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Lente in het 
Raerder Bosk
Zoals we nu allemaal in onze 
tuinen zien, groeien alle planten 
in deze tijd als kool……het schiet 
echt de grond uit. De tuinmannen-
en vrouwen hebben er nu dagelijks 
werk van. Zo vergaat het ook de 
vrijwilligers, het groepje dat elke 
woensdagmorgen de mouwen 
opstroopt om in het Bosk aan 
het werk te gaan. Er is altijd veel 
te doen, maar ook altijd veel te 
genieten.

Deze tijd van het jaar is de 
allermooiste tijd: er zijn overal 
bloeiende planten en bloemen, 
die nu nog niet bedekt zijn door 
het opschietende fluitenkruid, 
brandnetel en kleefkruid (er valt 
niet tegen aan te werken!). Nu doet 
het speenkruid erg zijn best om 
alles te bedekken met een dikke 
groene laag. Als de zon schijnt is 
het hele Raerder Bosk een groot 
geel tapijt, zonniger kan het niet!
We zijn trots op het behaalde 
resultaat, van lieverlee zien we 

steeds meer perken opkomen 
met stinzen- of wilde planten. 
De bekende holwortel en vinger-
helmbloem stonden en staan 
uitbundig te bloeien en kleuren 
het bosk wit en paars. Ze lijken wel 
kleine hyacintjes, zo lief. Nu staan 
er overal groepjes wilde bostulp 
te bloeien en…. het worden er 
steeds meer. Nadat de lenteklokjes 
uitgebloeid waren, meldden zich 
ogenblikkelijk de zomerklokjes, 
dat begint al een aardig perkje 
te worden. Er zijn nu 2 perken 
daslook, bijna in bloei, er is een 
perk lieve vrouwe bedstro, er is 
een perk voorjaarszonnebloem 
en natuurlijk staan er de keizers-
kronen trots en fier te bloeien.

In de korven worden vele 
eendeneieren uitgebroed, maar 
op de grond, in het binnenbos, in 
hoger gras en tussen de struiken 
broedt de eend ook volop. Houdt 
de hond dus goed vast! Geniet van 
de wandeling en de volgende keer 
meer…

Ineke Schulting

Redaksjenijs
Mids jannewaris siet Minke 
Strikwerda foar it lêtst op ‘e 
stoel fan de einredaksje yn ús 
fermidden. Dat hat sy 4 jier mei 
nocht en belutsenens dien, mar 
no’t Snits har nije wenplak wurden 
is, heart soks by ’t ferline.

Ûnderwilens al wat te stoel en te 
bank op har daaldersk plakje yn 
Duinterpen, mei rom sicht oer 
it gea fan de Brekken. In gaadlik 
momint, tocht ús, om Minke út 
namme fan de PRAAT FAN 
RAERD te betankjen foar 
har ynset.

Aaltsje, Anneke L. en Heidi 
hawwe har in oantinkentsje en in 
blomke brocht en har lok en 
sûnens tawinske foar de takomst.
Oan Minke wol te fernimmen 
dat Raerd foar har altyd fan 
bysûndere betsjutting bliuwe sil.

H.A.
Op 7 april jl. mocht de tennisclub een cheque van € 749 in ontvangst nemen 
van de Poeisz muntenactie. Aan alle deelnemers: bedankt voor jullie bijdrage!
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 7 mei 13.00 - 17.00 uur Lentefair Dorpshuis

Vrijdag 12 mei vanaf 17.00 uur Moederdag bloemetjesactie O.S.O, Hele dorp

Zondag 14 mei 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 14 mei 11.00 uur Ledenpartij alle categorieën KV Wêz-Wis Kaatsveld

Vrijdag 26 mei 12.00 uur Jeugdfederatie KV Wêz-Wis Kaatsveld

Zondag 28 mei 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 7 juni vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Vrijdag 9 juni 17.30 uur Ledenpartij voor de jeugd KV Wêz-Wis Kaatsveld

Zaterdag 10 juni 12.30 uur Autopuzzeltocht Start dorpshuis

Zaterdag 10 juni 16.00 uur Straatkaatsen 16+ Dorpshuis

No moat it net 
raerder

Op de Smidshoeke sit in specht 
yn de beam. Die hat it smoardrok.
It bist timmert de hiele dei.
Fan moarns betiid oant jûns let.

Geartsje Bottema hat jierren 
gymles oan de âlderein jûn.
Se stoppet mei ien groep en giet 
fierder mei twa groepen.
Moandei 24 april wie se mei in 
groep te sjen yn Hea! op Omrop 
Fryslân. Miskien wol Geartsje 
der sels wol wat yn ús krante oer 
fertelle.

Yn it hiele doarp lizze sekken mei 
modder. In tige slagge aksje.

Der binne wèr hiel wat jonge 
hûntsjes yn Raerd. It is altyd sa’n 
skattich gesicht. Mar der komt 
wol hiel wat bij sjen.

Zondag 7 mei 2017 van 13.00 tot 17.00 uur
Dorpshuis Raerd

Make-up van Blezi | HARA schoonmaakmiddelen | dameskleding tot maat 56 | 
tweedehandskleding | servies | paling | kruiden | biologische thee | honing | 

sambal | parfum | handgemaakte sieraden | bloemen en planten | woondecoratie | 
schapenvachten | kinderkleding | reisadvies | schoonheidsspecialiste
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 131
Mei 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 juninummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 mei (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van juni wordt in de 
eerste week van juni 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

Jaarverslag 2016 
Plaatselijk Belang 
Raerd
De samenstelling van het Bestuur was 
in 2016 als volgt:
•	 John Jacobs, voorzitter
•	 Ben Klaassens, secretaris
•	 Tom Hospes, penningmeester tot aan 

14 maart
•	 Gretha Frankena, penningmeester 

vanaf 14 maart
•	 Minke Nicolai, algemeen lid
•	 Rob Luijder, algemeen lid

Het Bestuur heeft in 2016 acht keer 
een bestuursvergadering belegd over 
diverse onderwerpen die verder in dit 
verslag worden benoemd. 

Gemeente SWF
15 januari is wethouder 
Gea Akkerman op bezoek 
geweest om de twee mogelijke 
woningbouwontwikkellokaties te 
bespreken. 
•	 Locatie Selanswei van Elkien
•	 Kavels Aldfeartswei

Afgesproken is dat de Gemeente een 
ruimtelijke procedure zal opstarten en 
de mogelijkheden zal onderzoeken om 
een deel van de opbrengst in te zetten 
t.b.v. de ontwikkeling Selanswei. Het 
moet gezegd worden dat er weinig tot 
geen daadwerkelijke acties zijn geweest 
in 2016. Dat ondanks de voortdurende 
aandacht die Pl. Belang bij de 
Gemeente heeft gevraagd. Wel is er een 
bestemmingsplanwijzigingsprocedure 
gevoerd voor de Aldfeartswei. Er is 
ruimte om op de Aldfeartswei drie 
woningen te realiseren.

22 september is wethouder Stoker op 
bezoek geweest om te spreken over 
het afstoten van het gymlokaal in 
Raerd. De gymzaal is afgekeurd voor 
bewegingsonderwijs en de basisschool 
heeft haar gymlessen verplaatst naar 
Sybrandabuorren. Er zijn daarna 
diverse gesprekken geweest met de 
ambtenaar (Stoker was afwezig i.v.m. 
ziekte) en verdere onderhandelingen 
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gevoerd en technische onderzoeken 
gedaan, wat uiteindelijk resulteerde in 
een voorlopig aanbod van de Gemeente 
om het gebouw om niet over te dragen 
met een bruidsschat.  Op dit moment 
wordt er vanuit diverse groepen naar 
gekeken en zal Raerd vóór 1 juli 
hierover een besluit moeten nemen. 
Inzet is het behoud van de gymzaal met 
al haar activiteiten voor Raerd.

De Gemeente heeft de onderstaande 
subsidies gegeven:
•	 Gehele renovatie van de Jeu de 

Boule baan op het sportveld, nu in 
eigendom van de tennisvereniging.

•	 Een vierde bloembak met inhoud 
t.b.v. het dorpsplein is toegezegd 
door de gemeente en is gerealiseerd 
in 2017.

Federatievergaderingen
Er zijn twee bijeenkomsten met alle 
de dorpen van de LeGean geweest , 
5 april in Dearsum en 15 november 
in Offingawier. Ook de gemeentelijke 
dorpen-coördinatoren waren hierbij 
aanwezig. Gespreksonderwerpen 
waren:
•	 Gezamenlijke wensen voor de 

Gemeente.
•	 Basisonderwijs in de dorpen.
•	 Verkeersveiligheid. 
•	 Mogelijke subsidie 

glasvezelvoorzieningen.

De gemeente heeft ook een aantal 
clustervergaderingen gehouden 
met vertegenwoordigers van de 
besturen dorpsbelang van de LeGean 
en Scharnegoutum. Daarbij is ook 
Raerd aanwezig geweest. Onderwerp 
was om te inventariseren welke 
gemeenschappelijke projecten er zijn. 
Conclusie van deze bijeenkomsten zijn 
dat we het basisonderwijs in de dorpen 
willen behouden en dat we verder 
kiezen voor één concrete gezamenlijke 
wens (om versnippering te voorkomen) 
nml. een te realiseren fietspad tussen 
Raerd en Sneek in de Legean. De 
gemeenteraad heeft alle wensen 
besproken op 1 maart jongstleden.

Onderwijs
Plaatselijk Belang heeft in juni 
gesprekken gevoerd met het onderwijs 
(Bestuur, MR en ouderraad) vanwege 
twee belangrijke onderwerpen:
•	 Visie n.a.v. fusiebesprekingen van de 

scholen in de drie andere dorpen van 
de LeGean waarbij het bestuur van 
het Raerderhiem zich duidelijk heeft 
uitgesproken voor het handhaven van 
de school in Raerd.

•	 Informatie n.a.v. het aangekondigde 
afstoten van de gymzaal wat een 
rechtstreeks gevolg zou zijn van het 
niet meer gebruiken van de zaal 
door het onderwijs. Het bestuur 
wilde graag betrokken worden in de 
gesprekken over het vervolg. Dat is 
natuurlijk ook gebeurd.

Financiën
De meeste mensen hebben hun 
contributie betaald. Voor meer 
informatie zie het verslag van de 
penningmeester.

Het Blikje
Het nieuwe bestuur is aangetreden. Het 
Blikje is zelf in de zomer geschilderd. 
De tegelpaden zijn herstraat en de 
walbeschoeiing is gerenoveerd m.b.v. 
plaatselijke ondernemers. De nieuwe 
jeugd heeft zijn plek gevonden en over 
het algemeen gaat het goed. Een aantal 
keren is er een bijeenkomst belegd om 
te spreken over de voortgang en het 
mogelijk vermijden van klachten.

