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Wa binne dat
Familie Zandberg
Buorren 22

Buorren 22, het adres waar 
fam. Zandberg woont, is een 
compositie uit 3 kleinere 
woninkjes van weleer. Een beetje 
de hoeksteen tussen de Buorren 
en de Smitshoeke. Wat opvalt is de 
in het oog springende voordeur. 
Klassiek van vorm, maar i.p.v. 
in gangbaar eiken is deze van 
blank gelakt grenen gemaakt en 
daardoor bijna lichtgevend! Altijd 
spannend,het moment van aan de 
bel trekken en af te wachten wat 
er daarna gaat gebeuren. In een 
wip stond ik oog in oog met Sita, 
die meteen spontaan reageerde op 
de vraag of zij een voorstelrondje 
in de Praet fan Raerd wel zag 
zitten. Die afspraak was gauw 
gemaakt, liefst op een avond na 
20.00 uur, want dan was het wat 
rustiger en lagen hun spruiten al 
lekker onder de wol. PRIMA!!

Welkom geheten door Durk 
werd ik vervolgens de gang 

door geloodst langs een fraaie 
foto-expositie met daar op drie 
uitgelaten, vitale knaapjes. Op 
mijn bijna onvermijdelijke vraag: 
“Jullie rijkdom zeker?“ kwam het 
bevestigende antwoord meteen en 
dat niet zonder trots natuurlijk. 
Op deze wijze maakte ik gelijk 
kennis met de 4-jarige Bram, 
met Finn van 3 jaar en de kleine 
benjamin Teije van een jaar. 
Schattig!

Aan de gezellige tafel, getooid 
met lekkers en kaarslicht was 
het genoeglijk praten: Sita in 
het A.B. Nederlands en Durk 
in het Frysk. De wortels van 
Sita liggen in Akkrum, terwijl 
Durk uit Haskerdijken stamt. 
Zij hebben elkaar leren kennen 
tijdens hun middelbare-schooltijd 
in Heerenveen. Later zijn zij in 
Groningen gaan studeren. Durk 
Bedrijfskunde aan de Universiteit 
en Sita volgde er een sociaal-
pedagogische studie. Wel 
bijzonder, dat deze jongelui er 
bewust voor hadden kozen om 
daar als studerenden nog niet 
samen dezelfde voordeur te delen.

Daarna in 2011/2012 ging Sita 
een jaar naar Zuid-Afrika voor 
stage in een jeugdgevangenis 
aldaar. Durk heeft het zo kunnen 
regelen dat ook hij voor een aantal 
maanden naar Zuid-Afrika mocht 
gaan om een afstudeeronderzoek 
te doen bij een wijnboer daar ter 
plekke. Aansluitend hebben zij 
nog een rondreis gemaakt door 
Maleisië, Cambodja, Singapore 
etc. Eenmaal weer terug in 
Nederland besloten zij om samen 
te gaan wonen en werden zij na 
verloop van tijd echtelieden. In 
die periode werd er nog diverse 
malen verhuisd. Van Grouw 
naar Heerenveen, waar Bram is 
geboren en naar Drachten, de 
geboorteplaats van Finn en Teije. 

Door de gezinsuitbreiding werd 
het tijd om te gaan zoeken naar 
een geschiktere omgeving voor 
de kinderen omop te groeien. Per 
slot hebben zowel Durk alsook 
Sita zelf hun jeugd doorgebracht 
in de beslotenheid van een 
vertrouwde dorpsgemeenschap. 
EN ZO IS HET GEKOMEN! Hun 
keuze viel op het centraal tussen 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar

Zondag 4 november 9.30 uur  Kerkdienst AllerZielen
(herdenking overledenen) Laurentiuskerk

Vrijdag 9 november 19.30 uur Start repetities krystkoar Laurentiuskerk

Zaterdag 10 november vanaf 18.00 uur Sint Maarten Hele dorp

Vrijdag 16 november 20.00 uur Teake van der Meer - ‘noch ien kear’ Dorpshuis

Zaterdag 17 november 20.15 uur Neisimmertime Mei MeKoar Jirnsum

Zondag 18 november 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zaterdag 24 november vanaf 13.30 uur Intocht Sinterklaas Dorpshuis

Maandag 26 november 20.00 uur Lezing: op reis door Tibet Dorpshuis

Dinsdag 27 november vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Vrijdag 14 december 17.00 uur PRE-Kerstborrel Dorpshuis

Dinsdag 25 t/m donderdag 
27 december Kerstbuffet De Trilker Poppenwier

Donderdag 10 t/m zondag 
13 Januari 2019 Open Raerder Biljartkampioenschap Dorpshuis

Leeuwarden en Sneek gelegene 
terpdorp Raerd. “Under de toer” 
op Buorren 22 leek het hen goed 
toeven. Groot verbouwen hoefde 
gelukkig niet. Er zijn wel wat 
aanpassingen ten behoeve van 
smaak en duurzaamheid gedaan 
vanzelfsprekend.

In de gemoedelijkheid van Raerd 
voelen ze zich warm opgenomen. 
De spontane Bram heeft het reuze 
naar de zin op school en kent 
iedereen alzoals ook iedereen 
weet wie hij is. Finn gaat 2 
ochtenden in de week naar de 
peuterspeelzaal.Voor hem was het 
wel even wennen als mama hem 
daar “zomaar” achterliet, maar 
dat gaat hij nu al steeds gewoner 
vinden. En Teije heeft de mazzel 
dat mama heel weloverwogen 
heeft besloten om voorlopig bij 
de kinderen thuis te blijven (dat 
verdient respect!). 

Sita haar hobby is koken en heeft 
zelfs een heuse Kook-Blog. Durk, 
tot voor kort werkzaam bij de 
Rabobank in Drachten, waar hij 
verantwoordelijk was voor de 
operationele risicobeheersing, 
doet hetzelfde werk sinds een 
maand bij de Verzekerings-
maatschappij Univé, dichtbij in 
Heerenveen.

Toen het thema vakantie aan 
bod kwam werd duidelijk dat 
er in de zomer voorlopig nog 
genoegen moest worden genomen 
met kleine uitjes aangepast aan 
de jeugd. Durk en Sita trachten 
er echter wel naar om zich 
jaarlijks ook samen nog een 
tripje te veroorloven. Volgende 
maand gaan ze Zuid- Afrika 
nog eens opzoeken. Opa woont 
hier dan tijdelijk in Raerd als 
“zaakwaarnemer” en oppas-
pake voor de jongens, voor de 

prachtige blauwogige kater Hugo 
en voor de konijntjes Kruimel en 
Skoely.

Die zelfde opa was er ook altijd 
voor fam. Zandberg als er weer 
eens een verhuizing op stapel 
stond. Hij was dan steevast hun 
trouwe steun en toeverlaat in vele 
opzichten. Maar nu hij te kennen 
heeft gegeven dat het fijn zou zijn 
als Raerd voor het jonge gezin een 
wat permanentere bestemming 
zal blijken sluiten wij ons daar 
graag van harte bij aan toch? 

