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Februari in het
Raerder Bosk

Kom langs!

En word ‘Gast van de Raad’
Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad neemt beslissingen over:

Zorg

Cultuur

Wonen

Verkeer

Groen

Veiligheid

Het college van burgemeester en wethouders gaat met die beslissingen
aan de slag. De gemeenteraad controleert of het college de besluiten op
een goede manier uitvoert.

Kom langs!

Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Als speciale
‘Gast van de Raad’ heten we je van harte welkom voorafgaand aan
een raadsvergadering.
Je wordt om 18.00 uur verwacht in het gemeentehuis in Sneek. Onder
het genot van een broodje en drinken vertellen we je meer over de
gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van de avond.
Aansluitend maak je kennis met de raadsleden en het college en mag
je de raadsvergadering bijwonen.
De komende datums voor ‘Gast van de Raad’ zijn op donderdag:
4 april, 9 mei en 6 juni. Je kunt je aanmelden via
griffie@sudwestfryslan.nl. Je bent van harte welkom!

Niets missen!?

Ben je benieuwd wat er tijdens een raadsvergadering of commissievergadering wordt besproken? Via griffie@sudwestfryslan.nl kun je je
abonneren op de vergaderstukken. Zo mis je niets!

Contact

Volg ons

14 0515 of griffie@sudwestfryslan.nl
sudwestfryslan.nl/onderwerp/gemeenteraad/
Volg de gemeenteraad op:
Twitter: @gemeenteraadSWF
Facebook.com/gemeenteraadSWF

De winter is nog niet voorbij en
we weten helemaal niet wat voor
kou ons nog te wachten staat.
Maar op deze februari dagen is
het alsof de lente al begonnen
is. In het Raerder Bosk zie je
waarachtig de roeken alweer
met takjes in de snavel naar hun
nesten vliegen, overal fluiten de
vogels dat het een lieve lust is en
natuurlijk is er weer van alles aan
bloemenpracht te zien.
De enorme hoeveelheid jaarlijks
terug kerende sneeuwklokjes
kleuren het bosk mooi wit en de
winterakonietjes en krokusjes
zorgen voor het gele en licht
paarse accent. Zo met het
zonnetje erbij is het er weer
heerlijk toeven.
Een paar weken geleden heeft een
kleine delegatie van het Fryske
Gea Park Jongemastate bezocht en
er zijn door hen plannen gesmeed
om aan het werk te gaan ter
verbetering van de beplanting en
opschoning van de singels. Deze
plannen worden door het Fryske
Gea toegelicht op 25 februari
a.s. in het dorpshuis. In de Praet
van februari is iedereen hiervoor
uitgenodigd. Ik zal verslag
doen van deze bespreking in de
volgende Praet.
I. S.
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

Maandag 11 maart

20.00 uur

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Dorpshuis

Vrijdag 15 maart

20.00 uur

Musical Sekstips 2

Dorpshuis

Zondag 17 maart

11.00 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Maandag 18 maart

20.00 uur

Lezing: Heilige Onrust.
Een pelgrimage naar het hart van religie.

Laurentiuskerk

Maandag 18 maart

20:00 uur

Inloopavond vrijwilligerswerk gymzaal

Dorpshuis

Vrijdag 22 maart

20.00 uur

Jaarvergadering KV Wêz-Wis

Dorpshuis

Vrijdag 22 maart

18.00-20.00 uur

Flessenactie Jongerein

Hele dorp

Dinsdag 26 maart

vanaf 18.00 uur

Oud papier

Hele dorp

Vrijdag 5 april

16.00-17.00 uur

Kennismaken Jeugd met Tennis

Tennisbaan
Raerd

Zaterdag 6 april

ochtend

NLdoet ‘t Raerderhiem

‘t Raerderhiem

Zondag 7 april

9.30 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

Donderdag 11 april

20.00 uur

Tennisinformatieavond

Tennisbaan
Raerd

Maandag 15 april

20.15 uur

Jaarvergadering Stichting Doarpshûs
Raerd

Dorpshuis

Praet fan Raerd sûnder Aaltsje (ter Schegget)
hast net foar te stellen…
Mar nei dat sy jierrenlang warber west hie yn de redaksje fan ús doarpsblêd
en omdat sy ûnderwilens ek hieltyd mear belutsen rekke by tal fan oare saken,
waard it foar har tiid om ús farwol te sizzen. Aaltsje, hikke en tein yn Raerd en
fêst ferankere yn de doarpmienskip wie hielendal op har plak yn har funksje en
it wie ús in genoegen om de gearwurking mei har ôf te slúten mei in lyts feestje!
Dat yn it doarp fan St. Piter minsken sieten te tafeljen, dy’t it suver allinne mar
oer it hâlden en dragen fan Raerd en de Raerders hiene moat guon dêr fernuvere
ha, mar it sei wol wat oer it wêzen fan it selskip. Aaltsje is de wrâld lokkich net út
fernamen wy wol en bliuwt fansels tige belutsen by har doarp. Wy mochten har mei
in oantinkentsje en in blomke nochris fan herte betankje foar har ynset en winsken
har alle goeds ta foar de takomst.
Redaksje
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Colofon
Praet fan Raerd
Jaargang 16, nummer 151
Maart 2019
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)
Distributie
Johanna Kooistra
Kopij
Anneke Veenstra
it Fintsje 21
9012 CP Raerd
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825
Inleveren kopij
Voor het aprilnummer:
inleveren kopij uiterlijk
15 maart (Word bestand,
tabellen + foto’s apart).
Bezorgdatum
De krant van april wordt in de
eerste week van april bezorgd.
Oplage
320 stuks

