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KONINGSDAG 
2017 vier je in Raerd 

 
Wanneer: Donderdag 27 april 2017 

Waar: Dorpshuis & tuin Raerd 
Hoe laat: v.a. 13:00uur 

Voor wie: Voor iedereen 
 

Springkussen: voor de aller kleinsten 
Speurtocht: voor de basisschooljeugd groep 4 t/m 8 
Poppenwierster korfbal: voor iedereen vanaf de basisschool 
Jeu de Boules: voor iedereen vanaf de basisschool 
Schminken: voor iedereen 
BBQ: voor iedereen 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
6 en 9 maart 09.00 - 11.00 uur Open dagen / Kijkochtenden Peuterpret

Zondag 12 maart 13.00 uur Playbackshow Dorpshuis

Zondag 12 maart 09.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Vrijdag 17 maart 20.00 uur Jaarvergadering Kaatsclub Dorpshuis

Zaterdag 18 maart 20.15 uur Vrijwilligersavond Dorpshuis

Maandag 20 maart 20.00 uur Ledenvergadering Plaatselijk Belang Dorpshuis

Vrijdag 24 maart Flessenactie jongerein Hele dorp

Zondag 26 maart 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zaterdag 1 april 20.00 uur Kenniskwis Dorpshuis

Zondag 2 april 10.00 - 12.30 uur Happy Tennis Instuif Tennisbaan

Maandag 10 april 20.15 uur Jaarvergadering Stichting Doarpshûs Dorpshuis

Donderdag 27 april 13.00 uur Koningsdag Dorpshuis

Zondag 7 mei Lentefair Dorpshuis

Uitnodiging open dagen/kijkochtenden op de 
peuteropvang Peuterpret in Raerd! 
 
Op 6 en 9 maart organiseren wij voor alle bijna twee- 
jarige (of oudere) kinderen, ouders/verzorgers, 
opa’s/oma’s/pake’s/beppe’s en andere 
belangstellenden twee kijkochtenden op de 
peuteropvang. 
 
 
 
Van 9.00 – 11.00 uur is iedereen op deze dagen van harte 
welkom om een kijkje te nemen op de groep, kennis te 
maken met de medewerkers en om een indruk te krijgen 
wat onze peuteropvang kan bieden aan twee tot vier 
jarigen op het gebied van ‘samen spelen, samen leren’. 
 
U hoeft zich niet aan te melden, u kunt op 1 van deze 
ochtenden gewoon binnen lopen. Voor koffie/thee en 
wat lekkers voor de kinderen wordt gezorgd. 
 
Wij hopen u te ontmoeten op 6 of 9 maart! 
 
 
Meer informatie over de peuteropvang of de open dagen gewenst? U kunt  
bellen op maandag en donderdagochtend (openingstijden peuteropvang)  
naar 0566-601723 of mailen naar PO-Raerd@kidsfirst.nl 
                     www.kidsfirst.nl  
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 129
Maart 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 aprilnummer: 
inleveren kopij uiterlijk 15 
maart (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van april wordt in de 
eerste week van april bezorgd.   
   
Oplage
320 stuks

Abonnementen buiten Raerd
€ 27,50 per jaar (per nummer 
€ 1+ € 1,50 porto = € 2,50)

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK  Sneek
0515-488888

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685

MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666

Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH  Grou
0566-621310

Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37
8491 GJ  Akkrum
0566-651146
www.itbertehus.nl

Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566-601464

Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2
9012 CN  Raerd
0566-602272

Wijkagent
Trinus Hoekstra
Telefoonnummer 0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagent-
schap is in Grou bij Boekhandel 
Friso aan de Hoofddstraat 5

Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000

De kapel van 
Flânsum
Nog steeds ben ik bezig met het 
uitzoeken van de geschiedenis 
van Flânsum en het wordt steeds 
completer. In de middeleeuwen 
werd er nog weinig opgeschre-
ven en alles van die tijd moet dus 
komen van opgravingen. Van 
daarna hebben we ook geschreven 
en getekende gegevens. De eerste 
geschreven en getekende gege-
vens van Flânsum, die we kunnen 
vinden, gaan over de kapel op 
Flânsum. In geschriften waar men 
de gegevens steeds van oudere 
geschriften overnam, staat dat 
in 1240 de kapel gebouwd werd. 
Zelfs de tekening werd overgete-
kend en geeft ons een beeld van 
hoe het was.

Dagelijks leven

Wat deden die vroegere Flânsu-
mers dan in die kapel? Ja, dat is 
zeer interessant, maar ook nog 
wat geheimzinnig. Hoe leefden 
die mensen voordat ze een dikke 
duizend jaar geleden Rooms wer-
den? Uit opgravingen weten we 
dat ze in boerderijen woonden. 
Soms in kleinere lemen huisjes 
maar ook in enorme boerderijen 
tot meer dan 40 meter lengte. De 
middelen mochten dan beperkt 
zijn, de bouwtechnieken waren al 
meesterlijk. Het waren eigenlijk al 
zeer organiserende en welvarende 
mensen. Op de BBC televisie is 
er momenteel de opgraving te 
zien van de eerste bewoning van 
Groot-Brittanje. Die is al zo’n 
5500 jaar geleden ontstaan op de 
Orkney eilanden bij  de Brodgar 
Ness. Zij waren de stichters van de 
neolitische cultuur in Groot-
Brittanje en je staat versteld van 
wat ze al konden bouwen. Enorme 
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stenen huizen en bijv. ook de tem-
pel van Stone Henge. Ze waren 
ook al meesters in het bevaren 
van de zeeën en meren. Prach-
tige gouden en metalen sieraden 
konden ze al smeden. Onze voor-
vaderen hier op de terpen zijn 
ook nazaten van die neolitische 
mensen uit het bronzen en ijzeren 
tijdperk. Ze bouwden hier op de 
terpen ook grote boerderijen. Het 
waren ook al echte vakmensen in 
het bewerken van leer of geweven 
stoffen. En de fibula van Wijnal-
dum is ook een voorbeeld van 
hun kunstig vakmanschap.