Wandelpaden
In 2017 zullen de resterende reparaties 
worden uitgevoerd.

Dorpsvisie
Er is in 2016 een start gemaakt met 
het maken van een nieuwe dorpsvisie. 
Er is met een achttal vrijwilligers een 
“buurtmeter” ingevuld. Pl. Belang 
heeft een enquête ontwikkeld en in 
juni huis aan huis verspreid en weer 
opgehaald. Van de 250 formulieren zijn 
er 110 ingevuld. Over het algemeen 
geven de antwoorden een positief beeld 
over de leefbaarheid. Resultaten van 
de buurtmeter en de gegevens van de 
enquête zijn het basismateriaal voor het 
vervolg.

Werkgroep leefbaarheid
Een groep enthousiaste leden vanuit 
een werkgroep van het Dorpshuis wil 
zich bezighouden met de leefbaarheid 
van Raerd. Er zijn initiatieven 
genomen om mee te werken voor de 
instandhouding van de gymzaal en het 
ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. 

Verkeer
•	 Met de Gemeente zijn er diverse 

gespreksonderwerpen geweest met de 
onderstaande resultaten:

•	 De bloembakken zijn geplaatst op 
het dorpsplein ter vervanging van de 
groen-witte paaltjes.

•	 I.v.m. de verkeersveiligheid is er 
een goede afscheiding gemaakt in 
het verlengde van de brug van de 
Slingerbochten.

•	 Er is gekeken naar het onderhoud 
van het openbaar groen. Pl. Belang 
heeft een gemeentelijke enquête 
ingevuld mb.t. het groenbeheer en 
met de Gemeente besproken.

•	 Op de Slotsdyk zijn tellingen 
gehouden om het rijgedrag van 
gemotoriseerd verkeer beter in kaart 
te brengen.

Tot slot
•	 De 4 mei viering was weer een 

geslaagd evenement.
•	 Minder geslaagd was de kerstboom 

op het plein die weer onderwerp was 
van vernieling.

•	 Met als aanleiding de Slachte is op 
kosten van Pl. Belang de originele 
vlag van Raerd aangeschaft.

•	 In de dokumentencommisie is 
Oepie Doting toegetreden als nieuw 
commissielid.

•	 Het concept verslag van de 
jaarvergadering 20 maart 2017 kunt u 
vinden op de website.
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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. 

O.S.O. nieuws
Moederdagactie
Op vrijdag 12 mei organiseert 
O.S.O een plantjesactie! Vanaf 
17.00 uur komen we bij u langs de 
deur om de plantjes te verkopen. 
Leuke plantjes voor prachtige 
prijzen! U kunt vanaf 17.00 uur 
ook naar de Slotsdyk 10 (Hans 
Stouthart en Adri Okkema) 
komen om daar de plantjes te 
kopen.Om dit mogelijk te maken 
zijn wij op zoek naar vrijwilligers 
die ons willen helpen met de 
verkoop. U krijgt dan van ons 
een heerlijk bakje koffie met wat 
lekkers. U kunt zich opgeven via 
oso@hotmail.nl 

Gymleraar/ gymlerares
Mocht u nog een goede en leuke 
gymlerares/ gymleraar weten, dan 
houden wij ons aanbevolen. 

Voor al u vragen kunt u mailen 
naar: oso@hotmail.nl  Let op: .NL
Volg O.S.O Raerd nu ook op 
Facebook via www.facebook.
com/osoraerd. Like onze 
pagina en blijf op de hoogte 
van het laatste nieuws van de     
gymnastiekvereniging. 

Bestuur O.S.O te Raerd
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De weidedrol
Als je met jouw hond het 
wandelpad langs It âld Swin bij 
Reduzum betreedt, word je in 
niet mis te verstane bewoording 
op een bordje duidelijk gemaakt 
wat er van je verwacht wordt: 
‘Hûn fêst en stront opromje’. Het 
pad loopt door de weilanden en 
boeren hebben klaarblijkelijk een 
hekel aan loslopende, poepende 
honden. Waarom eigenlijk?

Neospora Caninum is de 
belangrijkste veroorzaker van 
abortus, verwerpen ofwel 
vroeggeboorte bij runderen. 
Als een koe besmet raakt door 
deze parasiet, wordt ze niet ziek. 
Wel kan ze vroegtijdig haar kalf 
verliezen. Koeien kunnen elkaar 
niet infecteren, maar als een 
besmette koe niet verwerpt kan ze 
tijdens de dracht wel haar eigen 
dochter de parasiet doorgeven. 
Deze heeft dientengevolge als 
vaars opnieuw een grotere kans 
op vroeggeboorte. We noemen dit 
verticale overdracht.

Welke rol speelt een hond hier 
dan in? Als een hond in contact 
komt met een verworpen vrucht, 
een nageboorte of vruchtwater 
daarvan, maakt deze de infectie 
door. Ook meestal zonder zelf 
ziek te worden. Wel kan hij of zij 
een aantal weken daarna eitjes in 
de ontlasting uitscheiden, welke 
opnieuw door runderen kunnen 
worden opgenomen. Deze koeien 
kunnen op hun beurt vervolgens 
gaan aborteren. En dáár zit nu 

juist het risico. Deze horizontale 
overdracht kan dan leiden tot een 
zogenaamde abortusstorm. Want 
als meerdere koeien tegelijkertijd 
via het gras of het voer, waar 
de boosdoener in gepoept 
heeft, worden besmet, kan dat 
achtereenvolgens aanleiding 
geven tot een groot aantal 
vroeggeboortes. Het is duidelijk 
dat dit een enorme schadepost 
voor de boer is. 

Het is evident dat boerenhonden 
hierin de grootste risicofactor 
zijn. Want natuurlijk is de 
kans klein dat de burgerhond 
nageboortes of verworpen 
vruchtjes verorbert. Infectie is 
echter zeer goed mogelijk als die 
burgerhond rauw vlees gevoerd 
krijgt. Dit vlees is namelijk 
meestal niet voorbewerkt of 
gekookt. Daarin kan zich dus wel 
degelijk een neospora-besmetting 
voordoen. 

Kun je dieren testen op neospora? 
Jazeker. Bij koeien kun je de 
infectie in het bloed of in de 
melk aantonen. Een afdoende 
behandeling is er echter niet 
en uiteindelijk eindigt het dier 
bij de slager. Honden testen 
is evenwel weinig zinvol en 
behandelen zelfs zinloos. Als een 
hond afweerstoffen heeft, geeft 
dat aan dat deze de infectie heeft 
doorgemaakt. De periode dat 
een hond eitjes uitscheidt duurt 
meestal maar een paar weken. 
Zo’n periode kan zich echter 
wel herhalen. Anderzijds kan bij 
afwezigheid van afweerstoffen 
een ei-uitscheiding niet worden 
uitgesloten.

Afgezien van bovenstaand risico, 
getuigt het natuurlijk ook gewoon 
niet van goede hygiëne als een koe 
gras of kuil zou moeten vreten 
waarin hondendrollen zitten. Dus 
om elke verdenking te vermijden 
en de veehouder te vriend te 
houden is het verstandig de 
volgende slogan in acht te nemen: 
Doe de boer een lol en ruim op 
die weidedrol!

menno@bistedokter.nl
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Biljartseizoen 
heren 2016-2017
Het biljartseizoen zit er weer op 
en nu maar weer wachten tot 
eind september. Voor sommigen 
is het echt een zomerstop en 
even geen biljarten, terwijl 
anderen graag nog even 
doorgaan met een partijtje spelen 
zonder competitiedruk. En die 
mogelijkheid is er. Voorlopig 
is elke donderdagavond het 
Doarpshûs open om te biljarten, 
te Jeu de Boulen of aan de bar 
(na) te zitten. 

De competitie
Het wordt eentonig, maar ook 
dit seizoen is door de meeste 
biljarters weer goed gespeeld. 
Ten opzichte van de start van 
het seizoen zijn nu 9 spelers in 
tal omhoog gegaan, zijn 8 gelijk 
gebleven en slechts 6 iets in tal 
gezakt. Over het gehele seizoen 
is door de club weer in de plus 
gespeeld.

Opmerkelijk waren de winnaars 
en verliezers van dit seizoen 
t.o.v. vorig seizoen. Nam Dicky 
vorig seizoen de beker nog mee 
naar huis, dit seizoen staat hij 
onderaan. Ook voor Hendrik 
pakte dit seizoen helaas minder 
florissant uit dan vorig seizoen. 
Maar andersom was ook het 
geval. Was Klaas vorige seizoen 
de hekkensluiter, nu mag hij zijn 
naam in de beker laten graveren. 
Ook Sipko wisselde van onder 
naar boven in de lijst. En zo zijn 
er meer te noemen. Jelle, Jildert 
en Ids zijn ook fors gestegen. Hoe 
is dat mogelijk? Wat is er bij deze 
heren gebeurd dat het zo sterk 
wisselt? Zelf weten ze mogelijk 
een antwoord. Overigens geldt 
voor de meesten een minder 

spectaculaire wisseling en staan ze 
ongeveer op de verwachte plaats 
op de lijst.

Zoals genoemd was Klaas 
Fransbergen de nummer 1. Lange 
tijd stond hij al bovenaan en een 
paar ronden voor het einde kon 
de winst hem niet meer ontgaan. 
Anders was het met de plaatsen 2 
en 3. Sipko en Bauke hadden op 
de laatste speelavond een gelijk 
aantal wedstrijdpunten. Zelf JP 
maakte nog kans, omdat hij 1 
partij minder had gespeeld en 
theoretisch nog gelijk kon komen 
met Sipko en Bauke.

Zoals vaker het geval bracht het 
prijsbiljarten uitkomst. JP speelde 
zijn laatste reguliere partij en 
verloor deze. Een rechtstreeks 
duel tussen Bauke en Sipko bracht 
de uitkomst. Sipko won deze 
met een zeer klein verschil en 
werd daarmee 2de. Bauke werd 
verdienstelijk 3de.

Nog een paar feiten: De hoogste 
serie met 20 caramboles in 1 beurt 
is gespeeld door Iede Sijszeling,
De hoogste partijscore met 92 
caramboles in 30 beurten is 

wederom door Otto Doornbos 
gehaald. De bekerwinnaars van 
seizoen 2016-2017 zijn:

1. Klaas Fransbergen
2. Sipko v/d Woude
3. Bauke Huitema

Zie de lijst voor de totale uitslag 
van dit seizoen.