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

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

Het dichtstbijzijnde postagentschap is in Grou bij Boekhandel
Friso aan de Hoofddstraat 5
Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000

Pjutte-opfang
‘Peuterpret’ yn
Raerd behellet
sertifikaat foar
twatalich wurkjen
Op moandei 28 jannewaris wie it
feest op pjutte-opfang ‘Peuterpret’
yn Raerd. De lokaasje fan Kids
First wurket sûnt begjin 2017
mei in belied dat der op rjochte
is de twatalige ûntwikkeling fan
jonge bern te stimulearjen. Sy
hawwe it sertifisearringstrajekt
no ôfrûne en hawwe dat mei
elkoar fierd. Riemkje Pitstra hat
in Tomkeferhaal ferteld, mei de
ferteljas oan. Dêrnei kaam Stella
van Gent del, wethâlder fan
Súdwest Fryslân, om it sertifikaat
‘Boartsjendewei in taal derby’ oan
de pedagogysk meiwurksters te
oerlangjen. De wethâlder sei yn
har taspraak: “Dizze lytse bern
binne de takomst. It is júst foar
harren belangryk dat sy mei it
Frysk yn oanrekking komme.
Prachtich om te sjen dat pjutteopfang Peuterpret dat sa serieus
oppakt en himsels no offisjeel
twatalich neame mei.”
Peuterpret en twatalichheid
Pjutte-opfang Peuterpret falt
ûnder Kids First. Dy organisaasje
fersoarget ûnder oaren pjutte- en
berne-opfang yn in grut part fan
Fryslân. In grut oantal fan har
lokaasjes wurket mei in twatalich
belied.
Peuterpret hat in romte yn
it doarpshûs fan Raerd. It
twatalich belied wurdt as folget
foarmjûn: Nynke praat Frysk
mei elkenien en Gerda docht dat
yn it Nederlânsk. Frijwillichster
Atsje biedt it Frysk oan. Foar
de beide talen is omtinken yn
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it aktiviteite-oanbod, lykas by it
sjongen, it foarlêzen en it wurkjen
mei praatpoppen. Troch de beide
talen dúdlik fan elkoar te skieden,
leare de bern de talen goed út
elkoar te hâlden en kinne sy op
lettere leeftyd bygelyks makliker
in tredde en fjirde taal leare.

tegearre oan it buorkjen. De pjut
rydt sebeare mei in trekker en in
ladewein oer it boerehiem en giet
tegearre mei liedster Gerda by
alle bisten del. Sy prate oer wat de
bisten ite en hoefolle iten nedich
is foar de grutte en de lytse bisten.
In prachtich taalmomint.’

Der hat in saneamde
fisitaasjekommisje op Peuterpret
west te sjen. Der wurdt sjoen
nei ûnder oaren it taalbelied,
de taalomjouwing en it
pedagogysk taalklimaat. Oer
de taalomjouwing skriuwt
de kommisje ûnder oaren:
‘De liedsters hawwe in protte
feardichheden om mei it
oanwêziche materiaal en middels
goed út de fuotten te kinnen
mei de pjutten. Dat de liedsters
profesjoniel wurkje en tinke blykt
yn it neipetear oer it ûnderdiel
taalomjouwing. De liedsters
tinke mei en stean iepen foar
opmerkingen, ferbetteringen
en ‘tips’.’ En oer it pedagogysk
taalklimaat: ‘In lyts groepke
pjutten giet mei liedster Nynke
oan de hege tafel sitten; sy meitsje
in nifelwurkje. It giet der noflik
om en ta.

By it sertifisearringstrajekt krijt
Peuterpret begelieding fan it
SFBO kennissintrum meartaligens
jonge bern. By it SFBO binne rom
250 bernedeiferbliuwen en pjutteopfanglokaasjes oansletten en dat
oantal groeit noch altyd.

De pjutten en liedster Nynke
beprate fan alles ûnder it plakken
en kleurjen. Foaral oer hoe it
wurkje der út sjen kin. De oare
pjutten binne oan it puzeljen
of mei auto’s en blokken oan it
boartsjen. Liedster Gerda is yn
petear mei in ‘lytse boer’. Sy binne

Uitnodiging open dagen/kijkochtenden op de
peuteropvang Peuterpret in Raerd!
Op 25 en 28 maart organiseren wij voor alle bijna
twee- jarige (of oudere) kinderen, ouders/verzorgers,
opa’s/oma’s/pake’s/beppe’s en andere
belangstellenden twee kijkochtenden op de
peuteropvang.

Van 9.00 – 11.00 uur is iedereen op deze dagen van harte
welkom om een kijkje te nemen op de groep, kennis te
maken met de medewerkers en om een indruk te krijgen
wat onze peuteropvang kan bieden aan twee tot vier
jarigen op het gebied van ‘samen spelen, samen leren’.
U hoeft zich niet aan te melden, u kunt op 1 van deze
ochtenden gewoon binnen lopen. Voor koffie/thee en
wat lekkers voor de kinderen wordt gezorgd.
Wij hopen u te ontmoeten op 25 of 28 maart!
Meer informatie over de peuteropvang of de open dagen gewenst? U kunt
bellen op maandag en donderdagochtend (openingstijden peuteropvang)
naar 0566-601723 of mailen naar PO-Raerd@kidsfirst.nl

www.kidsfirst.nl
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Bootsma
Bouwbedrijf B.V.
Easterwierrum
Voor al uw: -