Geschiedvervalsing

Op de Roomse lagere school  
leerden wij dan vroeger nog dat 
hier wat barbaren woonden die 
in berenvellen rondliepen. De 
georganiseerde samenleving zou 
pas ontstaan zijn met de invoering 
van het Christendom. Dat blijkt 
een enorme geschiedvervalsing 
te zijn. De geschiedenis volgens 
het christelijk geloof is een com-
pleet andere dan de geschiedenis 
volgens de opgravingen. In 1240 
werd dan op Flânsum een kapel 

gebouwd. En in mijn christelijk 
geschiedenisboek: fan Fryslâns 
ferline, lees ik dan dat de kerk zo 
rond 1200 hier alles en iedereen 
optrommelde voor  de kruistoch-
ten. Vechten tegen de Mohamme-
danen. Chaotische oorlogen naar 
de zin van de paus van Rome,
Innocentius de derde. Alleen 
maar dood en ellende als je dat 
verhaal leest. “God wol it, !!, God 
wol it, !!“, werd er gepredikt. 
Olivier van Keulen was hier in 
Fryslân de grote oorlogspredik-
monnik. De kerken en kapellen 
waren in die tijd dus bestemd om 
oorlogen te prediken. Daar zal 
onze kapel in Flânsum uit 1240 
dus ook voor gebouwd zijn.

Mislukte kruistochten

Die kruistochten eindigden trou-
wens alleen maar in nederlagen. 
God wilde het dus niet. De paus 
en zijn kerk wilden het. Het enige 
resultaat was grote verwoesting en 
vernietiging, dood en ellende.
Die mensen zullen trouwens nooit 
precies geweten hebben wat men 
met God bedoelde. Daar was de 
speciaal bedachte verpakking veel 

te moeilijk voor. Wij weten nu dat 
men het begrip God bedacht heeft 
om er de verantwoordelijk aan 
te kunnen geven. Zodat je jezelf 
nergens meer verantwoordelijk 
voor voelt. Ikke voor mij en het 
gebeuren voor ons allen. Zo als 
Abraham dat bedacht heeft.

Terugtocht

Zo’n twee jaar heeft de laatste 
kruistocht tegen de Mohammeda-
nen geduurd, volgens de schrijver 
van “fan Fryslâns ferline“. Er kwa-
men maar weinig Friezen weer 
terug. De schrijver sluit dan het 
verhaal over de kruistocht af met 
de constatering dat die Moham-
medanen al zo’n rijk ontwikkelde 
beschaving hadden. “Terwijl
Europa nog bestond uit ruige 
vechtersbazen, was het oosten 
al een maatschappij van weten-
schap“. Ja, wat wil je. De kerk pre-
dikte hier om te gaan vechten. De 
Flânsumer kapel was in 1240 dus 
nodig om er oorlog in te preken. 
Gelukkig is hij afgebroken.

Titus de Wolff
Flânsum
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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. 

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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Praet mar Raak
Deze keer zal Herman van
Vilsteren vertellen wie hij is en 
wat hem bezighoudt.

Waar en in welk jaar ben je ge-
boren?
Ik ben op 4 augustus 1997
geboren.

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Ik ben vrijgezel.

Wat doe je overdag?
Overdag ga ik naar school in 
Leeuwarden, waar ik communi-
catie studeer aan het NHL.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Mijn hele leven al.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik zit in het bestuur van het Blikje. 
Ook zit ik bij de biljartclub.

Wat is je favoriete muziek?
Ik kan eigenlijk overal wel naar 
luisteren, maar het liefste toch 
naar dance. 

Waar mogen ze je midden in de 
nacht voor wakker maken?
Om me te vertellen dat ik iets 
gewonnen heb.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Ik vind het heel leuk om met 
vrienden leuke dingen te doen.

Wat vind je het lekkerste eten?
Pizza.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik heb een hele snelle fiets.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Bij de meeste reality programma’s, 
of kookshows, want daar krijg je 
zo’n honger van.

Welk boek lees je op dit mo-
ment?
Ik zit nu in het midden van de 
Lord of the Rings trilogie.

Waar praat je graag over?
Ik sta er bij mijn vrienden om 
bekend dat ik vaak ongevraagd
allemaal weetjes ergens over vertel.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Uitgaan met vrienden of in
‘t Blikje zitten.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Overal waar het warmer is dan in 
Nederland.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is de slechtste?
Mijn beste eigenschap is dat ik heel 
erg sociaal ben. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik wat lui kan zijn.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Ik vind het hele dorp even mooi.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Een supermarkt zou wel vet
relaxed zijn.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Naast de directeur van Heineken, 
zodat ik hem kan vragen waarom 
ze de bruine flesjes hebben weg-
gedaan.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Mijn studie betalen, wat op de 
bank zetten en natuurlijk een hele 
coole auto kopen.

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking.
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It moat net Raerder
De iisbaan wie iepen. Jaseker 
allinne foar de bern. It bestjoer 
wie der bij om it yn de gaten te 
hâlden. In ferljochte baan en in 
gesellich muzykje derbij. Wat in 
wille.

De âldfeart ùt wie net betroud, 
spittich. Mar miskien komt der 
noch in winter. It kin noch bêst. 
Foar it Doarpshûs stie de Ein al 
klear om sa it iis op te gean en de 
baan skjin te meitsjen, mocht der 
in tocht komme. Dat soe moai 
wêze.

Der binne ynbrekkers op paad yn 
Raerd. Dat is alyd in grutte skrik.
In tip fan de plysje: As jo net thùs 
binne, doch wat ljochtsjes oan, 
set in kopke op de tafel en lis de 
krante der bij.

Het bestuur van Tennisclub Raerd nodigt IEDEREEN tussen 7 en 99 
jaar uit voor deze happening op zondag 2 april om kennis te maken 
met de tennissport of om de spieren alvast los te maken voor het 

nieuwe seizoen.

Er zijn activiteiten voor beginners & gevorderden 

10.00‐11.30 uur : Jeugdactiviteiten
11.30‐12.30 uur : Activiteiten voor senioren

Meld je aan via tennisclubraerd@gmail.com

TOT ZIENS !

Snieflokjes

Snieflokjes, snieflokjes falle mar yn it rûn
Kom mei dyn freontsjes mar op de grûn

Snieflokjes, snieflokjes kom mar gau bij mij
Miskien meitsje ik in snieman fan dij
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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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Nijsbrief maart 2017
Jiergearkomste 

Op woansdei 25 jannewaris 2017 
binne in lytse 40 froulju yn it Lo-
kaal oanwezich. Koördinator Els 
Koopmans iepenet mei it humo-
ristyske gedicht Erwtensoep, mei 
as motto dat alles altiid oars kin, 
m.o.w. lit it net in jier wurde fan 
`ja mar’, mar fan `ja en ..’
 
