
Raerd yn’e ban fan corona

Jaargang 17, nr. 163
April 2020 Raerder doarpskrante
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Vrijdag 20 maart 2020 
18.00 – 20.00 uur 

 

Deur aan deur door de jeugd van de Jongerein
 

Met uw statiegeld steunt u 
activiteiten van onze jeugd! 

 

Niet thuis, geen probleem! Zet uw tas met lege 
statiegeldflessen bij de deur. Wij zullen deze dan 

meenemen. 
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Het is stil om ons heen en 
het lijkt steeds maar stiller 
te worden. Alle afspraken 
zijn gecanceld, alle clubs en 
verenigingen sluiten hun 
deuren en we kunnen maar 
het beste binnen blijven. Het 
weer zit ook niet echt mee en 
veel mensen voelen zich knap 
ontregeld. Maar lieve mensen, 
je mag wel naar buiten, doe de 
wandelschoenen aan of pak de 
fiets, want.....er valt in deze tijd 
veel moois te genieten, zeker 
ook in eigen dorp.

De lente heeft zich vroeg 
ingezet en daarom is er ook 
nu al, half maart, heel veel 
bijzonders te melden. In het 
RaerderBosk staan nu de witte 
en paarse holwortel op zijn 
mooist te bloeien en ieder 
jaar zie ik weer meer violet 
gekleurde vingerhelmbloem 
verschijnen. Prachtige 
stinzenplanten waar het 
RaerderBosk of ook wel Park 
Jongemastate bekend om 
is bij een breed liefhebbers 
publiek. We mogen er trots op 
zijn. Daarnaast bloeien nu de 
wilde narcissen, nog een enkel 
sneeuwklokje en natuurlijk 
het speenkruid, vooral als het 
zonnetje zich laat zien.

Iemand vond een paar weken 
geleden ook al een bleek 
blauwgroen ei, dat moet van 
de blauwe reiger afkomstig 
zijn. We hebben veel reigers dit 
jaar, het is tenminste hoog in 
de bomen een drukte en een 
gekrijs van jewelste. Natuurlijk 
laten de roeken  zich ook niet 
onbetuigd, die vliegen de hele 
dag door erg lawaaierig af en 
aan, met takjes in de snavels. 

Corona nieuws uit het Raerder Bosk
Hoog boven in de bomen is het 
een constante strijd wie de beste 
partner en wie de beste plek 
kan bemachtigen.

Wanneer we langs de singel 
richting dorp lopen zien we ook 
nog iets moois : het “maarts 
viooltje”. Laag bij de grond, met 
paarse bloemetjes, je ziet ze 
makkelijk over het hoofd. Ze 
laten zich al heel vroeg in het 
seizoen zien, als er nog geen 
blad aan de bomen zit en ze 
mooi alle zonnestralen kunnen 
opvangen.

Over een paar weken ziet 
alles groen en valt er weer 
heel veel meer te vertellen. 
Hopelijk is het Coronavirus dan 
overgewaaid en zijn we allemaal 
deze rare weken gezond en wel 
doorgekomen.

Ineke Schulting

Gespot
Een eend heeft haar nest 
gemaakt op het schoolplein.  
Waarschijnlijk is zij de enige die 
blij is met de onverwachte rust 
door het coronavirus.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Dinsdag 28 april vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Dinsdag 2 juni vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 21 juni vanaf 13.00 uur Garagesale “trek je klep maar open” Hele dorp

Corona voor, corona na...

Maandelijks komen we als redactie bijeen om 
de Praet fan Raerd van de volgende maand voor 
te bereiden. “Wat is er binnengeiomen op de 
redactie, zijn er nog nieuwe Raerders die we 
kunnen interviewen voor de rubriek Wa binne 
dat?” Naast de inhoud biedt de vergadering ook 
een moment om even bij te praten over het reilen 
en zeilen in het dorp en hoe het onszelf vergaat. 