Agrarische bouw
Verbouwingen
Restauratie
Woningbouw

- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw

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

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

persoonlijk
& lokaal

Taxatie
Team

inclusief BTW, verschotten en bijkomende kosten

dus geen nare verrassingen achteraf

Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd
Telefoon 06 -12663105
www . taxatieenadvies . nl
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de
De Afspraak
Het jaar is alweer een maand oud, maar het is nooit te laat om goede voornemens te
ventileren. Eén van onze voornemens is om het spreekuur beter te spreiden. Nu is het vaak
heel druk en soms erg rustig op het open spreekuur. Dat kan beter. Maar dat kan alleen als wij
voortaan op volgorde gaan plannen. Zo kunnen we elke patiënt nog beter alle aandacht geven
die wenselijk is.
Het is de bedoeling dat alle open spreekuren vanaf 1 april komen te vervallen en dat wij
uitsluitend op afspraak gaan werken. Dat geeft meer rust in de wachtkamer en minder stress
voor onze patiënten én hun baasjes.

Het is een extra handeling om eerst even de telefoon te pakken, maar het moet voor zowel
jouw planning als de onze een grote verbetering opleveren. Voor de jaarlijkse controle,
vaccinaties, chippen en kleine mankementen zal het mogelijk worden gemaakt om via onze
vernieuwde site (www.dierenartsgrou.nl ) online een afspraak te maken.
Voor grotere problemen is het beter om telefonisch een tijd in te plannen. In principe is er de
mogelijkheid om tussen 8.30 en 18.00 uur af te spreken, we zijn dus flexibeler en minder aan
bepaalde tijden gebonden. Deze ommekeer zal voor eenieder even wennen zijn, maar wij zijn
ervan overtuigd dat het na verloop van tijd voor iedereen én onze patiënten een uitkomst zal
zijn.
Dus: Vanaf 1 april uitsluitend op afspraak. En dat is geen grap!
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Blommen en oar
Praet
Sub Rosa

Ytkafee de Trilker
Poppenwier

Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nl

De roos heeft tijden gekend
van grote populariteit en tijden
dat de belangstelling voor haar
sluimerde. De Romeinen hadden
een bijzondere voorliefde voor
haar. Offertempels werden met
rozen versierd, van de slagvelden
teruggekeerde helden werden
met kransen van rozen gehuldigd.
Sprookjesachtige rozenfeesten
werden er gehouden.
In het paleis van Nero lag vaak
een dik “tapijt” van rozenblaadjes.
Voor één diner gaf deze keizer
een bedrag - in de toenmalige
valuta - van ongeveer € 100.000,
- uit om de tafels te versieren.
Men zat, men lag en men sliep op
bedden van rozenbladeren. Grote
ladingen rozen werden per schip
uit Egypte aangevoerd, ondanks
het feit dat de Romeinen zelf
hartstochtelijke en uitstekende
rozenkwekers waren. De vraag
naar rozen was echter zo groot
dat de eigen productie op geen
stukken na aan die vraag kon
voldoen. Bij de gesprekken die
de Romeinen na de feestelijke
maaltijden hielden, waren hun
hoofden met rozen getooid.
Deze gesprekken werden als
zeer vertrouwelijk beschouwd
en vandaar de nu nog bekende
uitdrukking sub rosa.
Na de ineenstorting van het
Romeinse rijk verflauwde ook een
tijd lang de belangstelling voor
rozen. Dat duurde echter nooit
lang. Altijd waren er weer andere
volken die de roos, figuurlijk,
in hun wapenschild voerden.
Figuurlijk, maar ook letterlijk

PRAET FAN RAERD

Pagina 9

gesproken! We hoeven u slechts
te herinneren aan de bekende
Rozenoorlog die omstreeks
1450 in Engeland woedde. Een
burgeroorlog waarbij het Huis van
York een witte roos en het Huis
van Lancaster een rode roos als
blazoen voerde.
In het laatst van de achttiende
eeuw legde keizerin Josephine
haar beroemde rozentuin aan
bij het paleis Malmaison in
de omgeving van Parijs. Daar
verzamelde zij alle soorten rozen
uit alle delen van de wereld. Zij
zorgde ervoor dat aan de legers
van Napoleon rozenspecialisten
werden toegevoegd. Deze zonden
haar de rozen uit de landen die
door Napoleon werden veroverd.
Genoeg over Romeinen,
Napoleon en de Engelse
rozenoorlog. Wij leven nu bijna
75 jaar in vrede en vrijheid.
Zitten we hier in Nederland toch
maar mooi met z’n allen…… op
Rozen!!
Hans Stouthart

Tryntsje Schaap
It Fintsje 16

9012 CR Raerd

Steekje Los?

Laat het naaien.

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

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding
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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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Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.
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.

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar rabobank.nl/hypotheken.
Een aandeel in elkaar
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NIJBOU
FERBOU
ADVYS
Hylke Riemersma
Til: 602114

Laurentiuslezing
Frits de Lange hoogleraar Ethiek
Heilige Onrust. Een pelgrimage
naar het hart van religie.
Op maandagavond 18 maart
verzorgt Frits de Lange,
hoogleraar Ethiek aan de
Protestantse Theologische
Universiteit (vestiging
Groningen), om 20.00 uur de
jaarlijkse Laurentiuslezing in de
Laurentiuskerk.