Der leit in yntekenlist klear om 
mei elkoar nei de film Jackie 
(Kennedy) te gean yn it Filmhûs 
yn Ljouwert.

Gesellich op nei de 100. Dêr 
kinne wy fansels alle kanten mei 
op. Yn alle gefallen wolle wy alles 
wat no goed rint behâlde, mar ek 
tûk wêze op nije ynisjativen dy’t 
de leden mei elkoar betinke.

En ien fan dizze nije dingen is it 
yn it libben roppen fan …… De 
Damestaart!

Ofd.  Reduzum, Idaerd, Eagum, 
Friens, Wytgaard en Raerd

Koördinatoaren: 
Els Koopmans en Baukje Wytsma

Kontaktadres:
Buorren 4, 9008 SW  Reduzum

e-mail: giestmei@gmail.com 
tel. 0566-602506

Dizze taart, dy’t in eksklúsyf 
karakter hat, sjoch it as in soarte 
fan superskouderklopke, wurdt 
tenei útrikt oan ien fan de leden 
by spesjale gelegenheden dy’t 
dêr oanlieding ta jouwe. Bakker 
Andringa fan Grou soarget  foar 
in smaaklik eksimplaar mei it logo 
fan de Vrouwen van Nu der op. 

De earste Damestaart giet dizze 
jûn nei Gea Couperus dy’t der 
foar soarget dat der alle kearen 
wer in prachtige tige ynformative 
Nijsbrief ferskynt. Sy sammelt de 
oanlevere kopij en makket dêr 
in moai gehiel fan. Gea is spiti-
gernôch dizze jûn net oanwêzich, 
mar kriget de taart thúsbesoarge. 
Betanke Gea!

Op nei de 100 jier Vrouwen van 
Nu Reduzum e.o. dogge wy nef-
fens Els mei elkoar en foar elkoar. 
Wy fertrouwe der op, dat troch de 
taken te rûleren wy mei elkoar de 
ferantwurding drage foar it fuort-
bestean fan ús ôfdieling.

By de kofje en de tee krije wy in 
toastje mei trije hearlike soar-
ten huning en is it wurd oan de 
famylje Bergsma, ús Reduster 
ymkers, dy’t ús op in boeiende en 
libbene wize wat fertelle en sjen 
litte oer harren wurk as ymker. 
Mar benammen ek oer de boeien-
de en faak noch ûnbekende wrâld 
fan de bijen.

In moai slot fan dizze jannewaris-
gearkomste is it boadskip fan de 
ymker: Siedzje foaral wat blom-
men yn jim tún, goed foar de 
bijen en oare lytse bisten. En … it 
stiet fansels ek tige fleurich! 

Oranje boven, leve de koning!

Us kening Willem Alexander, dy’t 
somtiden sa ynhelle wurdt, is in 
‘nazaat’ fan de Fryske Oranje-
Nassaus. Syn oerbeppe, keningin 
Wilhelmina, waard yn 1906 ‘op 
vorstelijke wijze onthaald’ doe’t 
sy del kaam om it byld fan Wil-
lem Lodewijk, de earste Fryske 
stêdhâlder te onthullen. By dy 
feestlike gelegenheid klonk yn 
Ljouwert: ‘Oranje boven, leve de 
koningin!’

Bearn Bilker is, lykas bekend, in 
kenner op it gebiet fan Kenings-
huzen. Hy kaam op ús útnoeging 
op 7 febrewaris del yn it Lokaal 
om te fertellen oer de Friese tak 
van de Oranjes, dêr’t Wilhelmina 
bygelyks tige grutsk op wie. By 
boppeneamde onthulling spruts 
sy ek in pear rigels yn it Frysk, 
fersteanber, sa as de parse letter 
witte liet.

Els iepene de jûn mei in lytse 
warming-up. De lytse fjirtich 
froulju krigen fan har in tal fragen 
oer ús Keningshûs foarlein en it 
die bliken dat men der al aardich 
wat fan wist. Bearn Bilker koe it 
ferhaal doe mar fuortsette. Lok-
kich hie elk der fan him in papier 
by krigen dêr’t de stambeam en 
wat ynformaasje op stie, oars 
wiene wy miskien al gau de tried 
folslein kwyt west.

Bearn Bilker struit nammentlik 
mei nammen en jiertallen dat it 
in lust is, mar hy wist troch in 
boeiende ferteltrant elkenien goed 
by de les te hâlden. Wy krigen in 
moai oersjoch fan de libbensrin 
fan de Oranje Nassaus yn Fryslân, 
al foel it fansels net ta om al dy 
nammen útelkoar te hâlden.
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Yn it skoft wie der foar eltsenien 
in stikje Fryske Oranje Nassau-
taart, in geweldich leuk idee fan 
de froulju dy’t de kofje en tee 
fersoargen û.l.f. Jantsje Kalsbeek.
It wie in bysûnder learsume en 
gesellige Oranjejûn!

Workshop skelpen op ’e túntafel

Op 21 maart is der yn it lokaal in 
workshop Skelpen op’e túntafel 
ûnder lieding fan Minke Jorna.
Der hawwe 8 froulju harren op-
jûn. Der kinne noch wol in pear 
by. Opjaan kin by Blijke Vellinga.
Email: eskeblom@hetnet.nl 

Kom…  en sjongmiddei  
 
Ferline jier ha we in tige slagge 
sjongmiddei hân ûnder lieding 
fan Klaske Deinum út Wytgaard. 
It entûsjasme wie grut en dêrom 
is har frege om noch in kear mei 

ús te sjongen. Op tongersdei 30 
maart fan 13.30 oant 15.30 oere  
organisearje wy derom nochris in 
sjongmiddei yn it Lokaal. Kosten 
€ 3,50 de persoan.

                     

 

 

 PLAYBACKSHOW 2017 
 

Zondag 12 maart 
13.00 uur 

Entree 2,00 euro 

Podium Dorpshuis 
Kom allemaal kijken naar onze jonge talenten!! Het gaat een                         
geweldige middag worden met zang, dans en vooral plezier. 

Genieten voor jong en oud!! 

Opjaan kin by Blijke Vellinga: 
eskeblom@hetnet.nl. Net-leden 
froulju, mar ek manlju, dy’t ris 
efkes sjonge wolle, binne wolkom.

Workshop beeldhouwen

Op tongersdei 20 april kin elts 
dy’t wolris besykje wol om in 
beeldsje te meitsjen fan stien 

mei nei de Beeldhouwwerkplaats 
“Binnen-ste-Buiten” yn Wergea. 
Kosten € 35. Maximaal 12 diel-
nimmers .We begjinne om 19.00 
oere. Opjefte foar dizze jûn kin by 
Riekje Korf: h.korf1@upcmail.nl.