Na een hartelijk woordje van dank 
voor hun leuke “petearke” begeef 
ik mij glimlachend huiswaarts en 
bedenk: DIT KOMT GRIF WOL 
GOED!

H.A.
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 15, nummer 147
November 2018
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
Tel. 06-30723946
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

Inleveren kopij
Voor het decemberummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 november (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van december wordt 
in de eerste week van december 
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
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

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



PRAET FAN RAERD Pagina 5

Allerzielen
Op zondag 4 november 
herdenken we in de dienst van 
9.30 uur in onze Laurentiuskerk 
van Raerd de (oud-)dorpsgenoten 
die het afgelopen jaar zijn 
overleden. 

Hun familieleden zijn, als het 
goed is, inmiddels voor deze 
dienst uitgenodigd, maar ook 
andere belangstellenden zijn 
uiteraard van harte welkom. 

Kerknieuws

Krystkoar
Net als vorig jaar nemen we ook 
nu weer het initiatief voor het 
opstarten van een kerstkoor. Dus 
iedereen die wil, wordt van harte 
uitgenodigd mee te doen. We 
proberen niet al te ingewikkelde 
stukken uit te zoeken. Onder 
de leiding van Foppe Reitsma 
repeteren we zeven keer in de 
kerk, telkens op vrijdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur. Na afloop 
drinken we nog even samen 
koffie en thee. De data zijn 9, 16, 
23 en30 november, 7, 14 en 21 
december (generale). De dienst 
wordt gehouden op 24 december 
’s avonds om 10 uur. Onze eigen 
predikant Liesbet Geijlvoet gaat 
voor. Wie er belangstelling voor 
heeft om mee te zingen of nog iets 
meer wil weten, kan bellen met 
Jantsje Veenstra (601164). 

We weten dan meteen op hoeveel 
zangers/zangeressen we ongeveer 
kunnen rekenen. 

Film van betekenis: Ida
Woensdagavond 31 oktober in het 
Lokaal te Reduzum (voorbij de 
kerk onmiddellijk linksaf de oprit 
op en dan aan de rechterhand, 
aanvang: 19.30 uur, toegang: 
gratis.

De jaren 60 in Polen. Anna, een 
jonge novice wordt door haar 
Moeder Overste verteld dat ze 
haar geloften pas mag afleggen 
nadat ze haar familie bezocht 
heeft. Anna reist naar haar tante 
Wanda, een zwaar drinkende 
rechter en voormalig officier van 
justitie tijdens het stalinistisch 
regime. Wanneer deze nuchter is, 
onthult ze de werkelijke naam van 
Anna: die blijkt Ida Lebenstein 

te zijn. Haar ouders waren joden 
die tijdens de oorlog werden 
vermoord. Ida besluit dat ze hun 
laatste rustplaats wil vinden en 
maakt samen met Wanda een reis 
die zowel licht zal werpen op hun 
verleden als beslissen over hun 
toekomst.

Lezing: Op reis door Tibet
Maandagavond 26 november in 
het dorpshuis te Raerd, aanvang: 
20.00 uur, toegang: gratis.

Op reis gaan naar dichtbije of 
verre oorden. We kunnen ook 
op reis gaan in onszelf of we 
combineren die twee. Het laatste 
deden Henk Kloosterhuis en 
Elma van Lier. Ze reden afgelopen 
voorjaar zes weken door Tibet. 
Daarbij bezochten ze veel 
kloosters, pelgrimeerden rondom 
de heilige berg Mount Kailash 
en kwamen met veel ervaringen 
en inzichten terug op zeeniveau. 
Ondersteund door foto’s delen ze 
hun ervaringen met ons. Henk 
Kloosterhuis is professioneel 
(reis)fotograaf. Samen met zijn 
partner/ schrijfster Elma van 
Lier maakte hij meerdere (foto)
boeken, o.a. de Dominicus 
Reisgids Mongolië. Elma laat zich 
inspireren door de boeddhistische 
filosofie.
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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
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Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

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

Woningtaxatie

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

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team

Gemeente werkt administratie 
begraafplaats Raerd bij

De gemeente Súdwest-Fryslân wil de administratie 
van de gemeentelijke begraafplaats in Raerd 
op orde brengen. Hierbij kunt u denken aan 
rechten van graven die niet zijn overgeschreven of 
grafrechten die verlengd moeten worden. Normaal 
gesproken krijgt de familie hierover een brief. Maar 
helaas, niet alle adressen zijn actueel. Daarom plakt 
de gemeente op sommige grafmonumenten een 
klein stickertje, met daarop contactgegevens. 

Ziet u zo’n stickertje op het graf dat u bezoekt? 
Neem dan contact op met het telefoonnummer 
op de sticker. Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking.
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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 
 
 

  

bouwkundig teken- en adviesburo 
 

Tuolle 3   8493 KH   Terherne  
 

M 06 30046294        E info@burowietzedijkstra.nl        I www.burowietzedijkstra.nl 

Bouw- of verbouwplannen? 

Ontwerpen, aanvragen (bouw) vergunningen, 
bouwtekeningen, 3D- impressies, constructieberekening, 

aanbestedingen, bouwbegeleiding, bouwbesluitberekeningen 
 
 

buro wietze dijkstra 

Het lijkt volledig aan de pers 
voorbij te zijn gegaan: de uitgave 
van het reisjournaal over een 
wereldreis die de gezusters Jo en 
Addie van Slooten uit Rauwerd 
van 1909 tot 1911 maakten. 
Zaterdagmiddag 22 september 
werd het gepresenteerd in het 
Historisch Centrum Leeuwarden 
door twee kleinzonen van Jo, die de 
uitgave verzorgd hebben, Peter en 
Hans van Fenema. Het boek kwam 
mede tot stand onder auspiciën van 
de Fryske Akademy.

Als je voor het eerst van de 
onderneming hoort, kun je het 
bijna niet geloven: twee zusters, 
dochters van de burgemeester, de 
een 34 en de ander 42 en beiden 
nog ongetrouwd, besluiten na 
het lezen van een brochure om in 
1909 een reis te gaan maken vanuit 
Rauwerd naar Genua en dan per 
pakketboot naar Amerika, Japan, 
China, Nederlands-Indië, India, 
Ceylon en uiteindelijk weer via 
Genua naar Rauwerd. Twee 
jaar hebben ze erover gedaan, 
waarvan een maand of tien werden 
doorgebracht in Nederlands-Indie, 
waar hun neef Eelco woonde.