■ grondwerk
■ bestrating
■ complete tuinaanleg
■ Zweedse (tuin)huisjes,
speeltoestellen &
tuinschermen

■ tuinadvies en ontwerp
■ levering modder, zand
& erfverharding

■ Tulikivi

speksteenkachels

Oude geloofszekerheden
verdampen; veel mensen kunnen
weinig meer met de traditionele
geloofsleer. Maar de behoefte
aan spirituele verdieping en
geloofsvernieuwing leeft enorm.
Met Heilige Onrust. Een
pelgrimage naar het hart van
religie (Uitgeverij Ten Have)
schreef Frits de Lange een boek
voor hen die het besef hebben van
iets groters en sterkers dan zijzelf,
maar dat moeilijk onder woorden
kunnen brengen.
De Lange zoekt naar nieuwe
wegen, en gaat daarvoor te
rade bij de moderne pelgrim,
die tegenwoordig massaal naar
Santiago de Compostella trekt.
Voor de pelgrim 2.0 telt niet de
kerkelijke leer, maar de spirituele
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en fysieke ervaring van de reis
zelf. Ze voelen zich door iets of
iemand (is dat ‘God’?) geroepen
om op pad te gaan. Veel theologie
zit in het hoofd – zeker bij
protestanten. Het gaat over de
leer. Maar dit is volgens Frits
de Lange de kern van geloven:
opstaan, in beweging komen,
de ene voet voor de andere
zetten. “Voor mij is de kern van
geloof dat je de moed hebt om
elke morgen opnieuw uit bed te
stappen, te verlangen naar beter,
voller, rechtvaardiger leven, en
de hoop niet opgeeft dat het er
ooit van komt.” In het spoor van
de moderne pelgrim probeert
De Lange tot het hart van de
joods-christelijke traditie door te
dringen.
De lezing is gratis voor inwoners
van Raerd, Dearsum, Poppenwier,
Flânsum, Abbenwier en
Protestantse Gemeente Ingwertleden uit Jirnsum. Andere
belangstellenden betalen € 6,(inclusief koffie/thee).
Aanmelden voor vrijkaarten kan
bij Jelle Rollema t/m zaterdag 16
maart: laurentiuskerk@planet.nl
of tel. 0515-521261.
Gereserveerde kaarten kunnen op
de avond van de lezing tot 19.50
uur in de Laurentiuskerk worden
afgehaald.

Ambachtsbakker Sybesma
*
*

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

*
*
*
*
*

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
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Neem nu het besluit
eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool

a
m
b
A
d
Bernar

bij

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!
Bel:
0515-521216 of
06-20914571

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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Wa binne dat?
Op Sélânswei 10 wonen al
sinds vorig jaar april Botsje en
Pieter Koopmans. Als ik bij hun
bungalow voor de deur sta, hoor
ik al het vrolijke geluid van de
vogeltjes. Met trots laat Pieter mij
de volières zien, waar hij onder
andere kanaries en parkieten
kweekt. Met veel liefde vertelt
hij over de vogels, de jongen en
de broedende. Ook staan er 2
prachtige cavia’s. Hij vertelt dat
die op de boerderij heel goed
ratten kunnen wegjagen door hun
hoge gegil. Ik merk meteen dat
Pieter een grote liefde voor dieren
heeft. En dat blijkt ook zeker uit
zijn levensverhaal.
Pieter is in 1946 geboren en
opgegroeid op een pleats in
Boazum, waar hij bijna zijn hele
leven gewoond heeft. Zijn vader
had 45 koeien, die nog met de
hand gemolken werden. Pas toen
hij 12 jaar was, kregen ze water
en elektriciteit, waarna ook een
melkmachine kwam. Toen werd
het leven een stuk gemakkelijker!
Hij ontmoette Botsje op de
jongerenvereniging en in 1968
zijn ze getrouwd. Na een aantal
jaren in een huisje in Boazum te
hebben gewoond, namen ze in
1974 de pleats over van heit en
mem en ruilden ze van woning.
Ook Botsje komt uit een
boerengezin. Zij is in Oosterlittens
geboren, ook in 1946. Haar ouders
hadden een kleine boerderij met
12 koeien, waar ze opgroeide met
2 oudere zussen.
Samen hebben ze tot vorig
jaar op de boerderij gewoond.
Met trots vertelt Botsje over
hun 2 geadopteerde kinderen,
Siebren en Martzen, en laat ze
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een prachtige foto zien van de
4 kleinkinderen. Siebren heeft
altijd graag zijn vader geholpen
op de boerderij en is nu hovenier.
Martzen is schoonheidsspecialiste
geworden.
Dan komen de verhalen: over het
fokken van paarden, wat heel lang
Pieters hobby was. Hij heeft met
zijn toppaard Heartbreaker vele
kampioenen voortgebracht. Toen
het vee weg ging, is hij samen
met Botsje met 100 schapen
schapenkaas gaan maken en
verkopen. Dat was een leuke
handel. De schapenkaas heeft
zelfs in de toenmalige winkel van
Raerd te koop gelegen! Misschien
hebben sommige Raerders wel
eens een schapenkaasje van
Koopmans gekocht! Het was
jammer, dat er steeds meer regels
en voorschriften kwamen voor
het maken van kaas. In 2000 zijn
ze er dan ook mee gestopt. Ook
hebben ze heel lang geiten gehad.
Toen Pieter een dubbele hernia
kreeg, is het een tijd lastig
geweest om te werken. Maar
nadat hij geopereerd was, ging
hij al snel weer aan de slag met
vrijwilligerswerk, want Pieter
houdt niet van stilzitten. Hij heeft
van alles gedaan: de jeu de boules
baan onderhouden, het kerkhof
netjes houden en nog veel meer.
Stilzitten doen Botsje en Pieter
geen van beiden. Als ik naar de
hobby’s van Botsje vraag, komt er
een heel rijtje: knutselen, kaarten
maken, bloemschikken, naaien
en breien, om er maar wat te
noemen.
Botsje en Pieter zijn echte
natuurmensen. Vanaf het
moment dat ze het huis op
de Sélanswei zagen, waren ze