Stokrinne

De stokrin-groep bestiet yn 2017 
al tsien jier! Op 9 jannewaris ha 
wy ekstra oandacht oan de Nor-
dic Walking-techniek jûn. Wa wit 
komme der mear aktiviteiten. 

Woansdei 20 septimber sille wy 
mei de ôfdieling Reduzum in 
provinsjale tocht organisearje. 
Wy ha al in route op it each: Yn 
it spoar fan’e Dekema’s (omkriten 
Gerdyk). Ek sûnder stokken kinst 
mei dizze tochten meidwaan. 
Mear ynformaasje komt op de 
provinsjale side.
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KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 2, 9012 DZ Raerd | +31 (0)6 508 199 15 | info@wez-wis.nl | www.wez-wis.nl

Agenda  K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën 2017  

Datum Wedstrijd Aanvangstijd / Locatie

vrijdag 17 maart 2017 Jaarvergadering 20.00 uur – Dorpshuis

zaterdag 18 maart 2017 Zaalkaatsen 17.00 uur – Easterein

zaterdag 1 april 2017 Materiaaldag 10.00 uur 

maandag 3 april 2017 Kaatsinfo avond voor geïnteresseerden 19.30 uur – Kantine

zaterdag 15 april 2017 Bliksemloterij 10.00 uur

donderdag 27 april 2017 Koningsdag activiteiten ??.00 uur – Dorpshuis

zondag 14 mei 2017 Ledenpartij voor alle categorieën 11,00 uur (alle categorieën)

vrijdag 26 mei 2017 Jeugdfederatie 12.00 uur

vrijdag 9 juni 2017 Ledenpartij voor de jeugd 17.30 uur

zaterdag 10 juni 2017 Straatkaatsen 16+ 16.00 uur  – Dorpshuis

zaterdag 24 juni 2017 KNKB Schoolmeisjes Afd + opstap 10.00 uur

zaterdag 1 juli 2017 Diplomakaatsen + kaatskamp jeugd 12.00 uur

zondag 2 juli 2017 Boarnsterhimpartij 11.00 uur

zondag 16 juli 2017 Ledenpartij voor alle categorieën 09.00 uur jeugd / 12.30 uur senioren

zaterdag 19 augustus KNKB welpen jongens A/B 10.00 uur

zondag 27 augustus 2017 Merkepartij via de merkecommissie

zondag 3 september 2017 Bekerpartij Jeugd/Senioren + slotavond 09.00 uur jeugd / 12.30 uur senioren

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

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

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

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

opgeven.

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

Data jeugdfederatiewedstrijden 2017   

Datum Plaats Aanvang

zaterdag 6 mei 2017 LKC 13.00 uur

zaterdag 13 mei 2017 Akkrum 13.00 uur

zaterdag 20 mei 2017 Wergea 13.00 uur

vrijdag 26 mei 2017 Raerd 12.00 uur

zaterdag 3 juni 2017 Jirnsum 13.00 uur

zaterdag 10 juni 2017 Goutum 13.00 uur

zaterdag 17 juni 2017 Reduzum 13.00 uur

zaterdag 24  juni 2017 Grou 13.00 uur

zaterdag 8 juli 2017 Huizum 13.00 uur

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

Inleg voor de federatiewedstrijden is € 2,-

Competitiekaatsen en training

Start trainingen jeugd                Donderdag 11 mei 19.00 uur

Start competitie jeugd               Dinsdag 2 mei om 19.00 uur

Start competitie volwassenen   Vrijdag 21 april om 19.00 uur
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Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 17 maart 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag jaarvergadering d.d. 18 maart 2016

5. Jaaroverzicht 2016

6. Financieel verslag 2016

7. Verslag kascommissie 

8. Bestuursverkiezing:
                  Aftredend en niet herkiesbaar: Sjirk Geert de Groot

       Voorstel nieuw bestuurslid: Vacant

Pauze

9. Jaarvergadering KNKB d.d. 16 maart 2017
! Omdat de jaarvergadering van de KNKB dit jaar vervroegd is en voor de jaarvergadering van de KV 
plaatsvindt willen we onze leden de gelegenheid geven om vragen die zij hebben naar aanleiding van de 
beschrijvingsbrief* van de KNKB kenbaar te maken voor 12 maart a.s. zodat het bestuur deze binnen de 
vergadering kan stellen.

10. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en de zomertraining

11. Rondvraag

12. Lezing van Johannes Brandsma oftewel “De Brand” 

13. Sluiting

* Het verslag van de jaarvergadering van 2016 en een overzicht van het vorig kaatsseizoen en de stukken voor
deze vergadering zijn te vinden op www.wez-wis.nl.  

KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 2, 9012 DZ Raerd | +31 (0)6 508 199 15  | info@wez-wis.nl  | www.wez-wis.nl
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Wa binne dat?
Familie Van Meeuwen
Slotsdyk 14

Terwijl het in The White House te 
Washington vast nog even wen-
nen is aan de nieuwe bewoner(s), 
sta ik in het portaal van het 
hagelwitte huis aan de Slotsdyk 14 
alhier om er kennis te maken met 
de familie Van Meeuwen. Baukje 
had ik al eerder ontmoet bij Knip-
pers Inn. Eigenlijk was dat al een 
beetje de Prelude.
 
Na hartelijk welkom geheten te 
zijn voelt het meteen al gezellig zo 
tegenover Koos en Baukje gezeten 
en ben ik meteen ook maar van 
wal gestoken met de vraag wat 
hun ertoe heeft bewogen om hier 
in Raerd te komen wonen. Wel 
een cruciale beslissing lijkt mij! 
Voor veel van hun leeftijdsgeno-
ten zou een appartementje in de 
buurt misschien meer voor de 
hand liggend zijn geweest, toch? 
En wat bracht hen helemaal naar 
Friesland?