Jo heeft van de reis een journaal 
bijgehouden. In drie dikke cahiers 
heeft ze genoteerd waar zij en haar 
zuster terechtkwamen, wat ze 
beleefden, hoeveel last van 
zeeziekte ze hadden, welke 
ontberingen ze in bepaalde hotels 
moesten doorstaan en ga zo maar 
door. Daarbij kan Jo het niet 
nalaten om af en toe haar 
ongezouten en vaak humoristische 
commentaar te geven op de 
mensen die op hun pad komen. Ze 
schrijft in een soort uitgebreide 
telegramstijl: het was natuurlijk 

Verhaal van 
een wereldreis 
1909-1911
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nooit haar bedoeling om 
het reisboek in deze vorm te 
publiceren. Omdat de uitgave ook 
een wetenschappelijk karakter 
heeft, is ervoor gekozen om de tekst 
van Jo zo veel mogelijk recht te 
doen.

Naast het reisverslag is in een boek 
een lezing opgenomen, die de 
zusters hebben gehouden op 
dinsdag 19 december 1911 voor de 
Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen te Rauwerd. Het is 
een flinke lap tekst, dus het lijkt 
erop dat de dames wel een uur of 
drie aan het woord zijn geweest. 
De uitgave eindigt met een recente 
Engelse vertaling van deze lezing, 
speciaal gemaakt voor familieleden 
die in het buitenland zijn terecht-
gekomen en de Nederlandse taal 
niet meer machtig zijn.

Van heinde en verre, zelfs uit 
Australië, kwamen leden van de 
Van Slooten-familie op 
22 september naar Leeuwarden om 
de presentatie bij te wonen. Die 
startte met een referaat van 
professor Yme Kuiper. Hij 
schilderde de context waarin deze 
reis gesitueerd moet worden. De 
meeste aandacht ging daarbij uit 
naar het verblijf in Nederlands-
Indië. Na professor Kuiper kregen 
de broers Hans en Peter van 
Fenema het woord, die in 
vogelvlucht de reis van hun 
grootmoeder en oudtante naliepen 
en er treffend in slaagdende sfeer 
van het verhaal over te brengen. 
Vooral viel op hoe breed het 
interessegebied van de gezusters 
Van Slooten geweest moet zijn. 
Nadat het ‘eerste exemplaar’ 
gepresenteerd was aan degenen die 
bij de uitgave een belangrijke rol 
gespeeld hadden, kregen de andere 
aanwezigen de gelegenheid om het 
boek, 324 pagina’s dik, zelf aan te 
schaffen.

Onder de indruk van wat we 
te horen en ook te zien hadden 
gekregen, zijn we na afloop op de 
gebroeders Van Fenema en op Yme 
Kuiper afgestapt met de vraag of 
deze middag niet op een of andere 
manier in Raerd herhaald kon 
worden. Beide partijen hadden 
daar wel oren naar. We weten nog 
niet wanneer het gaat gebeuren. Op 
dit moment is er een kleine kans 
dat we komende zomer tijdens 
Tsjerkepaad 19e eeuwse kleding uit 
onder andere de Van Slooten- 
familie in de kerk gaan exposeren. 
Een en ander zou dan misschien 
mooi te combineren zijn.

Overigens staat er uit dezelfde 
omgeving nog een boek op stapel. 
Daar is onder anderen Hobbe de 
Bruijn, een andere neef, mee bezig. 
Het betreft hier het verslag van een 
Elfstedentocht die in 1890 
gereden werd door HobbeBaerdt 
van Slooten (de broer van Jo en 
Addie) en zijn buurjongen Sipke 
Bottema, beiden uit Raerd. We 
verwachten er binnen niet al te 
lange tijd meer over te horen.
 
Jelle Rollema/Willem Hansma
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Gebakken lucht!
 
Het is weer bollentijd: de tulpen, 
narcissen, hyacinten, krokus, 
blauwe druifjes enz. kunnen 
nu de grond in. Oktober en 
november zijn de beste maanden 
om ze te planten.

Het is niet goed na te gaan in 
welke tijd de eerste bollen in 
ons land zijn verschenen. Wel 
staat vast dat ze reeds in de 
middeleeuwen vanuit zuid en 
zuidoost Europa ons land zijn 
binnengekomen. Het was in 
die tijd “voornaam” om tulpen 
te bezitten en er werden steeds 
hogere prijzen voor betaald. 
Dit leidde tot uitwassen. Van 
1634-1637 was ons land in de 
ban van de zogenaamde Dwaze 
Tulpenhandel. De prijzen van 
de bollen liepen op tot 2000, 
3000 en 4000 gulden per bol (ja, 
u leest het goed, per bol). Een 
godsvermogen in die tijd.

Blommen en 
oar Praet
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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 Peuteropvang in Raerd 
 

Komst boartsjen? 
Kom je spelen? 

Peuteropvang 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 peuteropvang. 

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

 
               WWW.KIDSFIRST.NL 

 

Komst te boartsjen?

In 1637 stortte de gehele handel 
ineen. Handelaren (die dachten 
slapend rijk te worden) kwamen 
van de kouwe kermis thuis. De 
prijzen daalden onrustbarend 
en tenslotte hebben de Staten 
van Holland een regeling 
voor de tot stand gekomen 
transacties vastgesteld. Ondanks 
of eigenlijk dankzij deze Dwaze 
Tulpenhandel heeft de cultuur 
zich in ons land blijvend 
gehandhaafd.

Ongeveer een eeuw later 
deed zich een soortgelijke 
situatie voor met hyacinten, 
tegenwoordig noemen we zoiets, 
geloof ik, een Hype? Weer 
werden er idioot hoge prijzen 
betaald.
En.. Jawel. Nu hebben we de 
Bitcoin. Alweer een dooie mus. 
Van het plafond naar de vloer 
(gebakken lucht). Met een beetje 
geluk kan je jouw bitcoins laten 
“verzilveren” voor bloembollen. 
Dan heb je in het voorjaar een 
prachtig bloeiende tuin. En dat 
is geen gebakken lucht!

Hans Stouthart

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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Het park Jongema-
state te Raerd
Een park met oude bomen, 
een gracht en een in het oog 
springend oud poortgebouw. 
Dat is Park Jongemastate, bij de 
lokale bevolking vooralbekend 
als “It Raerder Bosk”. Het ca. 
twee hectare grote park is één 
van de oudste bezittingen van 
IFG en wordt gekoesterd als een 
belangrijk landschapselement in 
het open weidegebied. Op het 
door een dubbele gracht omgeven 
terrein groeit en bloeit een 
interessante stinzenflora.

De geschiedenis
Het is niet precies bekend wanneer 
de oorspronkelijke Stins of State 
is gebouwd. Maar al in 1461 
stond op deze plek het later door 
brand verwoeste “Jongema Huys”. 
Aanvankelijk werd dit “Huys” 
bewoond door Kempo Edes 
Jongema en daarna door zijn zoon 
Aeda Keympaz Jonghama en zijn 
echtgenote Hac Eysinga. Aeda 
maakte in 1481 zijn testament, 
waarin hij “Jonghama Staeta” 
naliet aan zijn broer Edo Jongema.