Het prijsbiljarten
In de kerstvakantie was er weer 
prijsbiljarten. De nummers 1 t/m 
4 kreeg een prijs in de vorm van 
vlees of BB en de rest kreeg weer 
de troostkip. De nummers 1 t/m 4 
waren:

1. Piet de Hoop (rollade)
2. Koos de Vries (rollade)
3. Otto Doornbos (fles Raerderroek)
4. J.P. Sikkema (fles Raerderroek)

Na de competitie de afsluitende 
prijsbiljartavond. Ook nu weer de 
bekende prijzen voor de top 4.
De uitslag was:

1. Iede Sijszeling
2. Jelle Veenstra
3. Tjeerd Veenstra
4. Koos de Vries

Top-3 competitie
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Het biljartweekend
Het was een gemoedelijk 
weekend, waarbij de spanning 
vooral in de staart zat. In de 
poules brachten de laatste partijen 
pas de doorslag wie doorging. 
In de poules C en D was het wel 
duidelijk, Jildert en Sipko gingen 
door naar de halve finales.

Maar bij de A en B poule ging 
het om zeer kleine verschillen. 
In poule A was het verschil 
tussen Hendrik en Dicky maar 
2 honderdste in het voordeel 
van Hendrik. In poule B was het 
verschil nog kleiner. Johannes 
ging verder met een verschil van 
slechts 4 duizendste t.o.v. Tjeerd. 

Let wel, deze uitslagen zijn extra 
en dubbel gecontroleerd om elke 
twijfel uit te sluiten.

Na de halve finales was de finale 
tussen Sipko en Jildert. Johannes 
en Hendrik speelden om plek 
3 en 4. De winnaar van het 
biljartweekend was uiteindelijk 
Sipko - de sloopkogel - van der 
Woude. De einduitslag, met 
bijbehorende prijs, was als volgt:

1. Sipko v/d Woude (beker en rollade)
2. Jildert Venema (rollade)
3. Hendrik Nicolai (fles Raerderroek)
4. Johannes Frankena (fles Raerderroek)

Namens het bestuur een fijne 
zomerstop toegewenst en in 
september gaan we er weer 
tegenaan.

En misschien tot ziens op de 
donderdagavonden.

HPWinnaars biljartweekend
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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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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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Aardstralen in 
Raerd (vervolg)

In het januarinummer van de 
Praet fan Raerd schreef ik een 
artikel over de aardstralen in 
Raerd. Daarbij eindigde ik met 
de conclusie dat het één grote 
bedriegerij was. Aardstralen 
of de werking daarvan waren 
nooit aangetoond. Toch bleek 
die conclusie niet het einde van 
mijn verhaal te zijn. Er volgden 
toch nog weer interessante 
ontwikkelingen.

Aardstralen en koeien
Als boer kijk ik geregeld even 
op de agrarische websites en 
nieuwssites. Bij één van die 
nieuwssites, melkvee.nl, hoort 
ook een zeer actief forum, 
Prikkebord, waar boeren 
reacties schrijven. Ik kijk daar 
ook wel eens op en reageer ook 
wel eens mee. Af en toe komen 
daar problemen met koeien ter 
sprake en vaak komt dan de 
opmerking voorbij dat ze last 
hebben van aardstralen. “Je moet 
een Broncorrector kopen om de 
aardstralen te neutraliseren“, is 
vaak het advies. Nu kosten die 

grotere nogal wat, 5000 tot 15000 
euro, maar boeren met problemen 
zijn soms wel bereid om dat dan 
te betalen. Een laatste redmiddel. 
Ik zette mijn mening dus ook 
op dat Prikkebordforum. “Het is 
bedriegerij, er is nog nooit enige 
werking aangetoond. Gooi je geld 
niet weg!”

Boer Aldert in Frankrijk
Nu zitten bij dat forum ook 
mensen die wel in de werking 
van aardstralen geloven. Onder 
andere een zekere Aldert, een 
Nederlandse boer in Frankrijk, 
net als een Nederlandse boer in 
Duitsland, net over de grens. Die 
beiden hebben die Broncorrectors 
ook wel verkocht en geplaatst. 
Ik ben ook wel bij die Aldert in 
Frankrijk geweest. Heel normale 
en aardige mensen. Die beide 
boeren laten in hun mening 
blijken dat aardstralenkastjes 
wel degelijk werking hebben. 
En ook dat mijn Poverni kastje 
wel werkt. Zij zeggen dat vanuit 
hun woonplaatsen op afstand te 
kunnen voelen. Ook dat mijn   
kastje in Flânsum werkt. Dat 
bestaat volgens mij niet, maar de 
heren zijn volkomen overtuigd. 
Dus zeg ik: “we gaan een proef 
doen”.

De proef
Ik zeg tegen Aldert dat als hij kan 
voelen dat het kastje werkt, hij 
ook moet kunnen voelen dat het 
kastje (werking 25 meter) hier 
niet aanwezig is. Dat kan hij, zegt 
Aldert. Dus stel ik voor om een 
week lang als proef het kastje of 
hier, of bij een buurman neer te 
zetten. Hij gaat akkoord en zal het 
elke dag noteren. En wat ik niet 
voor mogelijk hield, gebeurde. Hij 
had het alle zeven dagen goed. Of 
eigenlijk niet; alle zeven dagen 
precies omgekeerd. “Dat komt 

dan omdat jij het binnenwerk 
verkeerd hebt teruggeplaatst, je 
hebt het gedraaid”, zegt Aldert. 
“Vandaar ook dat het kastje 
zoveel storingsveld veroorzaakt”. 
“Kan jij dat voelen”? “Ja, dat kan 
ik voelen”. “Goed, zeg ik, maar 
dan heeft mijn kastje dus wel 
een werking”. Dan doen we nog 
een proef. Ik draai elke dag, niet 
of wel, het binnenwerk van het 
kastje en jij zegt na een week of 
het gedraaid was of niet. En ja 
hoor, hij had weer alles goed. Niet 
te geloven, maar toch. “Ja, zegt 
Aldert, zo moeilijk is het niet, 
eigenlijk kan iedereen het leren 
om het te voelen. Het is de lange 
leylijn!” Jaja, ?!?!

Skepsis
Met dat resultaat heb ik de 
Stichting Skepsis gebeld en de 
werking van het kastje en de 
gave van Aldert uitgelegd. En 
een oordeel gevraagd. Stichting 
Skepsis is een werkgroep van zeer 
geleerde heren die bijzondere 
verschijnsels en beweringen 
onderzoekt. Ze waren zeer 
geïnteresseerd in mijn onderwerp, 
het aardstralenkastje. Het zou 
allemaal onmogelijk zijn om 
vanuit Frankrijk, afstand 1000 
km, de werking te voelen. Maar ze 
wilden de proef graag zelf doen en 
onderzoeken om helemaal zeker 
te zijn. Intussen hebben ze mijn 
kastje opgehaald om de proef te 
herhalen. Mocht Aldert er weer 
in slagen om exact de plaats van 
het kastje te bepalen dan volgt 
er een nieuw en zeer uitgebreid 
onderzoek naar aardstralen. De 
wetenschap blijft boeien, het 
onverklaarde hoort verklaard.
 
Tot zover voorlopig.

Titus de Wolff
Flânsum

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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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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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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       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 

Kindervoordeeldagen

18, 19 en 20 mei

 
Kom langs en ontvang 15%* 

korting op alle kinderslip-
pers/sandalen.

Tevens is er voor alle kinderen 
een leuke attentie. Op zaterdag 

20 mei is er een schminkster 
aanwezig van 10.00 - 12.00 uur.

*alleen geldig op kinderslippers en 
sandalen, niet geldig i.c.m. andere acties.

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

Kerknieuws
Steigers: nu alweer?
Wie de laatste weken langs de 
kerk reed, zag misschien tot zijn 
of haar verbazing steigers bij de 
kerktoren staan. Vijf jaar nadat 
de kerk gerestaureerd en wel is 
opgeleverd, worden de eerste 
onderhoudswerkzaamheden alweer 
aan het gebouw uitgevoerd.

Een gerestaureerd monument, 
zoals de Laurentiuskerk, komt na 
de afronding van een restauratie 
in de zogenaamde BRIM-regeling. 
Dit is een rijkssubsidieregeling, die 
moet garanderen dat een eigenaar 
na afronding van een project niet 
achterover gaat leunen, maar 
serieus werk blijft maken van het 
onderhoud van het betreffende 
gebouw. De kosten die hiervoor 
gemaakt worden, zijn voor 50% 
subsidiabel: van elke twee euro die 
er wordt uitgegeven, neemt het rijk 
er één voor zijn rekening.

Twee jaar geleden is ons op basis 
van een prognose en begroting 
een subsidie van ruim 26.000 euro 
toegekend, de helft van 52.000 
euro. Deze wordt verdeeld over 
zes jaar uitgekeerd. Na die zes jaar 
wordt bekeken wat de werkelijke 
kosten zijn. Liggen die hoger, dan 
hebben we pech gehad. Liggen 
ze lager, dan moet het overschot 
terugbetaald worden. Overigens, 
de kerkelijke gemeente kan haar 
deel zonder problemen ophoesten: 
elk jaar zetten we 5000 euro apart 
en dat is voldoende om ons deel te 
bekostigen.

Wat staat er in de huidige periode 
van zes jaar (2015-2021) op het 
programma? De zonneblinden 
aan de zuidmuur zijn inmiddels al 
geschilderd door schildersbedrijf 
Leijenaar in Scharnegoutum. 
Leijenaar heeft ook een offerte 
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Ambachtsbakker Sybesma 

*    Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook 
 een leuke tip als kado.
*    Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt 
	 u	koffie	of	thee	krijgen	op	ons	terrasje.
*    Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt.
*    Reklame’s staan in de Skille vermeld.
*    Ontbijtservice.
*    s`Maandag kunt u gebak afhalen op bestel in onze 
 winkel te Boksum.
*    Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht
 om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw 
 werk bijvoorbeeld.  

www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl
Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942

Openingstijden Mantgum:

Dinsdag t/m donderdag:
 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 
 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
 8.00 - 16.00 uur

Kids First Peuterspeelzaal in Raerd
  

Komst boartsjen?
Kom je spelen?

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

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

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

WWW.KIDSFIRST.NL

Komst te boartsjen?

uitgebracht voor het bijwerken van 
het schilderwerk aan goten, ramen 
en deuren. Voor de zomer is dat 
afgerond. Van der Vegt uit Weidum 
vernieuwt een aantal inrottende 
sponningen van de ramen, 
alsmede het uiteinde van een goot. 
Daarnaast worden in de toren nog 
een paar balkkoppen vervangen en 
andere kleinere werkzaamheden 
uitgevoerd. Wanneer er voldoende 
subsidie over is, zullen binnen op 
de noord- en de oostmuur nog 
wat vierkante meters pleisterwerk 
vervangen worden. Daarvóór 
moet eerst de waterafvoer van de 
goten gerepareerd worden, zodat 
de muren een paar jaar kunnen 
drogen. Pas daarna gaan we bikken 
en pleisteren.