Min of meer logisch wordt het, als 
je bedenkt dat Baukjes ouders van 
Friesche afkomst waren (omge-
ving Molkwerum). Aanvankelijk 
droomde familie Van Meeuwen 
van een boerderij(tje). Al snel 
werd het hen echter duidelijk dat 
dit óf een te dure grap zou wor-
den óf “in bealch fol wurk” in 
zou houden. Dus was het alterna-
tief: zoeken naar een vrijstaande 
woning op Funda. En zo kwamen 
zij op een goede dag via de im-
posante entree van Raerd bij het 
fraai ogende jugendstilpand aan 
de Slotsdyk 14 terecht. Hoewel 
er even geduld moest worden 
betracht omdat de eigenaar met 
vakantie was, bleek de eerste be-
zichtiging al voldoende voor een 

volmondig JA,VERKOCHT! En 
zo is het dus gekomen.

Koos, geboren in Gorinchem 
en opgegroeid in Woudrichem, 
herinnert zich nog als de dag 
van gisteren hoe hem op de Chr. 
lagere school aldaar, door een 
strenge juf, zijn linkshandigheid 
met “harde hand” zou worden 
afgeleerd. Voor hem blijft dit 
onrecht levenslang een pijnlijke 
herinnering! Gelukkig was daar 
de hoofdonderwijzer, die zag dat 
er meer in de jongen zat. En hij 
zei dat het hem niet zou verbazen 
Koos later nog eens als collega 
tegen te komen.

Mogelijk was dat de aanzet tot het 
volgende: Na de kweekschool in 
Gorinchem te hebben voltooid  
gaf Koos 2 jaar les aan de eerste 
klassen van het LO in Kerkwijk. 
Daarna was de  Militaire Dienst 
aan de orde. In Eindhoven/ 
Oirschot, waar hij gelegerd was, 
deed Koos een applicatiecur-
sus Aardrijkskunde. Er was een 
nijpend tekort aan leerkrachten 
destijds en nadat Koos MO-A en 
MO-B Aardrijkskunde en Neder-
lands had gehaald, dus 1e graads 
bevoegd was (lesgeven t/m Gym-
nasium) werd hij in Vlaardingen 
benoemd als docent. In die tijd 
ontmoette hij Baukje.

Baukje, in Leeuwarden geboren, 
verhuisde toen zij 3 jaar was naar 
Vlaardingen. Haar vader kreeg 
daar een betrekking bij Unilever 
als Chemicus. Door de familie-
banden is het gezin echter nooit 
helemaal vervreemd van Fries-
land. Na haar middelbare school-
tijd was Baukje, toen 18 jaar oud, 
au pair in Parijs. Niet zo gek dat 
zij later Frans zou gaan studeren. 
Toen zij het plan had gevat een 
wereldreis te maken met haar 

vriendin, was haar jongste broer 
echter ernstig ziek en pas na  de 
prognose van de dokter, dat deze 
jongen meer dan 50% kans had op 
genezing werd haar plan realiteit.  

Geen wereldreis werd het, maar 
wel liftend dwars door Europa! 
Wat een geweldig avontuur! Dat 
avontuurlijke, zei Baukje, had 
ze van haar “mem”. In haar tijd, 
aangestoken door de verhalen en 
leefgewoonten van haar Indische 
buurtbewoners, had deze  jonge 
dame de euvele moed om “ge-
woon” met de  M.S. Oranje naar 
Jakarta af te reizen en daar als 
secretaresse te gaan werken. Wie 
had kunnen vermoeden dat ze 
daar ook Baukjes vader tegen zou 
komen. Hij was er militair. Hele-
maal hun tijd vooruit, om daar-
ginds zonder ouderlijk ceremoni-
eel ook meteen maar te verloven. 
Met de ”Albatros” keerden zij 
weer. Avontuurlijk voorgeslacht 
dus!

Hoewel Baukjes “Heit” niet stond 
te juichen toen dochterlief hem 
uit de doeken deed wat zij van 
plan was, heeft hij haar toch tij-
dens de terugkomst weten te ver-
bazen. Grote betrokkenheid bleek 
uit zijn creatie: een op karton ge-
plakte landkaart, waarop  hij alle 
steden door de meiden aangedaan 
met rode en blauwe vlaggetjes had 
gemarkeerd. Ontroerend! Aan-
grijpend echter het feit dat het de 
broer van Baukje niet gegeven was 
om weer beter te worden. Hij is in 
1975 overleden.

Kort daarna kwam Baukje Koos 
tegen. Samen verder!  De woning 
vlak bij “de school van Koos”  
werd hun thuis en het zou blijken 
dat ze honkvast waren, want daar 
zijn ze langer dan 40 jaar blijven 
wonen. Er is heel bewust gekozen 
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voor het ouderschap verzekerde 
familie Van Meeuwen mij. Voor 
Baukje stond meteen vast wat 
dat voor haar zou betekenen: 
thuisblijven bij de kinderen! Ze 
kregen er vier samen, twee meis-
jes en twee jongens. Ondanks 
dat ze haar keuze min of meer 
moest verdedigen tegen over haar 
vrienden en kennissen heeft zij er 
nooit spijt van gehad. Er ontstond 
een leuk gesprek over de toen 
geldende waarden zoals RUST, 
REINHEID en REGELMAAT 
maar ook over hoe de ouders van 
tegenwoordig hun klus weten te 
klaren. 

Baukje bleef als huisvrouw wel 
actief betrokken en inzetbaar als 
vrijwilligster op diverse terrei-
nen, niet in de laatste plaats bij de 
activiteiten van school. Ook heeft 
ze haar moeder, die de ziekte van 
Parkinson had, zes jaar verzorgd. 
Toen de kinderen gingen studeren 
brak er een drukke tijd aan met 
het installeren/renoveren en in-
richten van diverse studentenhui-
zen her en der in het land. Maar 
nu hun oudste 39  en de jongste 
31 jaar is ligt ook dat tijdperk al 
weer een poosje achter hen.

Later, als Opa en Oma, bleven 
zij hun kinderen tot steun. Ook 
na hun gouden greep om hier in 
Raerd te komen wonen is dat zo 
gebleven en reizen zij geregeld 
naar Delft om daar op hun 4 
kleinkinderen (uit twee gezinnen) 
te passen. Hulde!

De vraag of ze zich hier al wel wat 
thuis voelen bleek bijna overbo-
dig, want al eerder had  men het 
over de vriendelijkheid en be-
hulpzaamheid van de mensen en 
dat er hier ook nog veel op goed 
vertrouwen ging, dat voelt ge-
woon goed.