“Als er in Bolsward een kind met 
twee hoofden wordt geboren, dan 

zal Friesland worden verdorven”. 
Dat was volgens overlevering 
de vloek, die deze Raerder 
edelman Edo Jonghama ruim 
500 jaar geleden uitsprak over 
Fryslân. Hoewel de naargeestige 
voorspelling van deze edelman en 
legeraanvoerder nooit uitkwam, 
verging het zijn “Jongema Huys” 
wel slecht! In 1515 werd zijn 
“Huys” door het leger van Grutte 
Pier (Pier Gerlofs Donia, ca. 1480-

1520) verwoest. Dit leger stond 
bekend als de “Zwarte Hoop”, 
omdat de soldaten als gevolg van 
hun slechte betaling veel huizen en 
dorpen plunderden en daarna in 
brand staken.

Het huidige poortgebouw werd 
mogelijk (deels) al aan het eind 
16e eeuw ge- of herbouwd met 
kloostermoppen die uit de afbraak 
van de afgebrande state afkomstig 
waren. Meer waarschijnlijk 
werd de poort in 1603 gebouwd, 
althans dit jaartal staat in grote 
ijzeren cijfers op de voorgevel. 
In de voorgevel bevindt zich 
een wapensteen van Eisinga 
en van Heringa. De topgevel 
aan de achterzijde is voorzien 
van 14 “gibbengaten”. Gibben 
waren kleine duiven, die werden 
gehouden om als delicatesse te 
worden gegeten. Hun mest werd 
gebruikt als bemesting voor de 
moestuin. Het houden van deze 
duiven was een privilege van de 
adel en patriciërs. In 1912 werd de 
tussen 1515 en 1530 herbouwde 

’t Slot Jongema te Rauwert in Rauwerderhem onder Oostergo, behoort den edelen 
heer Frans Julius Johan Heringa van Eizinga, grietman van Rauwerderhem 1724 
(tekening van Jacob Stellingwerf)

De Jongemastate rond 1900
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state afgebroken, maar bleef het 
poortgebouw behouden. In de 
state woonden o.a. de families 
Jongema, Heringa en Van Eysinga.

In de Leeuwarder Courant van 2 
mei 1912 stond een artikeltje: Een 
mooi geschenk. “De Burgemeester 
van Rauwerderhem, de heer H. B. 
van Slooten, heeft bij zijn aftreden 
als president-kerkvoogd aan de 
Ned. Herv. Kerk te Rauwerd voor 
den tijd van 25 jaar afgestaan zijn 
slot met park Jongema-State, ten 
einde er een publiek park van te 
maken. Het huis moet dan worden 
afgebroken, met uitzondering van 
de poort”. Zes dagen later, op 8 
mei 1912, stond in de Leeuwarder 
Courant te lezen: “Bij het afstaan 
van Jongema-State te Rauwerd 
aan de kerk aldaar voor een 
wandelpark (zie ons nummer van 
2 mei) heeft de familie van Slooten 
de volgende voorwaarden gesteld:

1. Het terrein zal nooit mogen 
dienen als plaats van meetings, 
van welken aard ook,
2. Na zonsondergang en ‘s zondags 
tijdens de godsdienstoefening 
moet de poort gesloten zijn”.

“Tevens heeft de familie zich 
het recht voorbehouden voor 
den tijd van 50 jaar om, mocht 
één der nu levende familieleden 
of een hunner nakomelingen 
dat verlangen, het park terug 
te kunnen koopen tegen een 
prijs, evenredig aan den tijd van 
afstand. Dat heel Rauwerd, zoo 
schrijft men ons, zich verblijdt 
over deze beschikking, waarbij 
Jongema-State’s boomen en poort 
van 1603 met haar schietgaten 
behouden blijven, behoeft geen 
betoog. Onze klei, aan geboomte 
zoo arm in deze omgeving en 
ons dorp, aan Jongema-State zoo 
gehecht, zouden het park slechts 
noode hebben gemist. Een woord 

van algemeene waardeering en 
erkentelijkheid aan de milde 
geefster, de familie van Slooten, 
die Rauwerd gaat verlaten, is hier 
wel op zijn plaats”.

De laatste bewoner was dus 
burgemeester Hobbe Baerdt van 
Slooten en na zijn vertrek werd 
de state verkocht en afgebroken. 
De ruwe contouren van de 
oorspronkelijke state zijn op het 
terrein nog herkenbaar door 
aangebrachte markeringen. 
Een plaquette in het bewaard 
gebleven poortgebouw vermeldt 
dat het terrein door de familie 
Van Slooten is geschonken aan It 
Fryske Gea “met bestemming tot 
wandelpark voor de bevolking van 
Rauwerd”.

In januari 1999 stond in de 
Leeuwarder Courant een artikel 
met als titel: “Parkzichter met 
houten been had uitzicht op het 
RaerderBosk”. Het artikel ging 
over de Jongemastate, wat ooit aan 
de huidige Slotsdijk 7 in Raerd 
stond. “Alleen het stinsterrein, het 
poortgebouw en de voormalige 
dienstwoning hebben de tand des 
tijds doorstaan”. De dienstwoning 
werd rond 1840 gebouwd en 
bestond oorspronkelijk uit twee 
eenkamerwoninkjes. De tuinman 
van de state woonde in de ene en 
de koetsier in de andere helft.

In 1931 kreeg IFG Park Jongema 
State in erfpacht van de 
Kerkvoogdij van de NH Gemeente 
te Rauwerd en werden later de 
eigendomsrechten verkregen. 
Vanaf mei 1932 woonden 
parkzichter Kleis Piers van der Zee 
(1866-1945) “die een houten been 
had” en zijn echtgenote Stientje 
Koopmans (1862-1946) in de 
rechter helft van de dienstwoning. 
De andere helft werd bewoond 
door een boerenarbeider. Zoals 

Kleis van der Zee en zijn echtgenote 
Stientje Koopmans (in 1943) voor hun 
dienstwoning bij Jongemastate

de familie van Slooten in 1912 
had bepaald, deed parkzichter 
Kleis van der Zee ’s morgens 
de poort open en een uur na 
zonsondergang sloot hij het park 
weer af. Verder bracht hij een 
groot deel van de dag door op 
het terrein van Jongemastate, 
om te zorgen dat de daarvoor in 
aanmerking komende bezoekers 
“hun dubbeltje voor It Fryske Gea 
offerden”.