En toen was daar het coronavirus. Gaan we wel of 
niet vergaderen, het zal toch niet zo’n vaart lopen? 
Voor de zekerheid bliezen we onze vergadering 
af en is deze Praet fan Raerd enkel met behulp 
van e-mailcontact tot stand gekomen. En met een 
geoliede machine zoals onze redactie was dat geen 
enkel probleem. 

Door het coronavirus is een tal van artikelen 
komen te vervallen omdat gedurende de opmaak 
van deze krant de regels werden aangescherpt en 
alle bijeenkomsten tot 1 juni werden geannuleerd. 
Het is merkbaar aan de dikte van deze editie 
van de Praet fan Raerd: “it hâld net oer”. Toch 
wensen we jullie ook nu leesplezier met  o.a. het 
laatste deel van de Laplânreis en nogmaals een 
kookbijdrage van Wietse van der Vliet. 

Mocht je nu een idee hebben om de volgende 
krant weer wat meer “body” te geven? Stuur 
dan voor 15 april a.s. jouw idee of bijdrage naar 
doarpskranteraerd@hotmail.com.

De redaksje

 

Garage Sale “Trek je klep maar open” 
Na het succes van vorige jaar, organiseert de 
Activiteiten Commissie ook dit jaar weer een 

Garagesale op: 
 

Zondag 21 juni vanaf 13:00 uur 
 

Heb jij nog spullen die je wilt verkopen en wil jij je 
schuur, garage of tuin openstellen voor het publiek? 

Meld je dan snel aan via: 
acdoarpshus@hotmail.nl  (let op .nl) 

 
Je kunt je opgeven tot 1 mei. Alleen bij voldoende 

aanmeldingen kan de Garage Sale doorgaan. 
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 17, nummer 163
April 2020
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 meinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 april (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van mei wordt in de 
eerste week van mei bezorgd.
   
Oplage
320 stuks

Abonnementen buiten Raerd
€ 38,50 per jaar (per nummer 
€ 0,89 + € 2,61 porto = € 3,50)

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
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
Kerk
ds. Liesbet Geijlvoet
058-2503819

Praet mar Raak
Deze keer zal *** vertellen wie zij 
is en wat haar zoal bezig houdt. 
Barst maar los!

Waar en ik welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren op 2 april 1983 
in het ziekenhuis in Leeuwarden, 
getogen in Garijp.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/ kleinkinderen?
Ik heb een relatie en we hebben 
twee prachtige meisjes.

Wat doe je overdag?
Ik werk thuis als bewindvoerder, 
dus overdag ben ik in mijn 
kantoortje aan het werk, nadat 
ik Doutsen naar school heb 
gebracht.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon sinds 2012 in Raerd, dus 
nu al 8 jaar.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken?
Mijn betrokkenheid in het 
dorpsleven is groot; maar dit 
zijn vooral gezellige uitjes. Met 
mijn FOMO (Fear Of Missing 
Out) wil ik overal bij zijn. Als 
vrijwilliger doe ik niets, maar dat 
komt vast en zeker nog een keer.

Wat is je favoriete muziek?
Mijn muzieksmaak is 
uiteenlopend, van het 
Nederlandse Susan en Freek tot 
Bruce Springsteen. Ik ben onwijs 
dol op muziek en met mijn brede 
smaak heb ik een lange lijst in 
mijn Spotify account.
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Waar mogen ze jou midden in de nacht voor 
wakker maken?
Mijn jongste dochter mag me midden in de nacht 
wakker maken voor een portie borstvoeding (die ik 
haar geef uiteraard), maar die heeft op dit moment 
een uitzonderingspositie. Liever heb ik natuurlijk 
dat ze doorslaapt. Anderen mogen me midden 
in de nacht wakker maken voor een lekker stuk 
oranjekoek met slagroom (gelukkig gebeurt dat niet 
al te vaak).

Wat is je grootste liefhebberij/ hobby?
Een gezellige avond met vriendinnen.

Wat vind je het lekkerste eten?
Mijn lievelingseten is carpaccio of een broodje 
brie met chorizo.

Welk type auto heb je of heb je ander vervoer?
Ik heb een (wanstaltige) Peugeot 206 CC.