Over de scepsis in hun kennis-
senkring, hoe zij het in hun bol 
hebben gekregen om naar dat 
“verre” Friesland te verkassen 
waar volgens hen niets te beleven 
is, daar moeten Koos en Baukje 
hartelijk om lachen. Koos was 
voorheen o.a. ook gids van een 
fluisterboot varend op de Vlaar-
dingse Vlietlanden en hij gaat 
komend seizoen aan de slag bij 
de Leeuwarder Praamvaarten. Hij  
is al druk in de stadshistorie van 
Ljouwert gedoken om beslagen 
ten ijs te komen t.z.t.

Baukje leek de plaatselijke yoga-
club wel iets om aan mee te doen 
en gezien haar enthousiasme zal 
zij zeker te porren zijn om zich bij 
nog meer lokale/regionale activi-
teiten aan te sluiten.
 
Met een gevoel van “Dit komt wol 
klear!!” heb ik mij mogen bedan-
ken voor hun hartelijke vitale 
verhaal en ging met de vrolijke 
gedachte:  “Dit wite hûs hie it wol 
minder treffe kint!” weer op eigen 
huis aan.

H.A.
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Komst te boartsjen?

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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Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Wij nodigen u graag uit om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering te 

bezoeken. U bent van harte welkom!

Datum: Maandag 20 maart

Tijd: 20.00 uur

Waar: Dorpshuis Raerd

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag  jaarvergadering 2016

4. Jaarverslag 2016

5. Financiën

     a. Jaarverslag 2016

     b. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie voor 2017

     c. Begroting 2017

6. Bestuurssamenstelling

     a. aftredend Ben Klaassens (niet herkiesbaar)

     b. aftredend Rob Luijder (niet herkiesbaar)

     c. aftredend Minke Nicolai (niet herkiesbaar)

     d. aftredend John Jacobs (wel herkiesbaar)

7. Voortgang en verdere ontwikkelingen Raerd

     a. Bouwplannen voormalig Sélânshûs en Aldfeartswei

     b. Toekomst Gymzaal

     c. Werkgroep Leefbaarheid 

8. Enquête/Dorpsvisie

9. Rondvraag en sluiting

Door het vertrek van een aantal mensen zijn wij op zoek naar nieuwe 

bestuursleden. Wij nodigen leden uit om zich aan te melden (via de voor-

zitter John Jacobs) om de ontstane vacature(s) in het Bestuur op te vullen.
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Astrologie
De redactie van Praet van Raerd 
heeft mij gevraagd af en toe een 
artikel te schrijven over de toe-
komstige ontwikkelingen gezien 
vanuit de astrologie.

Zo rond de jaarwisseling krijgen 
wij astrologen vaak de vraag wat 
ze kunnen voorspellen voor het 
komende jaar, maar astrologen 
zijn geen toekomstvoorspellers 
en ook geen waarzeggers! Wij 
nemen WAAR, wij werken met de 
cycli van de planeten en deze zijn 
voortdurend in beweging. 

Wij kunnen ervaren en hebben 
geleerd dat er verband bestaat tus-
sen bewegingen aan de hemel, de 
planeten en de gebeurtenissen op 
aarde. Astrologie bestaat zeker al 
eeuwenlang, aanwijzingen hier-

voor komen o.a.uit Mesopotamië.
Vroeger werd alles al waargeno-
men en inspireerde mensen van 
daaruit inzicht te krijgen over 
bijvoorbeeld de graanoogst of een 
natuurramp.

Als de Zon elk jaar rond 21 maart 
weer op het lentepunt (0 graden 
Ram) aankomt, dan zijn de dag 
en de nacht even lang. We merken 
dat de Zon invloed heeft op de 
seizoenen, op de ontwikkelingen 
in de natuur en op het klimaat. 
Dat is niet te voorspellen, dat is 
het volgen van de zonnebaan en 
tijdens de cyclus observeren we 
wat er allemaal plaatsvindt. 

Als je naar de nachthemel kijkt 
dan kun je ontdekken dat de 
maan veel snellere rondjes maakt 
dan de Zon. Waar de Zon een 
jaar over een omloop doet, gaat 
de Maan binnen een maand door 

de ecliptica. De Maan wordt vol, 
neemt dan weer af, is helemaal 
weg en neemt weer toe tot zij vol 
is. Je merkt dat het ritme van eb 
en vloed met de Maan te maken 
heeft, dat ze invloed heeft op het 
groeien van gewassen, op de sfeer 
en op de processen rond vrucht-
baarheid, geboorte en de vrouwe-
lijke cyclus.

Vanuit de aarde gezien, zien wij 
dat de ene planeet sneller beweegt 
dan de andere. Bijvoorbeeld; doet 
de planeet Mars 2 jaar over een 
ronde door de dierenriem, Jupiter 
12 jaar en Saturnus zelfs 28 jaar. 
Ook die processen hebben astro-
logen eeuwenlang gevolgd en dat 
gebeurtenissen op aarde samen-
vielen met die cycli. Astrologie 
zou je kunnen omschrijven als 
leer der processen en dat astro-
logen gebeurtenissen meestal in 
hun context kunnen zien. 
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De economische crisis heeft voor 
een groot deel te maken met de 
planeet Pluto, die maar liefst een 
omloop van 248 jaar heeft. Vanaf 
2008 loopt Pluto door het teken 
Steenbok en zijn reis door dit 
teken duurt 16 jaar, dus tot 2024. 
Zijn omloopsnelheid is traag en 
juist daardoor is zijn werking zo 
diep en intens. Pluto wordt in 
de astrologie gezien als de pla-
neet van de transformatie en op 
wereldniveau zijn grote verschui-
vingen te zien. Op persoonlijk 
gebied kan Pluto ons door crises 
heen leiden, de volgende keer zal 
ik hier aandacht aan besteden.

Het teken Steenbok is een aards 
teken, gaat over vormen, struc-
tuur, verantwoordelijkheid, 
wetten en regels. Alles wat met 
afbakening en kadering te maken 
heeft valt onder Steenbok.
Pluto heeft deze 16 jaar de “taak” 

te onderzoeken of de vormen nog 
wel voldoen. Denk hier aan de 
economische structuur, zoals het 
bankwezen, het onderwijs, het 
milieu, het zorgstelsel, allerlei sys-
temen enz, maar ook democratie 
en landenverdeling op aarde.

Met Pluto in de Steenbokperiode 
kunnen ongelijkheden duidelij-
ker aan het licht komen. Het volk 
begint steeds meer te doorzien, 
geheime belangen en afspraken 
kunnen moeilijker verborgen 
gehouden worden, je ziet dat er 
veel in beweging is en deze zal 
doorgaan.