verkocht. “Het liket wol een
bytsje een lyts wâldpleatske” zegt
Pieter. Ze genieten dagelijks van
het prachtige uitzicht over de
weilanden en maken ook graag
tochtjes in de omgeving.
Ze hopen samen nog lang te
mogen genieten van, zoals Botsje
besluit, “us lyts pleatske”!
Tjitske Kamstra

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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Astrologie

Anne de Jong
Uitvaartzorg
Zorgvuldig en met aandacht

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

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

De planeet Uranus staat voor
omwenteling, revolutie en
onverwachte veranderingen.
Het gebeurt eens in de zeven
jaar dat Uranus, de snelste van
de drie onzichtbare planeten
van sterrenbeeld wisselt. De
afgelopen jaren heeft hij in het
Sterrenbeeld Ram gelopen en op
6 maart 2019 gaat deze planeet
definitief naar het sterrenbeeld
Stier te verhuizen. Daar blijft
Uranus tot 2025/26 wanneer hij
daarna zijn reis in sterrenbeeld
Tweelingen voortzet. De overgang
van onzichtbare planeten naar
een nieuw teken kan energetisch
een uiterst krachtig moment
zijn, waarmee een nieuw tijdperk
kan worden ingeluid. Bij Uranus
kan dat veelal plotseling en
onverwacht gebeuren.
Zo werd zijn intrede in het teken
Ram in 2010 begeleid door
de kernramp van Fukushima
in Japan, terwijl op het zelfde
moment de ruimtesonde New
Horizons de planeet Uranus
passeerde. In deze periode zagen
we een enorme opleving van
het fundamentalisme, waarvan
IS met talloze terroristische
aanslagen. We zagen de Arabische
lente, de Occupy-beweging en
de Spaanse Indignados, beide
ongeorganiseerde internationale
protestbewegingen, gericht
tegen sociale en economische
ongelijkheid, die hun eerste acties
in september 2011 voerden. Met
Uranus zijn overgang naar het
sterrenbeeld Stier zouden we
eveneens iets kunnen verwachten
dat we niet hebben zien
aankomen of als we dat wel zagen,
waarschijnlijk toch op een andere
manier dan gedacht.
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Als we kijken naar eerdere
periodes waarin Uranus door
Stier liep, zien we enerzijds
telkens thema's opduiken die
met geld en waarde te maken
hebben, anderzijds werden
op wetenschappelijk gebied
grote ontdekkingen gedaan.
Bijvoorbeeld als we 500 jaar
teruggaan in de tijd met een
Uranuscycli, komen we in een
tijd, waarin er in de kerk een
enorme handel in aflaten bloeide,
waarmee de geldverslindende
kathedralenbouw in Rome werd
gefinancierd. Toen Uranus in
die tijd in het sterrenbeeld Stier
kwam, stortte deze handel in door
de hervormingen van Marten
Luther.
In een Uranus in de Stier-periode
werd ook de VOC opgericht, om
met een monopolie de handel
tussen Republiek der Verenigde
Nederlanden en overzeese
gebieden te waarborgen en te
beschermen. Nog een cyclus later,
van 1683 - 1691, publiceerde
Newton zijn zwaartekrachtwetten,
die sindsdien nog steeds
leidend in de natuurkunde
zijn en tegelijkertijd werd in
de Amerikaanse koloniën voor
het eerst papiergeld ingevoerd.
De laatste periode dat Uranus
zich in het sterrenbeeld Stier
bevond, was 1934 - 1941 en dan
vooral op het militaire gebied
en in de luchtvaart, waarbij ook
het opkomende fascisme en de
rassenwetgeving.
Intussen kunnen we ons nu
afvragen of de geschiedenis
van de 'Nieuwe Wereld' en
haar relatie met Europa zich
verder gaat ontwikkelen. Het
zou niet ondenkbaar kunnen
zijn dat in de komende jaren
iets vergelijkbaars gebeurt als in
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de tijd van de reformatie. Toen
de heersende katholieke kerk
haar religieuze en het daarvan
afgeleide financiële monopolie
kwijtraakte. In analogie met toen,
zou het nu kunnen gaan om de
heersende macht van banken en
multinationals. Het zou kunnen
dat er onverwachte toestanden
in de financiële wereld kunnen
ontstaan.
Uranus in Stier kan ons ook
leren wat de kracht van onze
geest is. Dat betekent dat het
wel degelijk van belang is, wat
en hoe wij denken. We zijn

geen toeschouwers en niet
betrokken buitenstaanders
in het wereldgebeuren, maar
medescheppers. Door het
uitzenden van constructieve,
liefdevolle en vreedzame
gedachten, kunnen wij bijdragen
aan een positieve verandering
van de wereld. Wetenschappelijk
onderzoek, zoals het 'Global
Coherence Initiative' toont aan,
dat ieder van ons het vermogen
heeft op een positieve manier te
beïnvloeden.
Hieke Talsma