Bij welk programma gaat bij jou de televisie uit?
Eigenlijk gaat de tv pas aan als er bepaalde 
programma’s (die ik leuk vind) op zijn.

Welk boek lees je op dit moment?
Op dit moment lees ik veel voor uit Jip en Janneke 
en Dikkie Dik. Voor mezelf lees ik vooral de krant.

Waar praat je graag over?
Ik praat graag over mijn kinderen en de bijzondere 
gebeurtenissen in de wereld.

Wat doe je het liefste/meeste in het weekend?
In het weekend doe ik overdag graag wat met mijn 
gezin en ‘ s avonds wat leuks met mijn vrienden, 
bijvoorbeeld uit eten.

Waar ga je het liefste heen in vakantietijd?
In vakantietijd vind ik het, met mooi weer, heerlijk 
om met de boot door Friesland te varen.

Wat is jouw beste eigenschap? Wat is de 
slechtste?
Mijn beste eigenschap is dat ik altijd klaar sta voor 
iedereen, mijn slechtste is dat ik, door de vele 
geplande dingen, soms ook dubbele afspraken heb.

Wat vind jij het mooiste plekje van Raerd? Wat het 

minst mooie?
De Smitshoeke vind ik het mooiste en gezelligste 
straatje, vooral het plekje van mijn buurman Geart en 
buurvrouw Cecile en het minst mooie kan ik eigenlijk 
niet bedenken. Ik vind Raerd in z’n geheel een prachtig 
karakteristiek dorp.

Wat mis je op dit moment in Raerd?
Ik mis toch wel echt een supermarkt, maar door lieve 
buren en andere dorpsgenoten, waar ik de vergeten 
koffiemelk of het kopje suiker kan gebruiken, valt dat te 
overbruggen.

Naast wie zou je in het vliegtuig/ trein willen zitten 
en wat zou je hem/ haar vragen?
Ik ga mensen op dit moment een beetje uit de weg, 
door dat nare virus, maar als dat de wereld uit is zou 
ik graag eens naast een echte Bridget Jones willen 
zitten om samen te lachen om onze onhandigheden en 
blunders.

Je ontvangt een grote zak met geld. Wat zou je ermee 
doen?
Een uitbouw laten plaatsen en als er dan nog wat 
over is, dat aan een doel voor minder bedeelden te 
geven.
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Hofkamp 54                8731 BW Wommels                Tel. 0515-338219

Hofkamp 54                8731 BW Wommels                Tel. 0515-338219

No moat it net 
Raerder
•	It Doarpshûs wie foar it feest 

fan de frijwilligers feroare yn in 
casino.

•	Snein 29 maart is de 
playbackshow (as it trochgiet 
fansels i.f.m. it coronafirus). 
Kinne wij wer sjen hoefolle 
talinten der binne op it 
Raerderhiem.

•	Ja, dat coronafirus, dat is net 
bêst, ek oan it hamsterjen? De 
supermarkten binne hast leech. 
De minsken wolle net sûnder 
sitte en slaan fan alles yn.

*************

Fan dielen wurdt nimmen earm.
In komplimint is gratis, mar it effekt 
is in protte wurdich.
Alle ferhalen eindigje lokkich, ast 
mar op tiid ophâldst.
Do hoechst de wierheid net altyd yn 
in oar syn gesicht te triuwen.
Folwoeksenen wiene ek bern, mar net 
eltsenien wit dat noch.

*************

Wy binne hast april
It sprekwurd seit, ‘doet wat hij wil’

Mar is dat wol sa
Feitlik is it tiid foar snie en iis ensa

Dat is net it gefal
Hurde wyn en rein falt oeral

Tel der no it coronafirus bij op
It waar en de wrâld stiet op syn kop

Litte wij hoopje dat it gau foarbij is
Dat is foar alles it bêste, sûnder mis
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  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 
 

  
 
 

 

 
 
 

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Koken met .....
Wietse van der Vliet

Na mijn recept van vorige maand 
kreeg ik vooral te horen: leuk 
hoor Wietse, dat recept voor 
shoarma broccoli met fusilli, 
maar wat we eigenlijk veel liever 
willen weten is, hoe maak je nu 
die shoarma bitterballen klaar? 
Het antwoord: ‘in de frituurpan’, 
was niet het antwoord dat de 
mensen wilden horen. Vandaar 
dat ik besloten heb om de 
shoarma bitterballen nog een keer 
te maken en hiervoor een recept 
te schrijven voor de dorpskrant. 
Hieronder de ingrediënten en 
hoeveelheden.