Vooraankondiging: preek van de leek
Onze kerkelijke gemeente is 
vacant. Dat betekent dat we op 
het ogenblik geen eigen predikant 
hebben en dus elke kerkdienst een 
gastvoorganger van buiten aan 
moeten trekken. Na zijn Focus-
lezing van januari kwamen we 
op het idee om Sieger van der 
Zwaag te vragen om ook eens een 
kerkdienst voor zijn rekening te 
nemen, een zogenaamde ‘de preek 
van de leek’. Zowel zondagmorgen 
11 juni als 10 september gaat Sieger 
voor, beide keren om 9.30 uur. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Na afloop drinken we 
samen koffie en is er gelegenheid na 
te praten.
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Yn memoriam
Gerrit Siesling

Op 1 febrewaris 1975 waard 
Gerrit Siesling berne oan de 
Sélânswei yn Raerd. Heit Ulke 
en Mem Wietske wiene tige bliid 
mei harren jonkje en Aeltsje 
mei har lyts broerke. Mar nei in 
pear dagen moast Wietske nei 
it sikenhûs en dêr is se op 10 
febrewaris ferstoarn.

In grut drama, Ulke bleau efter 
mei in lyts famke en in lytse 
poppe. De famylje holp oan alle 
kanten, mar dat koe net sa bliuwe 
fansels. Fia de plattelânsfroulje 
kaam Ali yn it jonge gesin. It wie 
earst wennen, mar it kaam goed. 
Ulke en Ali binne letter ek troud. 
Der kamen noch twa jonkjes bij, 
Pieter en Jan.

Gerrit groeide op yn in leaf en 
waarm nêst. Gerrit koe goed leare. 
Mar hij mocht ek graach sporte, 
fuotbalje en keatse. Playbacke 
die er ek graach en dan foaral 
Bruce Springsteen, dat koe er hiel 
knap. Nei de skoalle yn Raerd 
gong hij nei it VWO yn Snits en 
letter nei de NHL HTS rjochting 
Werktuigbouwkunde. Yn 1997 
wie hij klear mei syn studzje.

Gerrit wurke as tekenaar/
constructeur bij in Ingenieurs-
buro yn Drachten. Nei in protte 
ûnderfining woe er wat oars. Hij 
krige in moaie baan bij Tetra 
Pak CPS. Hij moast dêr foar nei 
it bûtenlân, sa as nei Brazilië, 
China en India. Koartom Gerrit 
wie in slimme jonge en hij hie in 
topbaan.

Yn it sosjale libben wie hij ek tige 
aktief. Hij wie jierren foarsitter 
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fan de Merke Commisje en 
toanielspylje koe er ek hiel goed, 
it wie altyd gesellich mei Gerrit 
derby. Hij hie ek al in eigen hûs, 
kocht fan Frou de Groot. Heit 
Ulke hie it prachtich ferboud. 
Leuke famkes hie der ek altyd 
om him hinne, hij wie flot en koe 
goed dûnsje. Gerrit wenne mei 
Gerda yn it moaie hûs

In pear jier letter kochten se in 
moaie pleats yn Bakhúzen. Dèr 
hat Heit Ulke ek wèr drok oan it 
wurk west. Hjir wie romte en hie 
Gerda plak foar har hynders. Se 
hiene it mei har beiden tige nei 
it sin. Gerrit fuotballe wer. En se 
hiene in gesellige freonenploech. 
It wie sa moai en it waard 
noch moaier, der kaam in lyts 
jonkje Nick, mar spitich genôch 
mochten se him net hâlde. Dat 
wie in grutte klap. Gerrit hat 
dit gefoelige gedichtsje foar syn 
jonkje makke.

Lit dyn ljochtsje op ùs skine,
As treast foar it fertriet, 
Dan sille wij inoar wèr fine,
Dêr wêr’t gjin pine mear bestiet.

Lokkich kaam in skoft letter 
Jens en dit moaie en leave 
fintsje mochten Gerrit en Gerda 
hâlde, wat wiene se bliid mei dit 
wûnderke. Dan wurdt Gerrit siik. 
Earst mar efkes oansjen. Mar it 
is slim, hiel slim. Hij hat alles 
dien en ûndergien om better te 
wurden. It mocht net sa wêze. Op 
18 maart 2016 is Gerrit ferstoarn, 
41 jier âld. Hij woe neist Mem 
Wietske op it tsjerkhôf yn Raerd 
lizze. Dan kin ik op har passe, hat 
er sein. In leave en sosjale man 
is der net mear. It wie fierstente 
betiid en fierstente jong.
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Astrologie
In april wordt het warmer en in 
mei wordt het zonlicht intenser. 
Na de wintermaanden is elke 
zonnestraal op je huid heerlijk. 
Belangrijk is het tijdstip van de 
dag, de uren waarop de Zon 
het hoogste staat, men zou dit 
tijdstip kunnen vermijden, vooral 
degenen die erg gevoelig zijn. 
Sommige mensen hebben in het 
voorjaar last van Lente-dermatitis, 
dat is een huidaandoening die 
vaak veroorzaakt wordt door een 
allergische reactie op zonlicht of 
ultraviolette straling.

De aarde draait om de Zon en 
de Maan beschrijft een cyclische 
baan om de aarde, waarbij de 
Maan beurtelings veel en weinig 
zonlicht weerkaatst. Het licht 
van de Zon wordt via de Maan 
gereflecteerd, de Maan geeft zelf 
geen licht. Zij is een bijzondere 
verschijning aan onze hemelen, 
want ze verandert voortdurend. 

De fasen van de Maan worden 
veroorzaakt doordat het licht van 
de Zon op een andere manier 
gereflecteerd wordt, afhankelijk 
van de veranderde relatie tussen 
Aarde, Maan en Zon. Deze fasen 
zijn over de hele wereld hetzelfde.
Als de Maan in de eerste fasen van 
haar cyclus wassende is, verschijnt 
ze als sikkel aan de avondlucht. 
Daarna volgt het eerste kwartier 
en zien we een halve cirkel aan de 
late avondhemel, dit is het punt 
tussen halverwege Nieuwe Maan 
en Volle Maan. 

Rond de tijd van Volle Maan staat 
de Maan hoog bij middernacht 
en verlicht ze de hemel met een 
heldere gloed. Als het weer helder 
is, is de Maan heel duidelijk 
te volgen en kan het een paar 
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nachten moeilijk zijn om diep 
te slapen, maar ook niet inslaap 
kunnen komen. Door de invloed 
van de Volle Maan worden vaak 
meer kinderen geboren in deze 
periode.

Een Nieuwe Maan is de 
samenstand Zon en Maan in 
hetzelfde sterrenbeeld, het 
betekent vaak een nieuw begin 
maken. De energie kan voelbaar 
zijn doordat je na een bepaalde 
periode weer aan iets nieuws toe 
bent. De Nieuwe Maan staat op 26 
april in het teken Stier, markeert 
een tijd waarin ideeën vorm aan 
kunnen nemen. In mei wordt de 
Maansikkel meer zichtbaar en 
kan men plannen maken en acties 
ondernemen. Het element Aarde 
is in deze tijd in sterke mate 
werkzaam. In deze Wassende 
fase zou door volharding de 
dingen makkelijker kunnen gaan, 
waardoor men productiever en 
stabieler is en materiele zekerheid 
toeneemt.

De periode van Nieuwe Maan tot 
Volle Maan is dus een Wassende 
Maan. Een fase van opname en 
inademen, een fase van groei en 

bloei en van opbouw. Het kan een 
extroverte fase zijn en is een naar 
buiten toe gerichte energie. Het 
kan een goede tijd zijn voor het 
starten van een dieet, van slechte 
gewoontes afkomen, van nieuwe 
inzichten en nieuwe projecten, 
van sportieve prestaties en ook 
voor tuinwerk als gras zaaien en 
planten. De Wassende Maan is 
een tijd waarin alles sneller groeit: 
o.a. het gras en de bloemen, maar 
ook gewichtstoename!

Op woensdag 10 mei is het 
Volle maan en staat de Maan 
in het sterrenbeeld Schorpioen 
recht tegenover de Zon in het 
sterrenbeeld Stier, hier zitten 6 
dierenriemtekens tussen. Deze 
Volle Meimaan wordt ook wel de 
Melkmaan of de Vol Korenmaan 
genoemd. Als de Volle Maan 
in Vuur en Lucht tekens staan, 
kan de energie heftiger zijn dan 
nu in de tekens Aarde en Water, 
Schorpioen hoort bij het element 
Water.

De periode van Volle tot 
Nieuwe Maan is Krimpende of 
Afnemende Maan. Een fase van 
loslaten en uitademen, een fase 

voor het verwijderen van ballast. 
Het kan een introverte fase zijn, 
want de energie is naar binnen 
gericht.

Dit zou een goede tijd kunnen 
zijn om te genieten van bijv. een 
concert of een culturele reis, het 
beoefenen van yoga, maar ook 
van taken die geduld en precisie 
vragen. Dit kan een onderhoud 
van een huis zijn, van plukken 
en oogsten: wekken/invriezen/
conserveren, maar vooral 
een goede tijd voor bemesten 
van planten en bloemen, het 
bestrijden van onkruid, snoeien 
van bomen en struiken en het 
gras te maaien.

De Afnemende Maan is dus een 
tijd waarin alles minder snel 
groeit, waardoor het ook een 
tijd kan zijn voor het knippen 
van haren en nagels, eventueel 
operaties ondergaan en een 
bezoek aan de tandarts brengen.

Op 25 mei is Hemelvaartsdag 
en weer een Nieuwe Maan, de 
Zon en Maan staan beiden in 
het sterrenbeeld Tweelingen, de 
werkzaamheid van het element 
Lucht. De communicatie kan 
belangrijk zijn, creativiteit kan 
sterker worden en actiever zijn in 
wat men aan het doen is.

In de horoscoop heeft de Maan 
een sterke werking op het 
gevoelsleven van een mens, 
mede hierdoor is iedereen zo 
verschillend in de beleving. In de 
tuin en land- en bosbouw wordt 
de Maankalender steeds meer 
toegepast.