Kleis wist zichzelf aardig te redden 
met zijn invalidenwagen. Soms 
had hij echter heel wat te stellen 
met kwajongens uit de buurt. 
Zij plaagden hem door stiekem 
het bos in te gaan. Vervolgens 
sloot hij dan de poort, zodat ze 
er niet uit konden en dreigde de 
marechaussee te waarschuwen! 
Zijn kleinkinderen gingen zo 
nu en dan, met pake Kleis in 
de rolstoel, wandelen in het 
Raerderbosk. Daar was een 
heuveltje en ja hoor, met een vaart 
naar beneden, met als gevolg 
dat pake uit de rolstoel viel. Een 
van hen liep dan snel naar beppe 
Stientje met de mededeling: 

“Neat oan‘e hân hjer, pake krûpt 
der sels al wer yn!”
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Parkzichter Kleis Piers van der Zee (in 
1933) in zijn invalidenwagen

Ter gelegenheid van hun 50-jarig 
huwelijk op donderdag 28 
september 1939, stond er een 
interview in de LC, waarin o.a. 
stond te lezen: “In april 1932 
overkwam Kleis een ongeval met 

Op 4 juli 1936 werd deze foto gemaakt bij de, toen nog met klimop begroeide, 
poort van Jongemastate. Links tuinman Hielke Jeens Mulder en rechts ‘parkzichter’ 
Kleis Piers van der Zee.

paard en wagen, waardoor hij 
in een ziekenhuis moest worden 
opgenomen, waar hem een been 
geamputeerd werd. Het gezegde: 
Er is nooit een ongeluk zoo groot, 
of er is een geluk bij, was volgens 
Stientje de volledige waarheid. Als 
Kleis dat ongeval niet gekregen 
had, hadden wij het nu zoo goed 
niet gehad”.

Tot zijn overlijden in januari 
1945 heeft Kleis Piers van der Zee 
zijn functie als parkzichter van It 
Raerder Bosk uitgeoefend. Het 
jaar daarop werd zijn weduwe 
Stientje Koopmans ziek, “zij raakte 
bedlegerig en heeft daarom haar 
woning moeten verlaten”.

Als gevolg van de woningnood 
in de naoorlogse jaren, werd 
de leegstaande huurwoning 
gevorderd. In een door de 
burgemeester van de gemeente 
Rauwerderhem, d.d. 5 juli 1946 
geschreven brief aan de heer M. 
Wiegersma (voorzitter van It 
Fryske Gea) valt te lezen: “De 
door de Vereeniging It Fryske 

Gea aan de Wed. K. v.d. Zee 
verhuurde woning Rauwerd no. 
83 wordt reeds geruimen tijd 
niet meer bewoond, doordat de 
huurster bij één harer kinderen 
is ondergebracht. Zij ging in den 
laatsten tijd dermate achteruit, dat 
het niet meer vertrouwd was haar 
alleen te laten wonen”. Vervolgens 
schreef de burgemeester: “Ik acht 
het in dezen tijd van buitengewone 
woningnood, niet verantwoord, 
deze toestand te bestendigen” en 
kondigde hij aan op grond van 
het Kon. Besluit van 11 september 
1944 tot vordering van de woning 
over te gaan. “Zulks ten behoeve 
van een gezin dat dringend 
behoefte aan woonruimte heeft”. 
Het bestuur van It Fryske Gea liet 
de burgemeester weten “dat het 
ten volle Uw meening deelt, dat 
het in dezen tijd niet verantwoord 
is de wooning van de wed. v.d. 
Zee onbewoond te laten”. “Wij 
waren dan ook reeds doende een 
huurder te zoeken, die mede het 
toezicht op het park Jongema State 
op zich zou kunnen nemen. Voor 
een goede instandhouding van 
het park achten wij een behoorlijk 
toezicht nl. onvoorwaardelijk 
noodzakelijk”.

Een klein berichtje uit de 
Leeuwarder Courant van 17 
december 1926: “Rauwerd 11 
Dec: In de gisteravond gehouden 
houden vergadering van 
kerkvoogden en notabelen is 
benoemd tot parkwachter de heer 
H. Mulder en tot koster de heer 
D. Bergsma”. Kennelijk is de door 
de kerkvoogden van Rauwerd in 
1926 als parkwachter aangestelde 
Hielke Mulder, later voor It Fryske 
Gea gaan werken als tuinman, 
waarbij Kleis van der Zee zorgde 
voor toezicht en het innen van de 
dubbeltjes bij de bezoekers.

In het tijdschrift De Levende 
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Natuur van 1 juni 1939 komen 
we opnieuw de naam van Mulder 
tegen. “In het park Jongema State 
te Rauwerd onder beheer van It 
Fryske Gea, breidt de flora zich 
aanmerkelijk uit. De parkwachter 
Mulder houdt er nauwlettend 
toezicht. Vele hoopjes van wormen 
zijn zichtbaar. De ondergroei van 
wilde tulp, wilde aaronskelk en 
helmbloem geven het park in het 
voorjaar een fleurig aanzien”.

Anno 2017 wist een al op jaren 
zijnde inwoonster van Rauwerd te 
vertellen dat zij vroeger bij de in 
1955 overleden tuinman Hielke 
Jeens Mulder (gehuwd met Nieske 
Koopmans) potgrond kon halen. 
Hij composteerde namelijk uit 
het park afkomstig tuinafval en 
leverde dit aan de inwoners van 
Raerd als “blêdierde” (potgrond). 

In het archief van It Fryske Gea 
is een brief (d.d. 25 mei 1946) 
gevonden van H.J. Mulder aan 
Den Wel. Ed. Heer M. Wiegersma 
te Dragten (mede-oprichter 
en van 1930-1965 de eerste 
voorzitter van de vereniging It 
Fryske Gea). Hierin meldt Hielke 
Mulder dat hij te voet naar Bozum 
was geweest, “een heele tippel 
tweemaal 1½ uur loopen”, om 
daar een potentiële kandidaat te 
spreken “die toezicht op het park 
kon houden en de kaartverkoop 
op zich wilde nemen”. Zoals eerder 
afgesproken met Wiegersma, ging 
hij op bezoek bij ene Johannes 
Kornelis Eits, die tijdelijk in de 
Hervormde pastorie van Bozum 
was ondergebracht. Hij was een 
gepensioneerd agent van politie in 
Scheveningen en Den Haag, die 
ook boswachter was geweest.

Volgens Hielke Mulder was 
het een “brimstig man”, die wel 
geschikt werd geacht om de 
overleden parkwachter Kleis van 

der Zee te vervangen. Bovendien 
moest voormalig brigadier Eits de 
pastorie snel verlaten, omdat men 
in Bozum een nieuwe dominee 
“had beroepen”. Vervolgens schreef 
Hielke Mulder in diezelfde brief: 
“Wat de aalscholvers aangaat, ik 
heb een 40 tal begraven en er zijn 
hier en daar nog doode gevallen 
zoodat er zoowat 60 gesneuveld 
zijn, maar er zijn alweer een heele 
schare bijgekomen. De nesten 
uit de beuk zijn uitgehaald, doch 
ze zijn er opnieuw al weer in. 
In de afgeloopen week heb ik al 
weer heel wat ergernis met de 
jeugd gehad, daar ze steenen uit 
de boog onder de poort hadden 
gebroken en tegen de deuren 
gesmeten, zoodat ik heel wat werk 
heb gehad om het weer in orde te 
krijgen. Ik heb de politie er mee 
in kennis gesteld en de volgende 
dag zouden ze mijn werk weer 
vernielen en kwam de politie hen 
overrompelen. U kan dus wel 
begrijpen dat ik geen park open 
zet, daar er nog verscheidene 
eendjes zitten te broeden en 
houtduiven broeden in een boom 
en de kleine vogeltjes die er nog 
meer zijn”.