Voor de shoarma ragout:
200 gram shoarma vlees
50 gram bloem
50 gram roomboter
2 blaadjes gelatine
+/- 200 ml melk

Voor het paneren:
Bloem
Paneermeel
Panko
2 eitjes
4 eetlepels water

Werkwijze
Leg de gelatineblaadjes in een 
kommetje met koud water zodat 
deze zacht kunnen worden. Snij 
de shoarmareepjes fijn en bak 
deze kort in een koekenpan 
aan. Verwijder de gebakken 
shoarmareepjes uit de pan en 
maak hierin de roux (maak de 
pan niet schoon). De roux maak 
je door de roomboter te smelten 
en hierin de bloem toe te voegen 
en 5 minuten op laag vuur te 
bakken, wel blijven roeren. Als 
de roux heel rustig gebakken 
wordt, kun je in de tussentijd 



PRAET FAN RAERD Pagina 9

een klein beetje van de melk 
in een pannetje opwarmen, 
waar je daarna de uitgeknepen 
gelatineblaadjes in oplost.

Nu kun je de shoarmaragout 
maken door heel rustigde roux 
de melk te laten opnemen. 
Let op: niet alle melk in één 
keer toevoegen. Giet nu hierin 
ook de in melk opgeloste 
gelatineblaadjes. Als het goed is, 
krijg je nu een mooie dikke saus 
waar de gebakken shoarmareepjes 
bijgevoegd kunnen worden. Is de 
saus te dik, dan kun je er nog wat 
melk bijgieten, en is de saus te 
dun dan kun je hem op laag vuur 
wat laten inkoken. Giet de ragout 
nu in een met bakpapier beklede 
ovenschaal en dek de ragout af 
met huishoudfolie welke direct op 
de ragout gedrukt wordt zodat er 
geen korst ontstaat. Laat de ragout 
nu afkoelen op het aanrecht en 
verder afkoelen in de koelkast.

Nu ga je paneren. Hiervoor heb je 
een diep bord met de paneermeel, 
een bord met bloem, een bord 
met de opgeklopte eieren met 
de 4 eetlepels water en een bord 
met de panko nodig. Snij de 
opgestijfde ragout in blokjes van 
ongeveer 3 bij 3 cm, draai hier nu 
snel balletjes van en leg ze in het 
bord met bloem en bedek ze in 
het geheel. Klop overtollige bloem 
er af en dompel ze nu onder in 
het eimengsel.Daarna rol je ze 
in het paneermeel. Dit gaat het 
beste met twee eetlepels. Herhaal 

dit paneren nog een keer door de 
balletjes nog eens in het eimengsel 
te gooien en nu met de panko te 
bedekken.

Je kan nu de shoarmaballetjes 
frituren op 180 graden en 
serveren met knoflooksaus.

Eet smakelijk!
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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. 
 
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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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

Kerknieuws
Klokluiden
Bij de kerkrestauratie van 2009-
2012 heeft de Laurentiuskerk weer 
een tweede luidklok gekregen. 
Beide klokken waren in de oorlog 
door de Duitsers geroofd en na 
de oorlog keerde alleen de grote 
klok uit 1763 terug. De kleine 
was en bleef vermist. Hij zal 
wel omgesmolten zijn. Toen de 
kans zich in 2010 voordeed om 
een tweedehands luidklok uit 
1964 uit Rijswijk aan te schaffen, 
hebben we besloten dat te doen. 
Zodra beide klokken mechanisch 
geluid konden worden, hebben 
we een traditie in gang gezet die 
voortduurt tot op de dag van 
vandaag. Omdat er in tussentijd 
alweer heel wat nieuwe inwoners 

in Raerd zijn komen wonen, leek 
het ons een goede zaak om de nu 
al meer dan acht jaar durende 
traditie hier nog eens uit de 
doeken te doen. 