Kids First Peuteropvang in Raerd

Komst
teboartsjen?
boartsjen?
Komst
Kom je spelen?
Peuteropvang Peuterpret voor kinderen van 2-4 jaar op maandagen 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
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De Panhuysopfeart
Nu er plannen zijn om het
terrein van park Jongemastate
op te knappen is het wel aardig
om even stil te staan bij de
toch wat wondere naam van de
Panhuysopfeart.
In een winter die maar geen
winter wil worden ligt de vaart er
wat verschoten bij. De walkanten
begroeid met een allegaartje
aan bomen en struiken. Aan de
ene kant de statige huizen van
de Slotsdyk en aan de andere
kant de Singel met het voetpad
naar Jongemastate. Hoe komt de
vaart eigenlijk aan deze naam en
waarom is precies de naam van
Panhuys aan de vaart verbonden
gebleven? Wie was hij?
Tijdens een bezoekje aan het
landgoed Nienoord in Leek waar
het Nationaal Rijtuigmuseum
gevestigd is, zeer de moeite waard
om eens te bekijken, viel ook de
naam Van Panhuys. Deze familie
had het landgoed lange tijd in
bezit en een Van Panhuys was
burgemeester in Leek. Zou het
om dezelfde familie gaan die
ook in Raerd heeft gewoond?
De nieuwsgierigheid is gewekt.
Als men dan ook nog verhaalt
over het dramatische ongeluk
wat de familie is overkomen,
krijgt de naam Van Panhuys
extra betekenis. Het blijkt dat het
inderdaad om dezelfde familie
gaat. Na wat zoekwerk volgt hier
het verhaal waarin succes en
drama elkaar aflossen.

Jonkheer mr. Johan Aemilius
Abraham (Bram) van Panhuys
werd in 1836 geboren te
Nienoord. Het landgoed
kwam uit de familie van zijn
moeder, barones von Innund Knyphausen. Na zijn
rechtenstudie in Groningen
promoveerde hij in 1859. Kort
hierna trad hij in Bergum in
het huwelijk met jonkvrouw
Catharina Johanna van Sminia.
Ze gingen wonen op Jongemastate
te Raerd, wat in het bezit was van
haar familie. Volgens sommige
bronnen werd hij advocaat bij
het Provinciale Gerechtshof
van Friesland, maar volgens de
geboorteakte van dochter Wiskje
in 1863 in Bergum, woonde hij in
Raerd en was hij schoolopziener.
Hij was lid van de gemeenteraad
en in 1863 wethouder van de
gemeente Rauwerderhem. De
opvaart naar het poortgebouw
is in zijn tijd op Jongemastate
uitgediept, zodat men weer tot
aan de poort kon varen. Dit
moet in die tijd een flinke klus
zijn geweest, die indruk heeft
gemaakt, waarna de naam van
de man die maar kort in Raerd
heeft gewoond, voor altijd aan de
vaart is verbonden. Van Panhuys
werd in 1866 burgemeester van
Tietjerksteradeel en verhuisde
naar Bergum. Hij was daarna nog
burgemeester van Groningen,
commissaris van de koningin in
Groningen en Overijssel, lid van
de Raad van State en Minister van
Staat. Een bestuurlijke loopbaan
waarin het hem voor de wind
ging, ook mogelijk gemaakt door
het familiefortuin dat hij erfde.
Hij woonde maar kort in Raerd,
alleen zijn eerste kind dochter
Wendelina is in 1861 in Raerd
geboren, de andere kinderen zijn
in Bergum geboren, waar hij toen

waarschijnlijk al meer verbleef.
Zijn eerste vrouw Catharina van
Sminia was in 1882 overleden
en met zijn tweede vrouw ging
hij in 1886 terug naar Nienoord.
Het vervallen landhuis was door
vererving in zijn bezit gekomen
en hij liet hier een nieuw huis
bouwen in classicistische stijl.
Een groot drama overkwam de
familie in 1907. Op 6 november
keerde Van Panhuys samen
met zijn vrouw terug van
familiebezoek in Friesland. Zoon
Hobbe en zijn vrouw gingen met
de koets naar Groningen om
hen op te halen. Op de terugweg
ging het in zeer dichte mist
vreselijk mis. De koets raakte
van de weg en door de steile
walkant verdween alles in het
water van het Hoendiep. Vier
leden van de familie Van Panhuys
en een huisknecht verdronken
Alleen de koetsier en de paarden
overleefden het ongeval. Er werd
gezegd dat de familie niet uit
het rijtuig kon komen omdat
ze zich veiligheidshalve hadden
laten insluiten omdat ze die dag
een groot geldbedrag hadden
opgenomen. Zoon Hobbe en zijn
vrouw lieten twee jonge kinderen
na. Een groot drama. Nienoord
bleef onbewoond achter, tot dat
moment straalde het landgoed
rijkdom en voornaamheid uit.
De oude Mijnheer en Mevrouw
werden in de omgeving
hooggeacht. Vanaf 1950 is de
gemeente Leek eigenaar en in
1958 werd hier het Nationaal
Rijtuigmuseum gevestigd. Een
mooie bestemming met een
opmerkelijk verhaal, net zo
opmerkelijk is het dat zijn naam
ook in Raerd nog voortleeft in de
Panhuysopfeart.
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7 woningen aan
de Sélânswei
te Raerd

Koopsom vanaf E 195.500 v.o.n.
Aan de Sélânswei in Raerd worden nieuwe woningen gebouwd. Een 7-tal karakteristieke, betaalbare
en ook nog eens energiezuinige woningen met een prachtige uitstraling en een verrassende indeling.