Toen vanaf 1995 Pluto in het 
teken Boogschutter ging lopen, 
zagen we een enorme opleving 
van bijna “Verplicht succes” in de 
wereld. Het teken Boogschutter is 
nogal expansief, heel enthousiast 
en vol visie. Het bedrijfsleven be-

stond bij de gratie, dat gecoacht in 
het bedrijfsleven en al die gebak-
ken lucht vol grote sommen geld, 
dat was de Welvaart!

De periode van Pluto in Boog-
schutter, was ook een stimulans 
voor de ontmoeting met andere 
culturen, het vele reizen en het 
avontuur van nieuwe werelden 
ontdekken.

Nu we in de jaren van de grote 
maatschappelijke veranderingen 
zitten, vinden er ook grote veran-
deringen plaats in het besef hoe 
we met ons erfgoed omgaan. Wij 
mogen wakker worden en inzien, 
dat wij de herders van de aarde 
zijn. We moeten een overgang 
maken naar het Watermantijd-
perk, waarin het op bewustzijns-
niveau en gelijkwaardig aankomt. 

Hieke
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■ Grondwerk 
 
■ Tuinadvies en ontwerp 
 
■ Complete tuinaanleg 
 
■ Bestrating 
 
■ Levering modder, 
 zand & erfverharding 
 
■ Walbeschoeiing 

zie ook www.hamerheads.nl
voor info over de 
Hamerheads® palenrammer 
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Laurentiuslezing
Jabik Veenbaas
schrijver, dichter en filosoof
Hoe de heksen verdwenen
De Verlichting en het kwaad
Maandag 27 maart
Laurentiuskerk Raerd
Aanvang 20.00 uur

In de middeleeuwen was het 
kwaad in wezen iets dat buiten de 
mens zetelde, in de duivel en zijn 
trawanten. De heksenvervolgin-
gen vormden in wezen een gevolg 
van deze zienswijze. Maar in de 
loop van de zeventiende eeuw be-
gon dit perspectief op het kwaad 
te veranderen. Enkele Nederlan-
ders speelden in die ontwikkeling 
een cruciale rol: de roemruchte 
Amsterdamse jood Spinoza en de 
‘Friese Hercules’, de in het Friese 
plaatsje Metslawier geboren Bal-
thasar Bekker. De laatste rekende 
in zijn boek De betoverde weereld 
hardhandig af met het oude geloof 
in duivels en geesten en zelfs met 
alle angst voor duivelse bemoeie-
nis. Beide vormden zij belangrijke 
wegbereiders voor het tijdperk 
van de Verlichting. Welke conse-
quenties had hun gedachtegoed? 
Wat deden de denkers uit de tijd 
der Verlichting ermee? Waren de 
problemen nu uit de wereld of 
ontstonden er ook nieuwe pro-
blemen? Jabik Veenbaas zal deze 
thematiek op een heldere, samen-
hangende manier belichten en 
daarbij ook lijnen naar het heden 
trekken.

Jabik Veenbaas (1959, Hilaard) 
studeerde Engels aan de Univer-
siteit van Amsterdam en Wijs-
begeerte en Fries aan de Vrije 
Universiteit. Hij is werkzaam 
als dichter, schrijver, vertaler en 
publicist. Hij recenseerde o.a. 
Friestalig proza voor de Leeuwar-
der Courant, werkte als recensent 

filosofie voor Het Financieele 
Dagblad en publiceerde essays 
en artikelen over allerlei filoso-
fische en literaire onderwerpen 
in bladen als Trouw en Filosofie 
Magazine. Veenbaas publiceerde 
zes gedichtenbundels, zowel in 
het Nederlands als in het Fries. In 
2013 verscheen zijn boek De Ver-
lichting als kraamkamer (2013), 
een boek met essays over Verlich-
tingsdenkers. Het boek kende een 
zeer lovende ontvangst en stond 
in 2014 op de shortlist voor de 
Socrateswisselbeker. De recensent 
van Trouw over dit boek: ‘Stimu-
lerende lectuur, omdat Veenbaas 
bestaande ideeën over Verlich-
tingsdenkers voortdurend ter 
discussie stelt.’

De lezing is gratis voor inwoners 
van Reduzum, Friens, Idaerd, 
Raerd, Flansum, Abbenwier, Pop-
penwier en Protestantse Gemeen-
te Ingwert-leden uit Jirnsum. 
Andere belangstellenden beta-
len € 6,- (inclusief koffie/thee). 
Aanmelden voor vrijkaarten kan 
bij Jelle Rollema t/m zaterdag 25 
maart: laurentiuskerk@planet.nl 
of tel. 0515-521261. Gereserveer-
de kaarten kunnen op de avond 
van de lezing tot 19.50 uur in de 
Laurentiuskerk worden afgehaald.

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                          Heeft u stress? (chronische) pijn?  

Bel of.  
 

  
  

       

Smidshoeke Raerd       

 

Actie in maart! 10% korting op een 
ontspanningsmassage van 55 min. 

Geldig van 1-3-’17 t/m 31-3-‘17 
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Doarpshûsberichten

De vrijwilligersavond is 
op zaterdag 18 maart. 
Vanaf 20.15 uur ont-
vangen wij iedereen die 
afgelopen jaar actief is 
geweest als vrijwilliger.

De jaarvergadering van 
de Stichting Doarpshûs 
is op maandag 10 april, 
aanvang 20.15 uur. De 
agenda volgt in de Praet 
fan Raerd van april en 
via www.raerd.com.

Oude dorpskranten

Is er ook iemand die be-
lang heeft bij een stapel 
Raerder doarpskranten?

Ik heb ze allemaal 
bewaard, maar wil er nu 
wel vanaf.

Patrea Teitsma
0566 601062

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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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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Help! Stampertje 
heeft epilepsie!
Apart. Niemand schijnt ervaring 
te hebben met een konijn met
epilepsie, zelfs de specialisten in 
den lande niet. Dan zelf dus maar 
wat bedenken. Bij honden en 
katten geven we tweemaal daags 
medicatie, maar een konijn is wat 
lastig te pillen… 

Stampertje is een vondeling. Een 
wild konijntje dat door de ouders 
waarschijnlijk al binnen een paar 
weken uit het nest is verstoten, 
omdat ie ‘raar’ deed. Zijn nieuwe 
‘moeder’ Erica heeft zich op een 
mooie zomeravond over hem
ontfermd. De eerste nacht zou 
hij wel niet doorkomen, zo dacht 
Erica. Maar wonder boven won-
der, hij leefde de volgende och-
tend nog. Met heel veel liefde en 

zorg werd het verloren krummel-
tje met een flesje groot gebracht, 
samen met een Teddybeertje waar 
Stamper zich lekker tegen aan kon 
vlijen. Het viel op dat ie soms wat 
‘raar’ deed. De motoriek klopte 
niet altijd. Dat werd gaandeweg 
wat beter, totdat Stamper
toevallen kreeg.