We luiden bij geboorte en bij 
overlijden. Wanneer ’s morgens 
direct na 9 uur de klok begint 
te luiden, is er op een van de 
dagen ervoor een baby geboren 
in Raerd. Begint eerst de kleine, 
dus hoog klinkende klok en 
volgt na enige tijd de lage klok, 
dan betreft het een meisje. Is het 
andersom, eerst de lage en dan 
de hoge, dan heeft Raerd er een 
mannelijke inwoner bij gekregen. 
Luiden de klokken direct na 5 uur 
’s middags, dan is er een sterfgeval 

te betreuren. Begint de lage klok 
en wordt deze gevolgd door de 
hoge, dan is er iemand van het 
mannelijk geslacht overleden. 
Begint de hoge en wordt die door 
de lage gevolgd, dan is er een 
vrouw gestorven.

We hebben de afgelopen jaren 
gemerkt dat het luiden van 
de klokken bij geboorte en 
overlijden over het algemeen zeer 
gewaardeerd wordt. We hopen 
deze traditie dan ook nog lang 
voort te kunnen zetten. Overigens 
worden de klokken elke twee 
jaar gecontroleerd en bijgeregeld. 
Daardoor zullen ze nog eeuwen 
mee kunnen.
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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

Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar

TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

De Coronaviridae
‘De Coronaviridae’, zo heet het 
hoofdstuk uit mijn leerboek 
over virusziekten van 35 jaar 
geleden. Die titel refereert aan de 
‘familie van de Coronavirussen’ 
en de inhoud gaat over wat die 
zoal aan ellende kan aanrichten 
bij dieren. De virussen uit 
deze groep danken hun naam 
aan de bloembladvormige 
aanhangsels van het omhulsel, 
dat elektronenmicroscopisch als 
de kenmerkende ‘krans’ te zien 
is op foto’s die tegenwoordig 
de voorpagina’s van de krant 
beheersen. Laatste zin van de 
inleiding uit dat hoofdstuk luidt: 
‘Coronavirussen veroorzaken 
o.a. ook ademhalingsziekten bij 
de mens.’ Dat de impact daarvan 
momenteel zo actueel zou 
worden kon ik destijds uiteraard 
nooit bevroeden…

Wij kennen bij vele diersoorten 
dit virus als de boosdoener van 
diverse ziektebeelden, altijd 
ook nog eens zeer diersoort 
specifiek. Meestal als veroorzaker 
van maagdarmklachten met 
diarree als gevolg. Zoals het 
canine coronavirus bij de hond 
of de bovine evenknie bij het 
rund. We gebruiken bij kalfjes 
vaak een sneltest om te kijken 
wat de oorzaak van diarree is 
en geregeld stellen we daarbij 
ook het coronavirus vast als 
boosdoener. Bij koeien is 
vaccineren tegen kalverdiarree 
heel gebruikelijk, waarbij het 
vaccin tegen datzelfde corona 
bescherming biedt. Bij varkens 
kan het coronavirus echter 
zowel tot maagdarm- als 
luchtwegklachten leiden.

Bij de kat zien we juist een totaal 
ander ziektebeeld. Na lichte 
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diarreeklachten kan het virus bij sommige katten 
een buikvliesontsteking veroorzaken met fatale 
afloop: Feline Infectieuze Peritonitis, afgekort FIP 
in de volksmond. Dit verloop wordt veroorzaakt 
door een mutatie van het virus, waardoor het 
immuunsysteem van de kat er niet meer in slaagt de 
infectie te bestrijden. Ook bij de kip is het net als bij 
de mens bekend als een luchtweginfectie. Nogmaals, 
al deze bovengenoemde corona infecties zijn uiterst 
diersoort specifiek en NIET besmettelijk voor de 
mens. 