Verkoop & Informatie

Ontwikkeling & Realisatie

Makelaardij Friesland
Nieuwstraat 2,
8441 GD Heerenveen
Telefoon (0513) 23 21 80
www.makelaardijfriesland.nl

Bouwbedrijf Koning
Chroomweg 43,
8471 XL Wolvega
Telefoon (0561) 61 24 23
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2e Jirnsumer-Jumbo Walking Football toernooi
Na het geweldige eerste toernooi in 2018, gaat dit
jaar het tweede Jirnsumer Jumbo Walking Football
toernooi van start!
De toernooidirectie is er dit jaar zelfs in geslaagd
om ook tegenstanders van de andere kant van de
afsluitdijk binnen te halen!
Het zal wederom een gezellige sportieve dag gaan
worden, komt allen!
Datum: 20 maart 2019
Waar: Sportpark de Bining in Jirnsum
Aanvang: 10.00 uur
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Stichting Sport

No moat it net Raerder

No dêr wie dan snie en iis.
Ald en jong wiene net wiis.
It iisclub-bestjoer makke de baan skjin
De bern hiene it nei harren sin.
Mar och nee, it wie alwer foarbij.
En wiene we net mear blij.
It lyket no wol maitiid.
En ja dat is ek in moaie tiid.

Raerders, 15 maart binne der sekstips yn it Doarpshûs.
No nûmer 2, nûmer 1 is al west.
Dat wie tige spannend.
Dus bestel kaarten.
Ek yn maart is de playbackshow foar de bern.
Der binne grif wêr in protte
talinten.
Se binne sa echt en spontaan.
It is altyd in feest om dêr nei te sjen.
Binne jim al yn it Raerder Bosk west?
Dat is in Pronkje.
Safolle moaie blommen.
It is de muoite wol wurdich om der efkes te sjen.

Soms hat dyn hert mear tiid nedich om te aksepteren wat dyn holle al lang wit.
Freonlikheid is krekt as snie, it bedôbet alles ûnder in sêft laagje.
In protte minsken sliepe troch de stoarm hinne, mar lizze wekker fan in mich.
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SMASHING NEWS
Voor aanvang van ieder nieuw tennisseizoen probeert het bestuur van Tennisclub Raerd een aantal activiteiten op te zetten, om
jeugd en volwassenen kennis te laten maken met de tennissport. Dit jaar doen we dat met MKMT voor de jeugd en is er voor
de volwassenen een TENNISINFORMATIE AVOND.
TENNISINFORMATIE AVOND
Deze informatie avond vindt plaats op donderdag 11 april om 20.00 uur. Als je meer wilt weten over het tennisspel, de
vereniging, het lidmaatschap en georganiseerde activiteiten, kom langs! Maar kom ook gerust langs als je eens een balletje wilt
(proberen te) slaan om te kijken of tennis iets voor je is.
Het bestuur is aanwezig om alle vragen te beantwoorden, het materiaal (racket en ballen) aan te leveren en een balletje mee of
tegen te slaan.
7 REDENEN OM TE GAAN TENNISSEN :
 Iedereen kan leren tennissen
 Bewegen is gezond
 Voor alle leeftijden
 Tennis is gezellig
 Zelfvertrouwen
 Tennis is betaalbaar
 Tennis kan in ons eigen dorp
Lees de laatste nieuwtjes ook op onze website : tennisclubraerd@gmail.com
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Betreft:
Datum:
Tijd:
Plaats:

Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
vrijdag 22 maart 2019
20.00 uur
Doarpshûs Raerd

Agenda
1.

Opening/vaststellen agenda

2.

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4.

Verslag jaarvergadering d.d. 16 maart 2018

5.

Jaaroverzicht 2018

6.

Financieel verslag 2018

7.

Verslag kascommissie
Benoemen kascommissie

8.

Bestuursverkiezing:
Voorstel nieuw bestuurslid:

Janny v.d Meer

Pauze
9.

Sponsor(en)

10. Jaarvergadering KNKB d.d. 14 maart 2019
11. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en de zomertraining
12. Realisatie kaatsmuur
13. Rondvraag
14. Sluiting

* Het verslag van de jaarvergadering van 2018 en een overzicht van het vorig kaatsseizoen en de stukken voor
deze vergadering zijn te vinden op www.wez-wis.nl.

KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 2, 9012 DZ Raerd | +31 (0)6 508 199 15 | info@wez-wis.nl | www.wez-wis.nl
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Agenda K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën 2019
Datum
Wedstrijd
zaterdag 26 januari 2019
Onder de Hamer
zondag 3 maart 2019
Zaalkaatsen
vrijdag 22 maart 2019
Jaarvergadering
zaterdag 30 maart 2019
Materiaaldag
maandag 1 april 2019
Kaatsinfo avond voor geïnteresseerden
zaterdag 13 april 2019
Bliksemloterij
zaterdag 27 april 2019
Koningsdag activiteiten
zondag 12 mei 2019
Ledenpartij voor alle categorieën
zondag 19 mei 2019
KNKB Schooljongens Afd + Opstap
vrijdag 31 mei 2019
Jeugdfederatie d.e.l.
zaterdag 1 juni 2019
KNKB Schoolmeisjes Afd + opstap
wo 5 t/m za 8 juni 2019
Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën Straatkaatsen Jeugd
zondag 9 juni 2019
Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën Straatkaatsen Senioren
vrijdag 21 juni 2019
Ledenpartij voor de jeugd
zaterdag 22 juni 2019
Ledenpartij voor senioren
zondag 30 juni 2019
Boarnsterhimpartij
zaterdag 6 juli 2019
Kaatskamp + Diplomakaatsen
zondag 14 juli 2019
Ledenpartij voor alle categorieën
zondag 28 juli 2019
Dames 1ste Klas Vrije Formatie
zondag 25 augustus 2018
Merkepartij
zondag 1 september 2018
Bekerpartij voor alle categorieën