Erica heeft eerder zowel een hond 
als een kat met epilepsie gehad en 
herkende de symptomen meteen. 
Haar zelfgemaakte filmpje over-
tuigde mij ook direct. Epilepsie 
is een akelige aandoening. Ik leg 
het meestal aan de eigenaar uit als 
‘kortsluiting in het koppie’. Soms 
is er een oorzakelijke factor aan te 
wijzen, maar meestal niet. En hoe 
jonger het bij een dier zich voor-
doet, hoe groter de kans dat er 
een erfelijke factor in het spel is. 
En hoe slechter de prognose…
Ik informeerde hier en daar, maar 

bij konijnen schijnt erg weinig 
ervaring te zijn met deze verve-
lende kwaal. Het zou geassocieerd 
kunnen worden met een proto-
zoaire parasiet (infectie met een 
eencellige), maar dat lijkt hier niet 
het geval. Vaak zie je dan namelijk 
ook problemen in het evenwichts-
orgaan met een scheef koppie als 
gevolg.

Dat is bij Stamper niet aan de 
orde. Moest dus zelf een thera-
pie bedenken. Bijsluiters werden 
nageplozen en internet geraad-
pleegd. Het hielp me niet verder 
en er zat niets anders op dan maar 
wat te proberen. Gelukkig werd ik 
geholpen door de vindingrijkheid 
van Erica, want die is zo goed als 
onbegrensd. Ze vermaalde de
tabletten met een vijzel en ver-
mengde het poeder  met wat 
honing. Zonder problemen neemt 
het konijntje zelf de medicatie tot 
zich, al likkend van haar vinger-
top! Na driemaal bijstellen had-
den we een dosering uitgedokterd 
die werkte. In plaats van een clus-
ter van 4 à 5 toevallen elke 7 tot 
10 dagen is het nu al weken goed!

Stamper kwam deze maand in de 
puberteit. En zijn mannelijkheid 
zat ‘m zodanig in de weg dat hij 
begon te rijden op alles wat voor 
zijn kleine stampertje kwam… We 
bespraken de risico’s van opereren 
die er ontegenzeglijk zijn met een 
kwaal als die van Stamper. Vorige 
week is ie met succes onder het 
mes geweest. En na een kleine 
stagnatie huppelt ie weer vrolijk 
door de kamer bij de beestenboel 
van Erica. Volledig in zijn sas tus-
sen honden en katten. Meer lezen 
of foto’s zien? Kijk dan verder op 
www.bistedokter.nl

menno@bistedokter.nl
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Jeugd Biljartweekend 
weer groot succes!
Na een weekend vol spannende 
partijen en veel gezelligheid kon 
er maar één winnaar uit de bus 
komen.

Ruerd Yde Veldhuis schrijft het 
biljartweekend van 2017 op zijn 
naam!

Uitslag

1e prijs: Ruerd Yde Veldhuis
2e prijs: Marc Jorritsma
3e prijs: Fokke Wijnstra

1e verliezersronde: Ronald Tjalsma
Poedelprijs: Rutger van der Meer
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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 

Raerder Beppe 
krijgt landelijk
bekendheid
Jeltsje Jacobs werd door haar 
Limburgse familie verrast met een 
lieve brief in Libelle. Prachtig!
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De beammen om ‘e tsjerke binne wer ‘kandelabere’.
It liket no wat mâl, mar oars wurde se te grut.
Dizze simmer sille se wer blêd drage.

Sicht fanút ús dakrút op ‘e tsjerkerketoer en âlde gemeentehûs.
15 febrewaris om 7.30 oere.
Groetnis Jan en Patrea Teitsma.

Hendrik Nicolai heeft de eerste prijs 
in de B-poule van het Legeanster 
biljarttoernooi gewonnen.

Weer thuis
Beste dorpsgenoten,

Dank voor de vele kaartjes die ik 
mocht ontvangen in het zieken-
huis en in Beetsterzwaag. Ik ben 
sinds 1 maart weer thuis. Ener-
zijds is dat heel fijn, maar aan de 
andere kant zal alles anders zijn. 

Zoals jullie weten hebben we al-
tijd al veel gehad om voor te zor-
gen, een welkom-thuis-cadeautje 
bijvoorbeeld is me daarom nu al 
iets te veel. Ik hoop regelmatig 
te wandelen en belangstellenden 
daarbij eens te ontmoeten, zodat 
ik thuis kan uitrusten.

Vriendelijke groet,
Grietje Kluvers-Veenbaas
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Ferhuzing
Minke Strikwerda en Foppe 
Reitsma wenje per 1 maart o.s. op 
harren nije adres: Spijkerboor 66, 
8607 KC Sneek. Hjirby sizze wy al 
ús lidmaatskippen en donateur-
skippen op.

De massaazjepraktyk wurdt 
fuortset op it nije adres. Foar 
in ôfspraak kinne jo belje mei: 
0648138495. It âlde nûmer fan de 
massaazjepraktyk ferfalt hjirmei. 

De praktyk foar Quantum-Touch 
en Quantum-Allergy wurdt ek 
fuortset op it nije adres. Foar 
in ôfspraak kinne jo belje mei: 
0650978711

Hopelik oant sjen!

Mei groetnis fan Minke en Foppe

Berne
Grutsk en o sa wiis binne wy mei 
de berte fan ús famke

Fardau

24 januari 2017
20.47 uur / 2875 gram / 49 cm

Douwe Attema en Maaike Bron
Fryhofke 7

Kiestoanaal
Toanoanjouwend

rIddenearjend

oaNsjen sjouwend

reaGeboljend neat ferklearjend

merkEfeesten wilens bouwend

kwezeLjend oer gouden tiden

tamtamTaal út op goed fertrouwen

koeterwAalsk om op te bieden?   

‘t plankelâN  fan pronkske pauwen

keapmansreGie, ‘k jou ‘t jo te rieden…

koardsjedûnsjEnd aanst nei ’t stimlokaal

krúsraks der byLâns

‘t read potlead hellet grif

ferhaal!

Sylster H.

Didy de Vries