Die laatste zin lijkt in tegenspraak met het 
vermoeden dat de huidige coronagriep bij de mens 
wel bij dieren vandaan komt. Soms weet een virus 
zich na een mutatie aan te passen aan een andere 
‘gastheer’, de mens in dit geval. Door het innige 
contact tussen mens en dier is dat voorstelbaar. Dit 
‘nieuwe’ virus grijpt dan als een dolle om zich heen, 
omdat de huidige populatie van de wereldbevolking 
daar nog geen weerstand tegen heeft opgebouwd. 
Klaarblijkelijk is dat in China gebeurd. Kunnen 
dieren nu ook weer en rol in de verspreiding 
spelen? Hoewel daar geen aanwijzingen voor zijn, 
weten we dat nog niet. Wat dat betreft wordt er 

terughoudendheid naar dieren geadviseerd als de 
baas of verzorger ziek is van corona. Probeer dan 
iemand anders voor jouw dier(en) te laten zorgen en 
neem algemene hygiënemaatregelen zorgvuldig in 
acht.

Hoe gaan wij er ondertussen mee om in onze 
praktijk? Wij volgen de adviezen die door het 
RIVM worden aanbevolen. Dus geven we even geen 
hand als begroeting. Gebarentaal lijkt vooraleerst 
wat overdreven maar went enorm snel! Natuurlijk 
maken we nog vaker schoon en nemen we 
deurkrukken mee in de ontsmetting. Ondertussen 
verwachten we van baasjes dat ze terughoudend 
zijn om een afspraak bij ons te maken als ze zelf 
niet fit zijn. Laat dan iemand anders met jouw zieke 
dier langskomen. Neem te allen tijde de hygiëne 
nauwlettend  in acht: handen wassen kan wat dat 
betreft niet vaak genoeg. En neem de adviezen 
die van overheidswege worden verstrekt voor alle 
zekerheid uitermate serieus. Als we dat met elkaar 
doen kunnen wij jouw dier de allerbeste zorg blijven 
bieden die je van ons gewend bent!
 
menno@bistedokter.nl
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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 
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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

 

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân 
 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

Oedsmawei 13  9001 ZJ GROU  tel. 0566 - 60 14 64  E-mail: info@dierenartsgrou.nl 
 

Websites:  www.dierenartsgrou.nl  en  www.bistedokter.nl 
 
Telefonisch spreekuur:  maandag t/m zaterdag 8.00 - 9.30 u. 
 
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 
 
Balie geopend:  Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

Exodus

Dikerjend oer strân en see

hearst yn it ivich rûzjen

in sangerjende elegy …

Refreinen sûnder melody

fan ’t âld ferhaal oer folk 

dat de oerstek weaget …

Minsken op drift,

út need oan board fan

’t wrakke ûnderweis,

lizzend foar wyn en wetter,

foar guon is der gjin letter!

Harren lân, harren hûs

har seare skaad

fier efter harren litten,

oerlevere oan in

sterke driuw:

-FRIJHEID-

grut ûnthjitten!

Wa binne wy en

doare net mei har,

dy ’t by ús strânen,

te fûstkjen en

yn see te gean?

Heidi
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Reis nei Laplân
Útsetter fan ús reis (part 8)

Ribe is ús earste pleisterplak 
hjoed, de âldste delsetting fan 
Denemarken. Grut wurden yn ‘e 
Vikingertiid as hannelstêd oan 
de midsieuwen ta. De dom dy’t 
der stiet is yn ferhâlding mei 
it plak sa’t wy der hjoedtedei 
tsjinoan sjogge hast wat 
oerdreaun grut en pronkerich. 
Mar it wie fansels wol de sit fan 
ferskate biskoppen. Op keunst 
is net besúnige, dat is te sjen. 
Prachtige muorskilderingen 
efter it altaar en op it plafon 
bygelyks en tsjin de muorre oan 
in byld fan Joris mei de draek. 
Troch it stedsje kuierjend fielt it 
as hearre wy thús yn in mearke 
fan Hans Christiaan Andersen. 
Doe’t der lykwols trije busfollen 
mei touristen loslitten waarden 
hiene wy it gau besjoen. Wy 
belânen yn Tönder, wat minder 
poëtysk mar dochs ek de 
muoite wurdich. Tönder wie 
eartiids wrâldferneamd om it 
kantklossen. Froulju makken 
harren keunststikjes thús en 
ferkochten it oan keaplju, dy’t 
der grif gâns better fan waarden.