Aanvangstijd / Locatie
19.30 uur - Dorpshuis
13.30 uur - Easterein
20.00 uur - Dorpshuis
10.00 uur - ( 09.00 uur koffie)
19.30 uur - Kantine
10.00 uur
??.00 uur – Dorpshuis
10.00 uur
10:00 uur
12.00 uur
10.00 uur
Dagelijks om 18.30 uur - Dorpshuis
16.00 uur - Dorpshuis
17.30 uur
17.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
via de merkecommissie
10.00 uur

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 2019
Datum
11 mei
18 mei
25 mei
31 mei
8 juni
15 juni
22 juni
29 juni
6 juli

Plaats
Grou
Reduzum
Huizum
Raerd
Irnsum
Warga
Goutum
LKC
Akkrum

Aanvang
13.00
13.00
13.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

Opgave voor bovenstaande federatie wedstrijden kan via www.knkb.nl → Geef je op → Federatie → Mid Fryslân → Categorie →
Datum → Plaats
Data Afdeling Federatie partijen zijn; vrijdag 14 juni, vrijdag 21 juni en vrijdag 28 juni
Inleg voor de federatiewedstrijden is € 2,Competitiekaatsen en training
Start trainingen jeugd

Donderdag 18 april 19.00 uur

Start competitie jeugd

Dinsdag 23 april om 19.00 uur

Start competitie volwassenen Vrijdag 19 april om 19.00 uur
KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 2, 9012 DZ Raerd | +31 (0)6 508 199 15 | info@wez-wis.nl | www.wez-wis.nl
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OPGAVE
VERPLICHT!

JIJ KOMT
TOCH
OOK?

Waar:

Tennisbaan te RAERD

Datum:

Vrijdag 5 april 2019

Tijd:

16.00 - 17.00 uur

Opgave:

Stuur een mail naar
tennisclubraerd@gmail.com
vóór 2 april 2019

GRATIS

DEELNAME

LIMONADE

IS
GRATIS

PRAET FAN RAERD

GYMNASTIEKVERENIGING
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RAERD

Wij doen mee zodat we nieuwe toestellen
kunnen aanschaffen. Wilt u ons helpen door
boodschappen te doen bij de Poeisz en de
munten in de koker te doen bij de Poeisz in
Grou.
Zaterdag 09 maart staat het O.S.O.
promotieteam in de supermarkt van 10.00 tot
15.00 uur met een ludieke actie om munten te
verdienen! Kom massaal naar Grou deze dag!
U mag de munten ook door de bus gooien bij
één van de bestuursleden.
Nynke: Slingerbochten 6
Jitske: Slingerbochten 18
Grietsje: Fryhofke 14
Tamara: Selanswei 39
Teatske: Selanswei 41
Anjo Skoallestrjitte 7
Onze dank is erg groot!
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

PRAET FAN RAERD
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Keats-/tennismuorre yn oanbou
At je de ôfroene wike bij it
sportfjild lâns ryden, dan krygen
je hast it idee dat je bij de keale
dûnen yn Apelskea wiene. Safolle
sân lei der op it parkearplak.
Mar hjoed (dd. 16 febrewaris)
binne we wer efen mooi bezig
west op it plak wer at us keats/
tennismoarre te stean komt. Hjir
en der de drainage wat oanpast,
alle sân te plak brocht en troch
de kraanmachinist mooi utflakt.
Alles is mooi oantrille, it lyket
allegear alwer in heel ein oars.
Alex van der Woude
KV Wêz-Wis Raerd / de Lege
Geaën

FIFA-gametoernooi
VV Irnsum
Op zondag 3 februari was het
FIFA-gametoernooi van VV
Irnsum waar 37 enthousiaste
en fanatieke kinderen in de
leeftijd van 8 t/m 12 jaar aan
mee deden. De organisatie was
in handen van Rent ’n Play en de
activiteitenwerkgroep van VV
Irnsum.
De poultjes waren allemaal
eerst ingedeeld op leeftijd. Zo
speelden ze eerst een paar potjes
tegen elkaar. Daarna volgden
kruisfinales voor de nummers 1
en 2 uit de poultjes, vervolgens
de halve finales, de troostfinale
en uiteindelijk de finale.
Dit zijn de winnaars van het
toernooi zijn geworden:
1. Jancko Jorna
2. Time Siesling
3. Wessel Jorna
De winnaars gingen naar
huis met een medaille en een
waardebon van Decatlon.
Jancko heeft zelfs een Wildcard
verdiend voor het E-sports
Mastertoernooi van Rent ’n Play.
Aan de enthousiaste geluiden
tijdens het toernooi is dit zeker
voor herhaling vatbaar.

Ferhúze
Wij zijn verhuisd naar:
Tsienzerbuorren 5
9008 TT Reduzum
Tevens zeggen we alle
lidmaatschappen op.
Sietse, Brenda en Sjoerd Dijkstra
en Flynn Bolle

