aaltje 
Wouters kregen twee dochters. 
Toen Doeke op 3 maart 1845 
overleed nam zijn dochter Eeke 
Doekes Dotinga, geboren op 11 
augustus 1790, de boerderij over. 
Eeke was vrijgezel en boerde tot 
haar dood op 20 november 1859 
aan de Hegedyk. Een jaar voor 
haar overlijden werd de veestapel 
nog getroffen door de gevreesde 

longziekte bij runderen, maar in 
1859 is sprake van uitmuntend 
veebeslag.

Na haar overlijden bleef de 
boerderij in de familie. Uit het 
huwelijk van Eeke’s zus Antje 
Dotinga en haar man Jan Tjerks 
Fokma was een dochter Fokjen 
Jans Fokma geboren, die was 
gehuwd met Hendrik Franzes 
Pasma. De kinderen van dit 
echtpaar gingen aan de Hegedyk 
boeren. Na Eeke’s dood werd de 
boerderij aanvankelijk gedreven 
door Jeltje Hendriks Pasma 
(geboren 1840) en haar man Jan 
Doekes Fokma (1834). Later, zo 
rond 1870, nam Doeke Thomas 
Pasma Hzn. (geboren 1846) – een 
broer van Jeltje – de boerderij 
over.

Doeke Thomas Pasma ging 
het blijkbaar eind 19e eeuw 
rustiger aandoen en deed 
de boerderij circa 1895 over 
aan zijn neef Hendrik Pasma 
(geboren 1872). Die bleef met 
zijn gezin, bestaande uit vrouw 
en twee kinderen, tot 1907 aan de 
Hegedyk boeren en vertrekt dan 
naar Haskerdijken. De familie 

Pasma blijft wel eigenaar van 
de boerderij en verpacht deze 
een aantal jaren. In 1912 wordt 
de boerderij verbouwd van een 
kop-hals-rompboerderij tot een 
stelpboerderij. Een gevelsteen 
aan de voorkant is nog de stille 
getuige.

De volgende bewoner is 
veehandelaar Jelle Siebenga met 
zijn vrouw Hitje Brouwer en 
hun vijf kinderen. Zij huren de 
boerderij van 1907 tot 1912 en 
vertrekken dan naar Mildam. 
De grote populieren en wilgen 
rond de boerderij zijn door Jelle 
geplant. De huidige eigenaar, 
Gerard de Jong, heeft er nieuwe 
jonge bomen bij geplant. Ook 
heeft Jelle Siebenga een bedstee 
aangebracht en een kelder 
met daarin een kluis. Het eten 
werd buiten gemaakt op een 
buitenfornuis.  
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De al wat oudere veehandelaar 
Jan Durks van der Kloet (geboren 
1845) neemt in 1912 zijn intrek 
in de boerderij. Hij is dan reeds 
weduwnaar, maar neemt twee 
zoons en een dochter – allemaal 
al in de veertig – mee naar de 
Hegedyk. Van der Kloet woont er 
tot 1921.

In de jaren tussen 1921 en 1930 
is het opnieuw een Pasma die op 
de Hegedyk 12 komt wonen. Zijn 
naam is Jan Pasma en hij is een 
zoon van Hendrik Pasma (die in 
1907 vertrok naar Haskerdijken). 
Jan Pasma verkoopt de boerderij 
in 1930 aan Minze van Zwol 
(geboren 1882) en zijn vrouw 
Martientje, die tot 1939 aan 
de Hegedyk blijven wonen. Zij 
kwamen uit Terwispel. Omdat 
de koop van een boerderij in de 
omgeving niet doorging, werden 
zij uiteindelijk de kopers bij 
opbod van Hegedyk 12.

In 1939 doet Minze de boerderij 
over aan zijn zoon Tjeerd van 
Zwol (geboren 1912), gehuwd 
met Sietske Altena. In 1944 
wordt hun dochter Anneke van 

Zwol geboren. Met haar en haar 
echtgenoot Johannes Cuperus 
praat ik onder meer over de 
vele mooie herinneringen uit 
haar jeugd op de boerderij. De 
buitenkant van de traditionele 
stelpboerderij zag er toen anders 
uit, met de voordeur in het 
midden. Aan de zijkant bevond 
zich een fraaie serre met een 
balkon erboven (zie foto). Ook de 
indeling binnen was anders dan 
nu.

Vader Tjeerd verkoopt in 1975 
de boerderij met land aan dhr. 
Roorda uit Wytgaard. Deze 
verkoopt de boerderij zonder land 
aan de volgende bewoners. Dat 
zijn Jan Houtstra (1976-1979) en 
Juliana Haringsma (vanaf 1986). 
Tot 1998 is het voorste gedeelte 
van de boerderij bewoond door 
Lies Boot, die daarna is gaan 
wonen in Heerenveen.