Yn it kantklosmuseum seagen 
wy de moaiste fine staaltsjes 
efter glês om har kwetsberens. 
Foar in freondinne dy’t 
kantklossen ek as hobby 
hat hawwe wy wat boekjes 
meinaam. 10 km. fierderop 
(krekt bûten Møgeltønder) 
fine wy in gaadlike camping. 
Møgeltønder is ek wer sa’n 
Anton Pieck-eftich plakje mei 
syn bolstiennen strjitsjes en 
âlde, reiddutsene húskes. Yn 
in winkeltsje mei “Loppis” 

(kringloop brocante) fine wy in 
âlde doarbel en in hûsnummer 
18 fan getten izer. Dêrnei de 
fytsen fan de dragers en wy sette 
ôf nei Seebüll, nei it Emil Nolde 
Museum. Nolde wie in dútske 
expressionist út de 20e ieuw.

Us doel leit 12 km. fierderop 
en nei in km as 6 binne wy 
de Deensk/Dútske grins oer. 
Net folle fan te fernimmen, 
mar hjir is destiids fûl fochten 
om Sleeswyk Holstein tusken 
de Denen en de Dútsers. 
Yn 1864 waarden de Denen 
totaal ferslein troch it Dútsk/

Eastenrykse leger en moasten 
sy ôfsjen fan it greatste part 
fan Sleeswyk Holstein. Pas 
yn 1920 is de definitive grins 
fêstlein, wat de Denen no 
noch net noasket fansels. Yn it 
Nolde-museum, yn de filmseal, 
draaiden se in dokumentaire 
oer de keunstner syn libben. 
Nolde syn miening oer de 
joaden wie net altyd hielendal 
súver op ‘e graat. (wat foar 
Angela Merkel reden genôch 
wie om twa fan syn wurken 
fan har wurkkeamer weihelje 
te litten). Mar hy wie gjin 
fascist. Op syn skilderijen 
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binne gewoane minsken te sjen, 
lânskippen mei blommen en 
de see en yn Hitler syn eagen 
hearde Nolde syn wurk ta de 
“Entartete Kunst”. Wy wiene 
op ‘e nij ûnder de yndruk fan 
it kleuregebrûk en de expressie 
fan de man syn wurk.

Woansdei 19 juni; Kolmar by 
Glückstadt. Foar hjoed stiet 
Vikingmuseum Haithabu op 
de wurklist. Vikingkeunst en 
kultuer wie ea it thema fan 
myn ôfstudearskripsje foar de 
keunstakedeamje en hat my 
noch altyd yn ‘e besnijing. Wy 

ride rêstich fia lokale dykjes 
nei Schleswich, eartiids in 
great wenplak fan de Deenske 
vikingen. Nei dat wy de auto 
moai yn it skaad kwyt koene, 
rinnendewei nei it museum 
dat út trije gebouwen bestiet, 
yn ‘e styl fan harren festingen. 
Fansels wol mei hjoedtedeisk 
materiaal boud. It leit prachtich 
oan de Schlei, in djippe 
ynham fan de Eastsee en hiel 
strategysk oan de Dannevirke, 
in ferdigeningswâl tsjin de 
soldeniers fan Karel de Grutte 
en syn neiteam.

Yn 2017 binne der  grutskalige 
archeologyske opgravings west, 
wêr’t in protte nijsgjirrige saken 
fûn binne dy’t no ek in plakje 
yn dit museum krigen hawwe 
en tsjoegje fan grutte rykdom 
nei de begripen fan doetiids. 
Gouden en sulveren sieraden en 
munten út de Arabyske wrâld, 
barnstien en glêzen kralen, 
húshâldlik ark, in weeftou en it 
fakmansark om al dizze moaie 
dingen te meitsjen. Dêrnjonken 
waard op skermen toand hoe’t 
men doe hannel dreau. In 
sonken skip dat omheechhelle 
en goed konservearre is stie 
der en ek skaalmodellen fan 
in oarlochskip en in frachtskip 
ensafh. Jo komme eagen te 
koart! Ut de museumshop 
noch wat meinaam foar de 
bernsbern. Doe koers set nei 
it Dútske Noard Fryslân fia 
Bretstedt, Husum rjochting 
Kollmar oer de Elbe.