Of de gepensioneerde brigadier 
Eits ook daadwerkelijk als 
parkwachter is aangesteld? Als het 
aan Hielke Mulder had gelegen, 
zeer zeker wel! Hij adviseerde 
“U.E. Wiegersma” nadrukkelijk 
om er zo spoedig mogelijk werk 
van te gaan maken.

De in het park aanwezige 
”stinzenflora” kan eveneens een 
verhaal van vroeger navertellen! 
De state mag dan verdwenen zijn, 
het speciale stinzenmilieu is nog 
steeds aanwezig. In het vroege 
voorjaar zorgt een explosie van 
honderdtallen sneeuwklokjesen 
winterakonieten voor de eerste 
lenteboodschap. Stinzenplanten 

kwamen oorspronkelijk niet in 
Fryslân voor, maar groeien nu 
verwilderd in parken bij stinzen, 
bij oude boerderijen en soms ook 
op kerkhoven. Waarschijnlijk 
zijn deze planten hier 200 à 300 
jaar geleden geïntroduceerd, toen 
men begon met het aanleggen 
van grote tuinen en parken. In het 
park Jongemastate zijn meerdere 
soorten stinzenplanten
aanwezig: zoals het sneeuwklokje, 
winterakoniet, lenteklokje, 
voorjaarshelmbloem, holwortel, 
bostulp, Italiaanse aronskelk en 
gevlekt longkruid.

Noot van de redactie
Dit artikel is geschreven door 
Andries Dijkstra. De eerste 
gegevens zijn verzameld tijdens 
het onderzoek naar zijn Van der 
Zee familie en later aangevuld met 
wat wederwaardigheden uit het 
Fryske Gea archief. Parkwachter 
Kleis Piers van der Zee was zijn 
overgrootvader. Zijn dochter Janke 
Dijkstra-van der Zee (1894-1968) 
was zijn beppe van vaders kant. 
Zelf is hij sinds een aantal jaren 
actief als natuurgids voor It Fryske 
Gea en vindt het wel bijzonder dat 
hij nu soms, als een achterkleinzoon 
van Kleis Piers van der Zee, een 
excursie verzorgt in het park waar 
hij ooit parkzichter was.

Andries zou graag willen weten 
of er nog Raerders zijn die 
aanvullingen en/of foto’s hebben 
van de personen die in het 
verhaal worden genoemd. In dat 
geval kunnen jullie contact met 
hem opnemen (06-33669739) 
of met Stefien Smeding (zij is 
IFG medewerker cultuurhistorie 
en erfgoed en bereikbaar via 
s.smeding@itfryskegea.nl).
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Kerst Buffet

25 -26-27 december  € 25,- pp

Info@detrilker.nl  Tel: 0566 602041

• 2 soorten soep met stokbrood+ kruidenboter

• Pasteitje gevuld met kip ragout
• Sukade stoof goed gevuld met groente

-
 

• Varkens fricandeau met paddenstoelen saus
• Kabeljauw met tomaat gegratineerd 

• Gebakken aardappelen
• Rijst
• Friet

• Diverse warme en koude groenten
• Nagerecht met ijs,pudding, bavarois en fruit

        + Kinderbuffet

Menu kerstbuffet 2018
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De zomer van 2018 gaat de boeken in als de zomer 
van de superlatieven. Weken achtereen was het niet 
alleen erg droog; het was ook zonnig, benauwend 
en soms zelfs heet. En hoe warmer het werd, des te 
drukker het bij ons op de praktijk leek te worden. 
Zo moesten vele viervoeters die meegaan naar het 
buitenland reisvaardig worden gemaakt door mid-
del van de benodigde vaccinaties, behandelingen en 
handtekeningen in de dierenpaspoortjes. Maar ook 
als dieren tijdens de vakantie in het pension worden 
opgevangen moeten de entingen op orde zijn. Boven-
dien ontvingen we natuurlijk vele vakantiegangers 
in onze eigen regio met een ziek of gewond dier. De 
meeste bezoekers zijn echter nog steeds de thuisblij-
vers met hun huisdieren voor jaarlijkse controles of 
als er wat mankeert. Het was soms afzien bij ons in de 
wacht- en spreekkamer. Voor de baasjes, de dieren en 
ook voor ons. Daar moeten we wat aan gaan doen. Zo 
zullen we in de toekomst veel meer op afspraak gaan 
werken om de wachttijden te beperken. En als het 
klimaat buiten steeds extremer wordt, zullen we het 
binnen beter moeten gaan beheersen…

Een paar bijzondere patiënten waren memorabel 
de afgelopen hete zomer. Zo bleek Biksem wel heel 
hardleers. Het Franse bulletje moest tweemaal onder 
het mes. Eerst had ze een oude plastic handschoen 
opgevroten die in haar darmpje vastliep; een week 
later had ze alweer zo’n honger dat ze zich vergreep 
aan een perzik waarvan de pit haar riooltje opnieuw 
verstopte…

Ook Boefje was apart. DezeRagdollpoes had haar 
vierde nestje kittens. Alles ging goed totdat ze drie 
weken na de bevalling raar ging doen en midden in 
de nacht begon te hallucineren. Had ik nog nooit bij 
een poes op deze manier meegemaakt. Mijn vermoe-
dens werden eerst via Google en later door bloedon-
derzoek bevestigd. Boefje had ‘melkziekte’, ook wel 

De hete zomer van 2018
‘zoogkramp’ genoemd. Een ernstig tekort aan calcium 
dat we eenvoudig op konden lossen. 

En tenslotte zorgde poes Ushi voor een nieuw spreek-
woordelijk gezegde. Ze had een gaatje in haar keel. 
Wat ze at of dronk kwam net zo hard weer naar 
buiten. Dat zette geen zoden aan de dijk. Er moest 
chirurgie aan te pas komen om het te herstellen. Een 
riskante operatie in een link gebied. Een kleine week 
liep ze met een gele drain op haar strotje als ware 
het een vrolijk vlinderdasje. Maar ze kon weer eten 
en kwam weer aan. Voorheen zei je als iemand maar 
raak kan eten zonder ervan aan te komen dat die-
gene wel wormen zou hebben. Nu noemen we dat in 
navolging van ‘een gat in de hand’ als je niet met geld 
om kunt gaan, het lijkt wel of diegene een ‘gaatje in de 
keel heeft’.