In zijn lange geschiedenis is de 
boerderij vermoedelijk een aantal 
malen herbouwd. Volgens het 
kadaster vonden ingrijpende 
verbouwingen/herbouw plaats in 
1862, 1877 en 1913. 

In 2002 koopt Gerard de Jong 
de boerderij. Gerard woonde 
daarvoor bij Scharnegoutum in 
een boerderij waar vroeger het 
Blankendalslot stond. Hij heeft 
vier zoons: Bauke (16), Sietse 
(14), Marten (12) en Haijo (10).

Sinds 2011 woont Jolanda de 
Jong-Heslinga op de boerderij. 
Zij is oorspronkelijk afkomstig 
uit Winsum, en heeft jaren in 
Poppingawier gewoond. Sinds 
2005 runt zij daar met veel 
succes eetcafé De Trilker. Jolanda 
betrok als huurster het achterste 
gedeelte van de boerderij. Maar 
al gauw sloeg de vonk over tussen 
Gerard en haar. Er volgde een 
interne verhuizing, nog weer later 
bekroond met het ja-woord.

Ook met hen beiden heb ik 
een onderhoud in de fraaie 
zitkamer van de met veel liefde 
en kundigheid door Gerard 
verbouwde boerderij. Ook hier 
word ik weer getroffen door het 
gevoel voor behoud van de oude 
sfeer, die ik bij mijn bezoeken 
aan de boerderijen rond Raerd 
in vrijwel alle gevallen ben 
tegengekomen. Alle liefde voor 
het werk als boer en het genieten 
van het wonen in de natuur vallen 
hier samen.

In het dagelijks leven is Gerard 
actief onder de grond: door de 
week legt hij pijpleidingen aan 
door heel Nederland. En als hij 
dan het weekend thuis komt, gaat 
hij weer vaak onder de grond, 
getuige de verbouwingen die 
hij heeft gerealiseerd onder de 
vloer. Maar ook daarboven heeft 
hij ingrijpende veranderingen 
aangebracht, zoals het verplaatsen 
van muren zodat er een totaal 
andere indeling is ontstaan. 
Bij het verfraaien en in oude 
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Gerard en Jolanda de Jong

stijl restaureren van de pleats 
gebruikt hij oude materialen van 
de boerderij zelf en van andere 
boerderijen. Hij geniet van het 
vele werk dat nog op hem wacht. 
In het weekend heeft hij vaak 
genoeg tijd, omdat Jolanda dan 
vaak in De Trilker aan het werk is. 
Ook het interieur hebben Jolanda 
en Gerard met veel smaak bij 
elkaar gezocht. Ze kunnen al hun 
energie in de boerderij zelf steken, 
want sinds 1976 rust er geen 
agrarische bestemming meer op.

Na afloop van het gesprek lopen 
we rond de boerderij. Net als 
in het interieur zijn ook aan de 
buitenkant, met respect voor 
de oude situatie, aanpassingen 
verricht, zoals te zien valt op de 
oude foto die ik van Anneke van 
Zwol kreeg.
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Voor al uw: - Agrarische bouw
- Verbouwingen
- Restauratie
- Woningbouw

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

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

- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw

Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

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

Woningtaxatie

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

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team
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Een aandeel in elkaar

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

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

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag 
bellen.
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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 

Raerders

Ferhúze

We smite de lapen gear op de 
Lapkepleats:

Ternaarderwei 33
9141 CA Wierum

Hjirby sis ik alle lidmaat-
skippen op.

Groetnis 
Sjip Dijkstra en Monte Visser

Berne

Tankber en tige bliid binne wy 
mei de berte fan ús jonkje en 
broerke

Rudmer Willem

Berne op 10 july 2017 

Hette & Antsje Elgersma
Jetske en Sanne
Kerkstraat 22, 8754 CS Makkum

Grutske pake en beppe binne
Willem en Johanna Kooistra.

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
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Afscheid Juf Klaske
Op 20 juli, de laatste schooldag 
voor de zomervakantie, nam 
juf Klaske afscheid van ‘t 
Raerderhiem om welverdiend te 
gaan genieten van haar pensioen. 

Het was een feestelijke dag met 
o.a. een ereronde per koets 
door Raerd, een persoonlijk 
afscheidslied toegezongen door 
alle kinderen en ‘s middags een 
high tea voor iedereen, ook 
ouders en oud-leerlingen.

Juf Klaske, voor velen een begrip 
en onlosmakelijk verbonden met 
‘t Raerderhiem. Het zal ook altijd 
zo blijven, want vanaf nu heet 
het schoolplein het “Juf Klaske 
Bloemsma Plein”.

Afscheid groep 8
Met de musical  “Alles overboord” 
nam groep 8 afscheid van het 
Raerderhiem. Allemaal veel 
succes met jullie vervolgopleiding!
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