Hieke
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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 

Lentesymfonie
Ik geniet weer volop van het 
vroege voorjaar. Onmiskenbaar 
klinkt het startsein daarvoor als 
ik bij het ontwaken aangenaam 
wordt verrast door een rijke 
schakering aan vogelgeluiden. Die 
golven vrolijk naar binnen door 
het openstaande slaapkamerraam 
en strelen je gehoor. Noem het de 
lentesymfonie.

Eendenkorven en nestkastjes 
worden verkend, de mannetjes-
putters maken de vrouwtjes het 
hof  en eieren laten niet lang meer 
op zich wachten. Het is diezelfde 
tijd dat de ‘lammerij’ aanbreekt. 
Een heerlijk onderdeel van ons 
vak waarbij het niet erg is om in 
de dienst gestoord te worden. 
Als het de schapenboer niet lukt 
om de lammeren uit de ooi te 
verlossen, mag ik namelijk graag 
de helpende hand reiken. Vaak 
ligt een lam niet goed of soms is 
het bij meerlingen wat lastig om 
uit te vogelen welke pootjes bij 
het voorliggende lam horen. Het 
gebeurt echter ook geregeld dat 
de boer gewoon te ongeduldig is 
en dat ik nauwelijks ingrijpende 
handelingen hoef te verrichten.

Onze eigen koppel is momenteel 
uiteraard ook volop aan het 
lammeren. Dat geeft niet alleen 
veel extra drukte; het is vooral 
ook leuk om de ooien daarbij 
te assisteren. Ik kan er geweldig 
van genieten hoe fraai de van 
oorsprong nestvlieders zo 
verschrikkelijk snel in de ranke 
beentjes komen. En onderwijl 
worden ze druk door moeders 
droog gelebberd. En hoe het 
instinct van de pasgeborenen de 
koppies daarna vaak al binnen 
een kwartier schuin omhoog drijft 
naar een strak staande tepel. Die 
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zit bomvol energierijke biest, die 
tevens voor een goede weerstand 
zorgt. En als het staartje verraadt 
dat de moedertiet is gevonden, 
hoor je luid smakkend sabbelen 
en zuigen dat zich het best in het 
Frysk laat omschrijven als ‘sobje’.

Ondertussen vindt er een 
uitwisseling van geuren en 
gemekker plaats die ooi en haar 
kroost de rest van het seizoen 
onlosmakelijk met elkaar 
verbindt. Laat een lam het niet 
wagen stiekem bij een andere 
moeder melk proberen te ‘stelen’, 
want dan is een behoorlijke 
opdoffer zijn deel!  

Schapen zijn zelden ‘gevaarlijk’. 
Maar bij sommige ooien moet je 
wel degelijk oppassen. Als onze 

hond even mee het hok inloopt, 
staan ze te stampvoetend hun 
nageslacht te beschermen. Je 
kunt je hond heel erg de schrik 
aanjagen door ze even bij zo’n 
stamper in het hok te zetten: 
meestal zullen ze de rest van 
hun leven het wolvee links laten 
liggen. Maar wees er dan wel op 
tijd bij, want een schaap is in staat 
een hond de dood in te stoten… 
Meestal zie je de lammetjes al 
na 2-3 dagen bokkensprongetjes 
maken van plezier. Dat betekent 
dat ze lekker in hun vel zitten en 
volop te drinken krijgen van de 
moederooi.

Een beetje afhankelijk van het 
weer mogen ze al na een week 
naar buiten. Eerst even onwennig 
in het volle licht, maar al gauw 

scharrelen ze stijf tegen hun 
moeder aan de wei in. Binnen 
enkele dagen is er vriendschap 
gesloten met leeftijdgenootjes 
en rennen ze tijdens het 
speelkwartier gezamenlijk in 
het avondlicht hun loopjes over 
de polderdijk. Dat roept bij mij 
welhaast het ultieme lentegevoel 
op.
 
Als het met de lammerij een 
keertje niet goed gaat wordt mij 
geregeld gevraagd wat daarvan de 
oorzaak is. Ik probeer natuurlijk 
een plausibele verklaring aan te 
geven. Maar niet zelden moet 
ook ik daarnaar gissen. Het moet 
mij echter van het hart dat ik 
bij menigeen nog wel eens de 
verwondering mis over al hetgeen 
juist wél volgens de wetten van 
Moeder Natuur  zo prachtig 
verloopt. Gelukkig ben ik die 
zelfs na dertig jaar in mijn vak 
nog steeds niet kwijt. Laten we 
bovenal volop genieten van de 
lentesymfonie!

menno@bistedokter.nl
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T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

 

Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

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

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 

Minke Strikwerda 
Tel: 06 509 787 11

f2hmkstrikwerda@live.nl
www.quantumtouch.frl

Genezen met je handen 
Iedereen kan het leren

Bij elke klacht de moeite van het 
proberen waard. Ook voor dieren.
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Praet mar Raak
Deze keer zal Bert de Vries vertellen wie hij is en wat hem 
bezighoudt.

Waar en in welk jaar ben je geboren?
Ik ben geboren op 2 september 1985 in het ziekenhuis in 
Leeuwarden.

Ben je verliefd, verloofd, getrouwd of vrijgezel
en heb je ook kinderen/kleinkinderen?
Verlief met Douwina en we wonen samen.

Wat doe je overdag?
Ik werk bij Wijnvoordeel in Gorredijk.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Dat zal zo’n 26 jaar zijn.

Op welke wijze ben je bij het dorp betrokken 
(verenigingen, bestuur, vrijwillig, school)?
In het winterseizoen biljart ik op de dinsdagavond. En 
in de zomerperiode kaatsen we op vrijdagavond. Verder 
proberen we zoveel mogelijk bij de activiteiten in het dorp 
te zijn.

Wat is je favoriete muziek?
Dat is vrij breed, maar met een hele avond 
Nederlandstalige muziek doe je mij geen plezier. 

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker maken?
Durf ik geen antwoord op te geven, want straks staan ze 
echt op de stoep.

Wat is je grootste liefhebberij/hobby?
Vissen, eieren zoeken, voetbal of even gezellig ergens 
zitten.

Wat vind je het lekkerste eten?
Een lekkere ovenschotel of een malse biefstuk, daar maak 
je mij wel blij mee.

Welk type auto heb je of heb je ander vervoer?
Een Volkswagen Golf.

Bij welk programma gaat bij jou de televisie uit?
Utopia en Hart van Nederland.

Welk boek lees je op dit moment?
Ik, Zlatan.

Waar praat je graag over?
Voetbal en het nieuws.

Wat doe je het liefste/meeste in het weekend?
Vissen of lekker buiten omprutsen. Het weekend is altijd 
zomaar voorbij.

Waar ga je het liefste heen in de vakantietijd?
Ik zoek het liefst de rust en natuur wat op. We zijn vorig 
jaar in de Ardennen geweest en dat is erg goed bevallen.

Wat is je beste eigenschap? Wat is de slechtste?
Behulpzaam. Ik wil wel eens wat slordig zijn.

Wat vind jij het mooiste plekje van Raerd?
Wat is het minst mooie?
De dorpskern vind ik mooi en de Oudvaart. Het minst 
mooie vind ik It Leech, het land tussen de Hegedyk en de 
Snitserdyk. Het was in het verleden van dat mooie land 
met greppels, bloemen en kruiden, een walhalla voor 
de weidevogels. Het is nu een biljartlaken, je kan er een 
kanon afschieten zonder dat er maar iets zal schrikken.

Wat mis je op dit moment in Raerd?
De mogelijkheid om te kunnen pinnen.

Naast wie zou je in het vliegtuig/trein willen zitten
en wat zou je hem/haar vragen?
Het liefst naast niemand, want dan heb ik wat meer 
ruimte.

Je ontvangt een grote zak met geld.
Wat zou je daar mee doen?
We hebben nog een aardig verlanglijstje, dus dat komt
wel goed.

Bedankt voor je openhartigheid en medewerking!
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Ontwikkelingen 
gymzaal Raerd
In mei 2016 is de gymzaal afgekeurd 
voor sportactiviteiten, met als gevolg 
dat de basisschoolkinderen m.i.v. 
september 2016 per bus naar het 
Mingeltsje in Sijbrandabuorren 
gaan voor de schoolgymnastiek. De 
overige sportactiviteiten van OSO 
en de badminton worden gewoon 
voortgezet. Op 12 oktober verschijnt 
een technische rapportage/
bouwkundige inspectie met daarin 
een meerjaren onderhoudsplanning 
voor de gymzaal waaruit blijkt 
dat op korte termijn voor circa 
€33.000,- aan onderhoud gepleegd 
moet worden wil het gebouw niet 
in verval raken. Dit betreft het 
buitenwerk van het gebouw en de 
vervanging van de CV. Na overleg 
met het Plaatselijk Belang zijn 
hier nog een aantal posten aan 
toegevoegd o.a. i.v.m. de aanwezige 
asbest en op 13 december 2016 
komt de gemeente met het voorstel; 
Raerd mag het gebouw voor niets 
overnemen en ontvangt een bedrag 
van €52.000,- voor onderhoud of het 
gebouw wordt verkocht of gesloopt.

Intussen is op 22 november een 
gesprek geweest tussen PB, Odyssee, 
‘t Raerderhiem en de werkgroep 
Leefbaarheid over het ontstaan 
van deze situatie. De toenmalige 
directeur van ’t Raerderhiem heeft 
bewust of onbewust een balletje 
aan het rollen gemaakt wat voor 
het dorp grote gevolgen heeft. Door 
de afkeur heeft de gemeente de 
gymactiviteiten van ‘t Raerderhiem 
(m.u.v. de jongste groepen) 
verplaatst naar Sijbrandabuorren. 
De klokuren welke anders naar de 
gymzaal in Raerd gingen, gaan nu 
daar naar toe en blijven daar ook 
zo is intussen bekend. Dit heeft 
uiteraard grote gevolgen voor de 
exploitatie van het gebouw. Tijdens 
het gesprek op 22 november 
heeft de huidige schoolleiding 
aangegeven graag terug te willen 
naar de gymzaal in Raerd mits deze 
veilig en goedgekeurd is, ook zijn 

de leerkrachten bereid hun lessen 
aan te passen aan de beschikbare 
middelen en ruimte. 

Om goed te kunnen overzien 
welke gevolgen en mogelijkheden 
het voorstel van 13 december 
voor Raerd heeft, is in januari een 
verzoek tot opschorting van de 
beslisdatum van 1 mei aangevraagd. 
Dit is op 20 januari gehonoreerd, 
de gemeente wil nu per 1 juli graag 
weten wat Raerd met de gymzaal 
wil. Zij geeft daarbij tevens aan dat 
zij de gymzaal met ingang van het 
nieuwe sportseizoen 2017-2018 niet 
meer zullen exploiteren en beheren. 