Alle patiënten passeerden uitgebreider al de revue 
op de www.bistedokter.nl of op Facebook. Sinds kort 
manifesteert onze praktijk zich namelijk ook op dat 
laatste medium. Kijk maar eens! Ik hoop overigens 
dat we nu weer een ‘gewone’ herfst krijgen.
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Kindercentrum Inky Pinky  
Selanswei 2 

9012CN te Raerd 
 

 

 

Meer informatie of wilt u graag 
een kijkje komen nemen bij  
Kindercentrum Inky Pinky? 
 
Neem vrijblijvend contact met 
ons op via: inkypinky@ziggo.nl  
,bel naar 06 4988 8008. 
 
Of kom gezellig langs. 

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

Kvk.nummer: 58571973 
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo Bankieren App kunt

u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw

pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken regelen 
met de app.
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Studio “Yn Himmeren” 
Sylsterhoeke 5 

 

Voor:                Tevens verkooppunt van: 
✴ Gezichtsbehandeling 
✴ Gezichtsmassage  
✴ Verven van wimpers en wenkbrauwen 
✴ Harsen en epileren 

 
Voor een behandeling of een bestelling kunt u bellen met: 

Janny van der Meer, tel. nr.: 0566- 60 13 05, 
mobiel: 06-10073951, e-mail: jannyraerd@live.nl 

  SPORTMASSAGE  

     
   Voor sporters en niet-sporters  
   die lekker in hun vel willen blijven  
   zitten. 
    
   Maak online een afspraak:  
     
  www.origo-sportmassage.nl 
     
    
   Poppenwiersterdijk 22, Raerd 
 

  
 
 

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

No moat it net 
Raerder
• It is hast net leauwen, mar it is 
hast 11 novimber: Sint Maarten. 
De bêrn komme op 10 novimber 
al lâns de doar.

• Mar dan op 24 novimber komt 
Sinteklaas alwer yn it Doarpshûs 
mei syn Piten.

• De kij lizze yn oktober noch 
noflik yn it lân.

• Planten yn de tún bloeie al foar 
de tredde kear.

• Oan it ein fan de âldfeartswei 
stiet in direksjekeet. Der komme 
moaie nije húzen. Wêr in 
oanwinst foar Raerd, moai sa.

Ik ha alles wol op riichje, 
mar net yn de goede folchoarder.

Asto altyd dijsels bist kin in oar 
him noait yn dij fersinne.

Libje dyn dream, 
dream net dyn libben.

Der binne minsken die jild ha en 
der binne minsken die't ryk binne.

It bliuwt mar neisimmerjen.
De bern wolle graach yn de nije 

winterjas nei skoalle.
Mar se kinne noch wol yn in trui.

De minsken sitte noch 
lekker bûten.

In protte gean der noch 
mei de fyts op út.

Fansels sil dit net sa lang 
mear duorje.

Genietsje der noch mar efkes fan!
 



■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114
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Wie komt ons team 
versterken?
Begin van dit jaar hebben we de 
toneelvereniging Nije Moed 
Raerd weer nieuw leven inge-
blazen! Ook hebben we ons 
vuurdoop van de welbekende 
WC-papier actie inmiddels achter 
de rug. We troffen veel 
enthousiaste leden en donateurs 
aan de deur en hopen dat een 
aantal van julie ons creatieve 
bestuur willen komen versterken. 
Vele handen maken licht werk! En 
wat versterking is zeker 
wenselijk nu Ellen en Ymie beide 
om persoonlijke redenen het 
bestuur hebben verlaten.

Lijkt het je leuk om samen met 
ons toneel- en theateractiviteiten 
in het dorp voor volwassenen en/
of kinderen te bedenken, te 
organiseren of te begeleiden, meld 
je dan gauw aan bij één van de 
bestuursleden of stuur een e-mail 
naar nijemoed@live.nl. 

Liever een functie als 
penningmeester of secretaris? Dat 
is natuurlijk ook mogelijk. En 
vergeet niet, ook bestuursleden 
krijgen de ruimte om mee te 
spelen! 

Wij verwelkomen je graag in ons 
team! 

Alex, Tineke, Gerda, Berend
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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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Wenskaarten Otto Doornbos

Ook dit jaar zijn bij de Dokumintekommisje weer 

fraaie wenskaarten te koop met afbeeldingen van 

schilderijen van onze dorpsgenoot Otto Doorenbos. 

Ze kosten 0,50 eurocent per stuk of 2,50 euro voor 

een setje van 6 stuks. Er zijn ook setjes met dubbelge-

vouwen kaarten beschikbaar voor 5 euro.

Te bestellen bij:

Sjoke Brunia, It Fintsje 6, tel. 601365

Jantsje Veldhuis, Smitshoeke 3, tel. 601769

Oepie Doting, It Fintsje 10, tel. 601354

Roel Houwing, Slotsdyk 34, tel. 602141.

Stimuleringsfonds Mantelzorg en Informele Zorg SWF
Ook de mantelzorg kan een steuntje in de rug gebruiken...

Eerder dit jaar is er door de gemeente SWF een oproep gedaan om ambassadeurs voor het 
Stimuleringsfonds Mantelzorg en Informele Zorg te krijgen. Samen met twee andere mensen en een 
drietal mensen van de gemeente ben ik de afgelopen maanden druk bezig geweest met de inhoudelijke 
kant en met het veder onder de aandacht brengen van het bestaan van het Stimuleringsfonds. 

De basis van het Stimuleringsfonds staat duidelijk bovenaan dit korte schrijven! Het fonds stelt 
derhalve geld beschikbaar voor activiteiten die de zorgers even kunnen ontzorgen, hun taken even 
kunnen verlichten. Als voorbeeld kan ik u noemen een aanvraag die werd gedaan uit Workum voor de 
aanschaf van een duofiets. Dit prachtige initiatief kon worden gerealiseerd mede dankzij een bijdrage 
uit het Stimuleringsfonds. Ook kleine initiatieven kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Denk 
aan een dag je uit, een theaterbezoek of misschien het opzetten van een kookclub, wandelclub of 
mantelzorgkoor. 

Heeft u een goed idee voor een activitiet om mantelzorgers en zorgvrijwilligers even op adem te 
laten komen? Doe dan een aanvraag bij het Stimuleringsfonds. Uw subsidieaanvraag e-mailt u naar 
stimuleringsfondsmantelzorg@wmoplatformswf.nl. 

Meer weten? U kunt ook bij mij terecht, Nynke Duiker, Slotsdyk 12.

Collecte Nederlandse
Brandwondenstichting
De collecte voor de Nederlandse Brand-
wondenstichting heeft dit jaar, wéér 
dankzij Gea, Jan, Grietje, Julia, Fenna en 
Jeannette € 322,75 opgebracht.
Heel veel dank aan deze trouwe 
collectanten en natuurlijk ook alle gulle 
gevers. Hopelijk tot volgend jaar.