Hjir sette wy ús tinte op, mar 
wy hawwe de hearrings mar 
goed fêst setten want der hinget 
in loft as in brijwein! En dan 
giet it oan: It waait dat it rikket 
en reine en hagelje dat it docht, 
dat wy flechtsje mar yn ‘e auto. 
Hagelstiennen fan grut formaat 
komme nei ûnderen mar ik 
sjoch de tinte stiet noch oerein. 
At it oer is moast ik al efkes 
sjen of it dak fan ús weintsje ek 
skea oprûn hie, mar dat like ta 
te fallen lokkich en dan ite wy 
noch in stikje.

Tongerdei 20 juni: Op nei hûs! 
Yn Glückstad mei de ferry 
oer de Elbe en by Hemmoor 
rjochting Worpswede dêr’t 
him sûnt ein 19e ieuw in 
keunsnerskoloanje festige hat. 
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Fan Paula Becker, dy ’t dêr 
by hearde hawwe wy ris in 
exposysje yn de Belvédère sjoen, 
wat ús tige oanspruts. Yn it hûs 
fan Paula blykt dat wy netmei 
in paske betelje kinne, dus earst 
jild helje! Binnen falt it ús net 
ta. Fan Paula sels hinget der mar 
in bytsje mar des te mear fan 
har maten. Dat ús minder sei, 
allinne al om de tryste kleuren. 
Net sa ferwûnderlik eins want 
Worpswede leit yn in gebiet te 
fergelykjen mei Nijbeets/Tijnje. 
Eartiids doe’t der noch turf 
stutsen waard wie it dêr grif in 
nearzige boel. Cecile waard der 
ek net fleuriger op en doe’t sy 
stof en spinreagen seach wie de 
maat fol. Miskien in oar jier op 
in oar plak yn Worpswede nei 
wurk fan Paula sykje mar foar 
no is it genôch!

It slagge ús ûndanks de 
touristestream om earne efkes 
rêstich in hapke te iten en doe 
fierder nei in plakje boppe 
Bremen om mei it fear de Weser 
oer te stekken. Dan rjochting 
Oldenburg. Dêr waarden wy 
traktearre op in dikke bui. Myn 
suster soe wol sizze: It reint 
berneholtsjes! Dat wy moasten 
mar wat tuike, tuike. Cecile de 
buorden mar wat yn de gaten 
hâlde wylst ik de eagen op ‘e 
dyk hâld. Mar it duorret gjin 
hûnelibben gelokkich. Foar 
dat wy it witte binne wy wer 
yn Nederlân… en hast net 
te leauwen, sûnder file troch 
Grins. En om fiif oere hinne 
binne wy wer thús yn Raerd. 
Moarn, dêr wiene wy it iens 
oer, de auto mar leech helje, it is 
moai west!

Yn sûnens en mei in skat oan 
belibjen hawwe wy it paad 
werom fûn nei de toer fan 
Raerd. In minsk is in pylger… 
en far him is net it doel it 
wichtigste mar it ûnderweis 
wêzen (fan wâl stekke om 
lang om let de haven wer op te 
sykjen). It pakte wat oars út mei 
it wersjen fan de omjouwing 
dêr’t wy it eartyds oandoart 
hawwe om de lapen gear te 
smiten, mar it mist my net 
dat troch dizze reis mei syn 
hichtepunten en teloarstelling 
ús relaasje der allinne mar 
hechter op wurden is.

Geart Leystra

Noot van de redactie: we 
bedanken Geart en Cecile voor 
hun openhartige bijdrage(n) aan 
de Praet fan Raerd!