Intussen heeft de werkgroep 
gesprekken gehad met deskundigen 
op het gebied van sportvloeren, 
het inrichten van gymzalen en 
sporthallen, nieuwbouw van 
sportaccommodaties. Ook zijn 
zij in de historie gedoken om 
te achterhalen in hoeverre de 
gemeente de afgelopen jaren aan 
haar onderhoudsverplichtingen 
heeft voldaan. Tevens is onderzocht 
welke verplichtingen de gemeente 
heeft t.o.v. haar burgers op 
sportvoorzieningen vlak. Met deze 
kennis en vragen hieromtrent 
is een gesprek met de gemeente 
gearrangeerd. 

Bij dit gesprek dat plaatsvond op 8 
maart jl. was het PB, de werkgroep, 
Odyssee, wethouder Stoker, afdeling 
Sport en afdeling Onderwijs van 
SWF vertegenwoordigd. Tijdens 
dit gesprek is duidelijk geworden 
dat de gemeente haar gebouwen 
aan het inventariseren is en zij de 
gymzaal willen afstoten omdat deze 
niet meer voldoet aan de huidige 
normen en ook niet eenvoudig 
toekomstbestendig kan worden 
gemaakt. Daarnaast wordt duidelijk 
dat de gymnastieklessen van ’t 
Raerderhiem, ondanks de goede 
wil van Odyssee, niet terug zullen 
komen in eigen dorp. Dit wordt 
financieel niet door de gemeente 
ondersteund omdat er binnen de 
norm, te weten een straal van 7,5 
kilometer, een goedkeurde sporthal 

ter beschikking van school staat. 
Ook al wordt de gymzaal opgeknapt 
en goedgekeurd, dan nog blijven 
de klokuren in Sijbrandabuorren. 
Alleen in geval van nieuwbouw 
waarbij Raerd een meerjarige 
sluitende exploitatie kan aantonen 
is een terugkeer mogelijk. Maar 
daarbij wordt direct duidelijk dat 
de gemeente nieuwbouw niet zal 
stimuleren. 

Wat betreft de nalatigheid m.b.t. 
het onderhoud van de gymzaal 
geeft de gemeente direct toe te 
zijn geschrokken van de huidige 
staat maar verwijst daarna door 
naar gemeente Boarnsterhim. De 
verplichting tot haar burgers om 
in de buurt sportvoorzieningen 
aan te bieden valt en staat met 
de definitie van ‘in de buurt’, en 
dat is bij de gemeente nog niet 
duidelijk gedefinieerd. Wanneer we 
de actualiteiten aanhalen over de 
diverse geldpotjes die de gemeente 
volgens de kranten te besteden 
hebben of in andere plaatsen 
besteedt, wordt naar verwachting 
geantwoord dat er uiteraard geen 
geld op de plank ligt. Dat de school 
de gymzaal als speellokaal gebruikt 
voor de jongste groepen omdat 
het schoolgebouw hier zelf niet 
in voorziet was voor de gemeente 
nog wel een punt van aandacht. 
Alhoewel zij daartoe niet verplicht 
zijn, is de gemeente wel genegen iets 
te betekenen in de basisinrichting 
van het speellokaal voor de 
leeftijdscategorie 4-6 jaar. 

De gemeente wil Raerd 
tegemoetkomen door het gebouw 
te schenken (zonder grond, 
opstal) en een bijdrage voor het 
onderhoud. Zij stellen voor dat het 
beheer onder het dorpshuisbestuur 
komt zodat deze in een andere 
categorie valt en daarmee een 
hogere onderhoudsbijdrage 
vanuit de gemeente ontvangt 
waarmee zij de gymzaal kan 
onderhouden. Op 20 maart is de 
situatie m.b.t. de gymzaal tijdens 
de jaarvergadering van het PB 
voorgelegd aan de aanwezigen en 
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zijn de eventuele opties, opknappen, 
verbouwen, nieuwbouw even kort 
benoemd. Helaas heeft deze korte 
presentatie van de situatie geen 
concreet bruikbare reacties of 
ideeën vanuit de zaal opgeleverd. 
Dus heeft de werkgroep zelf een 
werkdocument opgesteld met de 
mogelijke scenario’s en de daarbij 
behorende de voor- en nadelen, de 
haalbaarheid en het kostenplaatje. 

Op 3 april is het dorpshuisbestuur 
in een gesprek geïnformeerd over 
de insteek van de gemeente en de 
mogelijke scenario’s. Met elkaar 
hebben we vastgesteld dat het 
onderbrengen van de gymzaal onder 
het dorpshuis best wel haken en 
ogen heeft. Ook is het niet zeker dat 
hierdoor wel een categoriewijziging 
plaatsvindt. Dit is namelijk met 
de sportkantine ook niet gebeurd. 
Intussen heeft het dorpshuisbestuur 
ons op 20 april j.l. laten weten dat 
zij de exploitatie en het beheer 
van de gymzaal eventueel wel op 
zich willen nemen mits er aan een 
groot aantal voorwaarden wordt 
voldaan. Deze voorwaarden komen 
overeen met datgene wij momenteel 
aan het onderzoeken zijn en 
positief beantwoord willen zien 
alvorens we als dorp de gymzaal 
gaan overnemen van de gemeente. 
Wanneer de categoriewijziging door 
toevoeging van het gymlokaal aan 
het dorpshuis plaatsvindt, wordt de 
10 jaarlijkse onderhoudsbijdrage 
voor gebouwen aanzienlijk 
verhoogd. Indien de exploitatie en 
het beheer van de gymzaal door een 
eigen stichting wordt gedaan loopt 
het dorp deze onderhoudsbijdrage 
mis. Uit het onderzoek moet 
blijken of deze categoriewisseling 
daadwerkelijk zal plaatsvinden. 
Tevens zal onderzocht worden of 
er voldoende draagvlak in het dorp 
is om een bestuur voor een aparte 
gymzaal stichting samen te stellen 
indien het dorpshuisbestuur afziet 
van deze verantwoordelijkheid. 

Om naast de resultaten 
van de in 2016 gehouden 
leefbaarheidsenquête een indruk 

te krijgen hoe de verenigingen 
van Raerd t.o.v. de diverse 
mogelijkheden staan, zijn op 13 april 
de bestuurders van alle verenigingen 
in Raerd uitgenodigd om hierover 
te brainstormen. Tijdens deze 
bijeenkomst is naar voren gekomen 
dat ook de verenigingen veel 
belang hechten aan het behoud 
van de gymzaal. Hierbij wordt 
vooral gekeken naar de meest 
realistische mogelijkheid, oftewel 
het overnemen van de gymzaal en 
hier onderhoud aan plegen zodat 
deze weer 15 jaar onderhoudsarm 
mee kan. De verenigingen, met 
name de actieve gebruikers, 
hebben ook aangegeven wat zij bij 
werkzaamheden graag zouden zien. 
Er werd bijvoorbeeld genoemd; 
het plafond te verhogen zodat de 
balken zichtbaar worden, iets te 
doen aan de kou opgevende vloer, 
de kleedkamers een opfrisbeurt 
te geven en de mogelijkheid voor 
een indoorkaatsmuur. Om de 
exploitatie kosten in de toekomst 
laag te houden werd er geopperd 
om het gebouw energie neutraal 
te maken. Verder werden er nog 
kostenbesparende tips gegeven en 
werd de nadruk op het belang van 
subsidies nog uitgebreid besproken.

Eerder deze avond waren de ZZP’ers 
van Raerd uitgenodigd om met hun 
bouwkundige/technische kennis 
de gymzaal te bekijken en middels 
offertes aan te geven wat zij denken 
dat het in bruikbare en voorlopig 
onderhoudsarme staat brengen 
van het gebouw zal gaan kosten. 
Op deze wijze is bij de gemeente 
aantoonbaar dat de geboden 
bijdrage te kort schiet, en dus meer 
geld gegenereerd moet worden om 
het gebouw voor de gemeenschap 
te kunnen behouden. Bij deze 
bijeenkomst kwam naar voren dat 
het van belang is om eerst een bestek 
te maken van de werkzaamheden. 
Met dit bestek kunnen de ZZP’ers 
een complete en realistische offerte 
geven. Maar kan ook extern een 
offerte worden opgevraagd, om 
zo de onafhankelijkheid van het 
benodigde bedrag te onderschrijven. 

In de aanvraagprocedure voor 
subsidies is een bestek ook een 
goed hulpmiddel. Met de tips van 
de ZZP’ers hebben we een duidelijk 
richting waarmee we verder kunnen.

Voor de wijze waarop we met 
het meeste resultaat de gemeente 
kunnen benaderen, en voor welke 
addertjes onder het gras we moeten 
oppassen in dit proces zijn we op 
12 april in gesprek geweest met het 
Doarpswurk. Tijdens dit gesprek 
is duidelijk geworden dat we goed 
bezig zijn maar dat er ook nog veel 
open eindjes zijn. Het ziet ernaar 
uit dat we het niet halen om al op 1 
juli een goed onderbouwd en dorps 
breed gedragen beslissing kunnen 
maken. Daarom zullen we nogmaals 
uitstel vragen bij de gemeente, en 
tevens het verzoek indienen om 
samen met ons een tussenoplossing 
te vinden zodat de gymzaal komend 
sportseizoen toch open kan blijven 
voor de huidige sporters en daarmee 
de verenigingen blijven bestaan, wat 
nog maar de vraag is wanneer zij 
elders hun sportactiviteiten moeten 
voortzetten. 

Intussen proberen wij op de 
open eindjes een antwoord te 
krijgen zodat we een aantal helder 
uitgewerkte oplossingsrichtingen 
aan het dorp kunnen voorleggen. 
Uiteraard houden wij u op de 
hoogte van de ontwikkelingen via 
de dorpskrant en zullen zodra we 
daar klaar voor zijn een avond 
organiseren waarin wij u de 
gelegenheid geven mee te beslissen. 

Werkgroep leefbaarheid &
Plaatselijk Belang Raerd
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Wa binne dat?
Buorren 33: Sierd en Nienke

Het “smûke” karakteristieke huis(je) 
op de hoek van de Buorren en 
het Fintsje heeft maar liefst drie 
buitendeuren. De meest in het oog 
springende zit aan de voorkant en 
is voorzien van een echte klopper. 
Op mijn kloppen werd ik vriendelijk 
verzocht om maar “efterom” te 
komen. Welkom geheten door 
Jimmy, het mopshondje, zijn baasje 
Sierd en zijn vrouwtje Nienke, de 
nieuwe bewoners van Buorren 33.