Jeltsje Jacobs
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Praet mar Raak
Deze keer zal Louise Duhoux 
vertellen wie zij is en wat haar 
zoal bezighoudt.

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben in Leeuwarden geboren 
op 05-05-1993.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben verliefd en woon samen 
met Fokke Wijnstra.

Wat doe je overdag?
Ik ben sinds 1 juni 2016 voor 
mezelf gaan werken onder de 
naam: SchoonheidsalonLou!se 
als schoonheidsspecialiste en 
huidtherapeute. Dat houdt in 
dat ik gespecialiseerd ben in 
huidverbetering en ontspanning. 
Alle behandelingen worden 
op de huid afgestemd die op 
dat moment nodig zijn. Door 
middel van een huidanalyse 
en de wensen van mijn 
klanten komen we altijd tot 
de juiste resultaten. Ook doe 
ik de basisbehandelingen 
zoals, wenkbrauwen harsen 
en verven, wimpers verven, 
basisbehandelingen om je huid 
weer een boost te geven. 

Sinds kort ben ik ook medik8 
huidspecialist, dat betekent dat 
ik ook consulten geef over de 
huid en het adviseren van de 
juiste producten. Daarnaast krijg 
ik steeds meer te maken met 
cliënten uit het ziekenhuis bij 
de dermatologen vandaan die 
behandeld zijn aan plekjes in 
het gezicht, of ik stuur ze door 
naar de dermatologen in het 

ziekenhuis. Dit maakt mijn werk 
uitdagend en dankbaar.

Hoe lang woon je al in Raerd?
2,5 jaar geleden ben ik bij Fokke 
komen wonen op het Fryhofke 
en sinds juli 2017 zijn wij 
verhuisd naar de Selanswei.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Toen wij op de Selanswei 
kwamen wonen ben ik bij de 
buurtvereniging gekomen. En 
sinds een paar weken heb ik mij 
bij de Activiteiten Commissie 
aangesloten, en vanaf het nieuwe 
seizoen Jongerein kom ik daar 
als begeleidster. Ook sta ik wel 
eens als vrijwilliger achter de bar 
in het dorpshuis.

Wat is je favoriete muziek?
Lastige vraag, mijn muziek 
smaak is erg breed, het hangt 
er ook vanaf in welke sfeer en 
omgeving ik zit. Van huis uit zijn 
wij veel met Nederlandstalige 
muziek opgegroeid, maar ook de 
muziek uit de jaren ’70, ’80, 
’90 werd bij mijn ouders veel 
afgespeeld. 

Als ik in de auto zit vind ik het 
heerlijk om Qmusic of Radio538 
ervoor te hebben, maar tijdens 
verjaardagen en gezellige 
avonden komen al snel de 
friestalige nummers/
meezingnummers tevoorschijn 
maar ook: Journey, Queen, CCR, 
Abba, Dire Straits. Maar wat 
ik nog het allerleukste vind is 
Rock&Roll!

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Nergens voor.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Mijn salon, ik vind het heerlijk 
om naast mijn uren die ik daar 
doorbreng ook in mijn vrije tijd 
informatie en leuke trainingen/
opleidingen te zoeken en te 
volgen. Maar ook in de vrije 
weekenden vind ik het heerlijk 
om een serie of film te kijken 
vooral in de winter als het zo 
snel donker is. 

In de zomer vind ik het fijn 
om leuke dingen te doen, zoals 
varen, op het terras zitten met 
familie of vrienden. Of thuis in 
de tuin te genieten en te bbq’en.

Wat vind je het lekkerste eten?
Tagliatelle met verse spinazie, 
champignons, lenteui, courgette 
kookroom en garnalen (of met 
kip of zalm).

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik rijd in een blauwe Peugeot 
107 met reclame van de salon.

Bij welk programma gaat bij 
jou de televisie uit?
Bij heel veel programma’s, ik 
moet eerlijk bekennen sinds 
dat wij Netflix en Videoland 
hebben  is het erg gemakkelijk 
om daar een film of serie uit te 
zoeken (heb je ook geen last van 
reclame).

Welk boek lees je op het 
moment?
Boek(en) over dermatologie.

Waar praat je graag over?
Over mijn vakgebied, en 
ervaring die ik daar tot nu toe in 
heb opgedaan. Merk ook steeds 
meer dat ik mijn ervaring van 
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een huis verbouwen ook leuk 
vind om te vertellen over hoe 
wij dat meemaken. Maar ik mag 
ook graag naar andere mensen 
luisteren hoe die de dingen op 
hun manier doen en bereiken.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Het liefst doe ik leuke dingen in 
het weekend zoals, varen, op het 
terras zitten of heerlijk in de tuin 
bbq’en, maar het meeste doen 
we op dit moment klussen in 
en om huis om het helemaal op 
te knappen/verbouwen en ons 
eigen plekje ervan te maken.

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
Zweden staat op nummer 1 (tot 
nu toe) maar Griekenland, Italië, 
Oostenrijk vind ik ook heerlijk 
om heen te gaan. Dit jaar waren 
we met de boot op vakantie in 
eigen provincie.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is je slechtste?
Mijn beste eigenschap is: Sociaal, 
behulpzaam en altijd vriendelijk, 
ik sta voor iedereen klaar, als 
ik ergens kan helpen doe ik dat 
graag. 

En mijn slechtste eigenschap is 
toch wel dat ik weinig geduld 
heb, en dat ik de dingen liever 
gisteren klaar had dan vandaag, 
hihi. Ook kan ik best koppig 
zijn.

Wat vind je het mooiste plekje 
van Raerd? 
Wat is het minst mooie?
Het mooiste plekje van Raerd? 
Selanswei 1 (als het klaar is), 
nee zonder gekheid: ik vind het 
Raerder Bos en Slotsdyk het 

mooiste plekje van Raerd, vooral 
in de lente als alles in bloei komt 
te staan, maar ook vind ik de 
kerk van Raerd en het Kleaster 
ook iets karakteristiek hebben. 
En met minst mooie: het 
Sélanshûs.

Was mis je op dit moment in 
Raerd?
Niks.

Naast wie zou je in het 
vliegtuig/trein willen zitten en 
wat zou je hem/haar vragen?
Ik zou wel naast Johnny Depp 
(wel in zijn kostuum van Pirates 
of the Caribbean) willen zitten 
in het vliegtuig en vragen of hij 
een drankje met me wil drinken.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee 
doen?
Ik zou het niet aan kunnen/
willen nemen, er zijn genoeg 
mensen die financiële hulp 
nodig hebben om welke 
reden dan ook, dan zou ik 
het daar heenbrengen of naar 
onderzoeksinstellingen.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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Raerders

Anne Bertus van der Meulen is op 6 oktober 
50 jaar geworden.

Op 1 oktober waren John en Baukje van Vilsteren 25 jaar getrouwd.

Tinus en Dukke van der Meulen waren op 19 oktober 
40 jaar getrouwd.

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze mijlpalen!