Op mijn vraag of zij een “fraach-
petearke” in ons dorpskrantje leuk 
zouden vinden werd enthousiast 
gereageerd. Meteen al in de prachtig 
mozaïekbetegelde hal viel het me 
op dat deze mensen er op een heel 
eigen manier in zijn geslaagd om 
van een huis met wat gedateerde 

stijlkenmerken een moderne, lichte 
leefruimte te creëren zonder het 
karakter ervan geweld te doen.
En daarmee begon eigenlijk ook 
meteen hun verhaal:

Sierd en Nienke woonden eerder 
in een nieuwbouwwoning in 
Leeuwarden. Hoewel Buorren 33 in 
Raerd in vele opzichten veel minder 
praktisch leek dan hun vorige 
adres vielen zij als een blok voor 
dit intieme pandje, waar zoals zou 
blijken veel van te maken zou zijn. 
Een fraaie fotoreportage, waarin 
de hele verbouwing in beeld is 
gebracht, spreekt daarover boekdelen.  
(Grotendeels) op eigen kracht een 
droom werkelijk laten worden hoort 
wel bij hen was de boodschap. Afzien 
hoort daar natuurlijk ook bij, want 
toen de woning in Leeuwarden 2 
weken voor hun eerste grote reis 
naar Zuid-Afrika van de hand ging, 
moesten zij vlak na hun thuiskomst 
meteen het veld ruimen. Gelukkig 

was er de woonruimte boven het 
winkelpand van Sierd zijn vader in 
Grou. Bijna een jaar hebben ze het 
daar moeten uithouden.

Nienke is in Lemmer 
geboren en daarna wegens 
familieomstandigheden zo vaak 
verhuisd dat zij mijn vraag, waar 
zij verder allemaal heeft gewoond 
beantwoorde met een: Waar niet! 
Zij was ook liever, net als Sierd, in 
een vertrouwde, veilige omgeving 
opgegroeid en had liever niet 
aldoor nieuwe vrienden moeten 
maken en steeds weer aan andere 
situaties moeten wennen. DANSEN 
was haar grote passie! Ze wilde 
naar de dansacademie en heeft de 
vooropleiding dan ook voltooid. De 
danswereld stelde hoge eisen aan haar 
lichamelijke conditie en… hoe wrang 
moet het voor haar zijn geweest, toen 
de ziekte van lime een streep door 
de rekening trok. Nienke, gewend 
zich aan te moeten passen, wist 
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echter ook hier weer een weg in te 
vinden. Als het dan op het podium 
niet meer kan dan maar achter 
de schermen was haar motto. Zij 
volgde toen de opleiding Visagie in 
Amsterdam en heeft daar gelukkig 
nooit spijt van gehad. Via de make 
up branche, in de bedrijven waar 
Nienke ervaring heeft opgedaan is 
zij vertegenwoordigster geworden 
van een bekend Cosmeticamerk en 
reist ze door heel Nederland.

Sierd is “hikke en tein” in Akkrum. 
Als zoon van “dy leuke man” van 
de fietsen uit Grou. Heit is ooit uit 
nood, omdat hij was afgekeurd, in 
zijn branche terecht gekomen. Het 
werd hem niet cadeau gegeven! 
De grote merken bleven hem 
aanvankelijk onthouden, maar 
toen bleek dat Joop er wel weg in 
wist keerde het tij en is zijn naam 
onlosmakelijk verbonden met een 
florerend bedrijf in onze regio. En… 
de appel valt niet ver van de boom, 
want Sierd heeft ook “in fin mear 
as in bears”. Middelbare schooltijd: 
Eerst OSG Grou, toen HAVO 
(onvoltooid) in Heerenveen. Daarna 
naar de Middelbare Hotelschool in 
Leeuwarden, een brede opleiding! 
Stage gelopen in London, werkzaam 
geweest bij Hotel Oostergo in Grou, 
maar ook voor een korte periode 
ijsmaker geweest bij ijssalon Min12 
in Leeuwarden. Toen een overstap 
gemaakt als verkoper bij v.d. Kam 
in Heerenveen en in Leeuwarden. 
Dat heeft hij 4 jaar naar genoegen 
gedaan, maar zelfstandig 
ondernemen was eigenlijk zijn 
streven… en waar hij in eerste 
instantie nooit aan heeft gedacht 
gebeurde: Samen met zijn vader 
runt Sierd hun bedrijf om het in de 
toekomst van hem over te nemen. 

Sierd en Nienke woonden eigenlijk 
al geruime tijd in dezelfde straat, 
zonder ooit een woord met elkaar 

te hebben gewisseld. Totdat er toch 
eens een leuke ontmoeting was en 
Nienke als souvenir het telefoonnr. 
van die aardige vent had opgeslagen 
in haar Handy. Dat had zij beter niet 
kunnen doen, want haar moeder 
ontdekte het en was zo ondeugend 
om er een spelletje mee te spelen. 
Of Sierd bij wijze van kennismaking 
een bioscoopbezoekje met hen leuk 
zou vinden was haar boodschap… 
terwijl Nienke van niets wist! 
Logisch dat zij er boos om werd, 
maar desondanks toch wel het begin 
van hoe het gekomen is. 

Over het thema hobby’s zijn ze gauw 
uitgepraat: Dat blijft er wat bij, want 
hun roosters lopen niet synchroon. 
Eigenlijk beschikken zij maar 
over 1 vrije dag in de week samen, 
maar daar weten zij dan ook echt 
van te genieten samen met Jimmy. 
Voor januari a.s. staat er weer een 
vakantie naar Zuid-Afrika in de 

planning. In de zomer op vakantie 
zit er voor hen niet in i.v.m. de 
werkzaamheden van Sierd. Nu er 
nog geen kindjes zijn, zeiden ze 
lachend, kunnen we ons deze verre 
reis nog veroorloven. Later zoeken 
we het dan wel wat dichter bij huis!

De onvermijdelijke vraag nu 
nog: Hoe ervaren jullie Raerd? 
Unaniem antwoord: “Mede door 
het gemoedelijke van “it doarp” en 
de hartelijke gebaren van welkom 
uit de buurt voelden wij ons hier al 
heel gauw opgenomen”. Restte mij 
nog het ”romantische spantsje” te 
bedanken voor hun enthousiaste 
verhaal en hen vooral goed toeven 
toe te wensen in Raerd, waar 
tijdens de Merke ook met hart en 
ziel wordt gedanst en waar de fiets 
gelukkig nog niet perse op slot 
hoeft!

 H.A.
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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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“Familiesalon in het hart van Friesland” 
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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 14

De boerderij is eeuwenlang 
in familiebezit geweest van de 
Dotinga’s. Rond 1700 woonde er 
een Thomas Doekes Dotinga. Na 
zijn overlijden namen zijn beide 
zoons Tjerk Thomas Dotinga 
en Sytze Thomas Dotinga de 
boerderij over. Zij boerden er 
tot ca. 1740, toen de boerderij in 
handen kwam van Thomas Sytzes 
Dotinga, de zoon van Sytze. Hij 
boerde er de eerste jaren samen 
met zijn broer Doeke, maar 
vanaf de jaren 1750 staat hij als 
enige hoofdbewoner vermeld. 
De Dotinga’s waren voorname 
inwoners van het dorp. Thomas 
Sytzes was naast boer ook bijzitter, 
een soort wethouder. Ook latere 
telgen uit het geslacht Dotinga 
waren als assessor/wethouder 
voor de gemeente Rauwerderhem 
actief.

Thomas Sytzes Dotinga overleed 
in 1807; hij had toen ruim 60 jaar 
op de boerderij aan de Hegedyk 
gewoond. Hij werd opgevolgd 
door zijn vrijgezelle zoon Tjerk 
Thomas Dotinga. Tjerk overleed 
op 23 maart 1831 als ‘âld feint’ 
en hij liet geen kinderen na. De 
boerderij bestierde hij de laatste 
jaren waarschijnlijk samen met 
zijn neef Jorrit Jentjes Heeringa 
(geboren in 1805 als zoon van 
Tjitske Thomas Dotinga en Jentje 
Willems Heeringa).

Jorrit Jentjes Heeringa boerde 
vanaf ca. 1829 tot in de jaren 1860 
aan de Hegedyk. Hij overleed 
in 1874, maar woonde toen al 
niet meer op de boerderij. Die 
werd vanaf ca. 1870 bewoond 
door Fetze Koopmans en zijn 
gezin. Koopmans was geen 
buitenstaander. Hij was toen hij 
de boerderij overnam gehuwd 
met Foekje Huistra, maar eerder 
was hij getrouwd geweest met 
Tjitske Jorrits Heeringa, de 
dochter van Jorrit Jentjes, die jong 
was overleden. Anders dan zijn 
Hervormde schoonfamilie was 
Koopmans (geboren 1 april 1840) 
van Doopsgezinde huize.

Eind jaren 1880 deed Koopmans 
de boerderij over aan Jan Symens 
Sikma, die met zijn gezin op 29 
mei 1896 verhuisde naar Huins. 
In dat jaar kwam Bauke de 
Haan aan de Hegedyk boeren. 
Zijn familie zou de boerderij 
decennialang bestieren. Bauke de 
Haan (geboren 1867 te Irnsum) 
boerde er van 1896 tot 1953, 
daarna nam de in 1919 geboren 
zoon Feite de Haan de pleats over. 
Feite bleef er tot 1983 wonen, 
waarna Joop Sietse Hoekstra 
de boerderij overnam. Feite de 
Haan liet in 1943 de keuken 
van de boerderij verbouwen, 
maar voerde verder weinig grote 
verbouwingen door. Hoekstra liet 
in 1988 een ligboxenstal bouwen, 
die in 1992 werd vergroot.

In de 18e en 19e eeuw waren 
de bewoners lange tijd ook 
eigenaren van de boerderij. De 
Dotinga’s bezaten de boerderij 
al in de 18e eeuw en vanuit hun 
nalatenschap werd Jentje Willems 
Heeringa, de echtgenoot van 
Tjitske Thomas Dotinga, in de 
jaren 1830 eigenaar. Hij verkocht 
het grootste gedeelte van de 

zathe en lande in 1835 aan zijn 
kinderen, waaronder de bewoner 
Jorrit Jentjes Heeringa. Jorrit 
liet de boerderij in 1873 stevig 
verbouwen of zelfs herbouwen, 
in een tijd dat de boerderij 
waarschijnlijk al werd gedreven 
door Fetze Koopmans. Die nam 
later de boerderij ook van zijn 
ex-schoonvader over. In 1883 
verkocht hij hem aan Adrianus 
Henricus van Slooten, de 
burgemeester van Rauwerderhem, 
woonachtig op de Jongemastate. 
Voor het eerst was de boerderij 
toen in eigendom bij iemand die 
er zelf niet woonde.

Adriana Henrica de Bruyne-
van Slooten, de dochter van de 
burgemeester, woonachtig in 
Bemmel, erfde de boerderij van 
haar vader. Zij verkocht hem in 
1918 aan Hendrik Pieters Smids, 
Anna Maria de Jong-Idsardi en 
Elizabeth Wilhelmina Idsardi. Bij 
de scheiding van een nalatenschap 
in 1930 werden Jantje de Jonge 
en Otillia de Jonge, de dochters 
van Anna Maria de Jonge-Idsardi 
beiden voor de helft eigenaar. Zij 
verkochten de boerderij in 1961 
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aan Wijnand Pon te Amersfoort, 
telg uit de vermogende familie 
van autohandelaren. 

Joop Hoekstra kwam in 1983 op 
de boerderij in een maatschap 
met zijn vader en zijn broer. Vanaf 
1988 is hij zelfstandig verder 
gegaan. De behuizing heeft hij 
gekocht; het omringende land 
pacht hij; het blijft eigendom van 
de familie Pon. 

Met Joop praat ik over zijn leven 
op de boerderij. Het welkom 
is hartelijk, een goede ervaring 
die ik bij eerdere bezoeken aan 
boerenbedrijven in de omgeving 
van Raerd telkens weer heb 
ondervonden. Bij de koffie met 
sukerbôle praten en discussiëren 
we zo een hele tijd over 
allerhande zaken die ons beiden 
interesseren voordat we het 
hebben over datgene waarvoor 
ik eigenlijk gekomen ben. Joop 
doet al het werk op de boerderij 
in zijn eentje. Lange, druk bezette 
dagen en weinig vrije tijd. De 
beperkende overheidsbepalingen 
in de laatste jaren dragen niet bij 
tot een zorgeloos bestaan. Dat 

ervaart Joop natuurlijk ook, maar 
ik krijg de indruk dat hij door 
zijn liefde voor zijn werk daar 
goed mee om gaat. Hij houdt 
zo’n 50 melkkoeien en een aantal 
hobbyschapen. De toekomst 
is enigszins ongewis omdat er 
geen opvolger voor hem klaar 
staat: geen van zijn drie kinderen 
ambieert leven en werken op de 
boerderij. 

Hylke (29) heeft in Groningen 
Bedrijfskunde gestudeerd en heeft 
een goede baan in Amsterdam 
bij de ABN-bank, Inge (28) 
studeerde, ook in Groningen, 
Toegepaste Psychologie en heeft 
nu een managementbaan bij 
een detacheringsbedrijf ook in 
Amsterdam, en Marten (25) is 
bezig met zijn afstudeerscriptie 
Geografie en Planologie aan 
de Universiteit Groningen. 
Daarnaast werkt hij bij de NDC 
Mediagroep. 

Toen de kinderen nog naar de 
basisschool gingen, was Joop 
nauw betrokken bij het Raerder 
verenigingsleven, met name 
de gymnastiekvereniging. Joop 

herinnert zich nog goed hoe hij 
zo’n twintig jaar geleden met 
medebestuurslid Hein-Willem 
Leraar op zoek moest naar een 
nieuwe gymjuf. Uit Boksum 
kwam een jonge dame van het 
CIOS die het na de eerste les 
meteen voor gezien hield: de 
accommodatie en de toestellen 
waren haar veel te min. Met de 
neus omhoog was ze vertrokken. 

Gelukkig vonden we dezelfde 
week in Sneek twee dames die 
met veel inzet en plezier nog vele 
jaren aerobics hebben gegeven 
en de jeugd van Raerd hebben 
begeleid. Ik deed toen veel meer 
in verenigingsverband. Nu 
houdt het wel ongeveer op bij de 
begrafenisvereniging, waar ik als 
drager functioneer”, zegt Joop. 
Met enkele oude voetbalmaten, 
onder andere met Sytse Piet 
Hellinga, onderhoudt hij goede 
contacten. En natuurlijk met 
zijn collega-veehouders aan de 
Hegedyk, waar het, daar zijn we 
het wel over eens, prachtig wonen 
is.

R.H.
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Raerders om útens
Feike Reitsma

Waar woonde je in Raerd en hoe lang
heb je er gewoond?
Op de Sélanswei 39, gedurende 25 jaar (met een paar 
jaar op kamers in Groningen inbegrepen).

Wanneer ben je uit Raerd verhuisd?
In het voorjaar van 1993.

Wat is de reden dat je bent verhuisd?
Om samen te gaan wonen met mijn Spaanse vriendin.

Waar woon je tegenwoordig en met wie?
In het Catalaanse dorpje Almacelles, met mijn vrouw 
Magda en onze zoon Mark (http://almacelles.cat/es).

Wat voor werk doe je?
Ik werk voor een bedrijf in zonwering en textiele 
architectuur  (www.iasoglobal.com). Mijn functie 
is project coördinator voor de verschillende tegelijk 
lopende projecten in de textiele architectuur. Zoals de 
ETFE façades voor het Allianz Riviera stadion in Nice 
en het San Mames stadion in Bilbao. En onze laatste 
klus, de ETFE kussen overkapping voor het Zenit 
stadion in Sint Petersburg voor het WK 2018.

Wat doe je (het liefst) in je vrije tijd?
Lekker rennen in de heuvels bij ons in de buurt, 
voetballen kijken bij Mark zijn team, een BBQ en een 
biertje met vrienden of familie.

Welke (cultuur)verschillen zijn er tussen je
huidige woonplaats en Raerd/Nederland?
De mensen zijn iets emotioneler, directer en 
spontaner in veel zaken in Spanje, terwijl het in Raerd 
allemaal wat rustiger gaat. Een ander opvallend punt 
is dat de gemeenschapszin in ons dorp een stuk 
minder is dan in Raerd. Naar mijn mening iets waar 
Raerd en de Raerders trots op mogen zijn.

Positieve en negatieve dingen van het land
waar je nu woont?
Positief is de energieke manier van leven in Spanje en 
de enorme gastvrijheid. Iets minder is de sociale zorg, 
alhoewel we in Catalonië niet mogen klagen.

Zijn er ook zaken waar je zelf tegenaan loopt?
Om destijds mijn verblijfsvergunning te regelen was 
een ramp! De typische Spaanse ambtenaar maakte 
het allemaal een stuk moeilijker dan wat nodig wat...
de Nederlandse service vanachter een loket is wat dat 
betreft geweldig. Maar goed, we zijn nu 24 jaar verder 
en ook dit is hier nu beter dan vroeger.

Zijn er ook gewoontes die je je nu eigen hebt gemaakt, 
die je in Raerd/Nederland niet of minder had?
Ik geloof dat ik minder zeur (tenminste over het weer ) 
en iets opener van karakter ben dan vroeger.

Heb je tips en tricks voor mensen die ook naar het 
buitenland willen gaan verhuizen?
Als je plannen hebt om naar het buitenland te gaan, 
doe dit dan zeker. Je hebt maar één leven en maak 
daar gebruik van. Stereotypes van de bewoners van 
een land gaan op in rook wanneer je de mensen 
leert kennen. Overal zijn goede, slechte en normale 
mensen.... met sommigen klikt het en met anderen 
niet, dit hangt zeker niet van landsgrenzen af.

Wat zouden we nog kunnen leren van het land
waar je nu woont?
Gastvrijheid, spontaniteit en “direct” zijn.

Zijn er ook gerechten of lekkernijen die je mist? 
Zo ja, welke? En welke lekkernijen mogen wij niet 
missen die specifiek zijn voor de regio/het land 
waar je nu woont?
Ik mis de typische Nederlandse kost zoals hutspot 

De slakken .....

Onze zoon Mark
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en dergelijke, lekker normaal brood met kaas en een 
heerlijke verse haring .... maar goed, daar genieten 
we dan dubbel van wanneer we in Nederland komen. 
In Spanje eten ze verder erg goed en zeer gevarieerd. 
Typisch van onze regio zijn de slakken (oeps) en 
de calçots (een soort van zachte ui) die met een 
lekkere saus gegeten wordt. Het mooie van beide 
gerechten is dat ze bijna altijd in de buitenlucht met 
een vriendengroep worden bereid en gegeten. Met de 
bijbehorende BBQ, wijn en CAVA, de sprankelende 
Catalaanse Champagne die hier typisch is.   

Heb je nog banden met Raerd (familie/vrienden)?
Uiteraard heb ik contact met mijn lieve moeder in 
Leppehiem, mijn beste broer die met zijn familie in 
Bantega woont en ook met de rest van de familie. En 
verder heb ik contact met de hechte vriendengroep 
van vroeger en geniet ik van de keren dat we elkaar 

Onze postzegeltuin.

Fraai beeld van de fruitbomen die nu in bloei staan hier 
in de omgeving.

zo nu en dan eens zien. Voor mijn 40ste verjaardag 
(alweer bijna 10 jaar geleden) kwamen ze onverwacht 
langs als een complete verrassing en hadden we een 
geweldig weekend.

Zijn er wel eens momenten dat je Raerd/Nederland 
mist?
Ja, eigenlijk meer momenten die ik mis:
•	Niet zomaar even op een avond bij mem, broer, 

familie of vrienden langs kunnen gaan.
•	Een stralende koude winterdag op schaatsen.
•	Een mooie voorjaarsdag van toen het eierzoeken 

nog mocht, slenteren door de Friese landen .... dat 
maakt me nu nog lyrisch.

•	En natuurlijk .... een gezellige merke ....

Welke herinnering uit Raerd is je altijd bijgebleven?
Zoveel dingen, te veel om op te noemen.... Selânswei 
39, thuis, familie, de buren, Pake en Beppe, de lagere 
school, Sinterklaas, de brânbult, op de fiets naar Sneek, 
vrienden, feesten, kaatsen, etcetera, etcetera ...... Maar 
misschien het meeste:  Het afscheid van heit en mem op 
de dag van het vertrek naar Spanje ....
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Útslagen 
frouljusbiljart 
seizoen 2016-2017
1. Dineke Vleer
2. Tineke Jorritsma
3. Anjo Veenstra

Foar it takommende biljartseizoen 
2017/18 sykje we noch wat 
mear froujlu. Biljarten is it 
útgangspunt. Mar gesellichheid 
stiet boppenoan. Kom in kear 
lâns. Ek al ha je net sa folle mei 
biljarten, mar wol je der gewoan 
sa no en dan in jûntsje út. It 
seizoen begjint wer yn oktober op 
de woansdeitejûn.


