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Tijdens mijn online les van de 
opleiding aan de fotovakschool 
in Apeldoorn werden wij 
uitgedaagd een fotoreportage 
te maken die gerelateerd 
is aan de coronacrisis. Zo 
kreeg ik de unieke kans een 
kijkje te mogen nemen bij 
mijn dorpsgenoten en hier 
een moment vast te leggen 
die typerend is voor deze 
bijzondere periode van de 
coronacrisis. Natuurlijk 
zitten er tafereeltjes bij met 
een knipoog, maar zeker ook 
situaties waarin je normaal 
gesproken niet zo snel 
terecht zult komen. Denk aan 
beeldbellen met je klas, samen 
thuis werken, je verjaardag 
vieren met alleen je eigen 
gezin, kraambezoek met die 
anderhalve meter in acht te 
moeten nemen etc...

Nogmaals een hartelijk 
bedankje voor iedereen die aan 
dit project mee wilde werken.

Dikke kus 

Froukje

Meer foto’s zijn te vinden 
via https://m.facebook.com/
meerdan1000woorden/

Coronatafereeltjes
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zaterdag 30 mei vanaf 7.00 uur Grijze container Hele dorp

Dinsdag 2 juni vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Dinsdag 30 juni vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

No moat it net 
Raerder
Oars sjen, mear sjen.
Goedens rekkent gjin rinte.
Sûnder de dalen genietest net fan 
de pieken.
Sykje gjin grutte wurden as in lyts 
gebaar genôch is.
Jild is in prima feint mar in 
ôfgryslike baas.

De bern komme mei harren Heit 
en Mem troch it doarp.
Se telle hoefolle beren der bij de 
minsken foar it rùt sitte.
Mei Peaske wie der gjin hazze 
foar de bern om mei te aaisykjen.
Troch it hiele doarp wiene eigen 
makke aaien foar it rùt plakt.

It is stil yn it doarp.
De skoalle is ticht.
Minsken wurkje thùs.
Kinne net nei kantoor as bedriuw.
De bern kinne net nei harren 
sport.
Grutte eveneminten gean net 
troch.
De Slachte, it fuotbaljen, 
iepenloftspullen.
It doarpshûs, Ytkafee de Trilker.
En dan noch de oardel meter 
ôfstân.

It coronafirus hat de hiele wrâld 
yn syn macht.

Wij yn Fryslân kinne noch wol 
nei bûten.
Efkes fytse, as in blokje omrinne.
Yn de tùn ompiele as sitte.
Mar yn de grutte stêd kin soks 
net.

Boadskipje is ek oars mar it kin.
De minsken hâlde rekken mei elkoar.
It is no mear as oait: 

Tink oan ùs yn pleats fan mij.
Net bijelkoar mar wol meielkoar

Hoe lang dit duorje sil witte wij 
net.
Mar it komt grif wêr goed.
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 17, nummer 164
Mei 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 juninummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 mei (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van juni wordt in de 
eerste week van juni bezorgd.
   
Oplage
320 stuks

Abonnementen buiten Raerd
€ 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

door ds. Liesbet Geijlvoet

Ik schrijf dit stukje de week na 
Pasen. U leest dit vermoedelijk 
pas begin mei. Overmorgen, 
dinsdag 21 april, zal de minister-
president ons waarschijnlijk 
vertellen dat we nog langer thuis 
zitten. En dat er nog steeds geen 
groots bezoek mag worden 
ontvangen of gebracht. Nog 
steeds blijven we door ramen naar 
elkaar zwaaien. Staan twee meter 
van elkaar op straat te praten en 
proberen uit de wind te blijven.

Voor veel mensen valt de sociale 
afstand zwaar. Het gemis is groot 
als je geliefden onbereikbaar zijn 
of slechts via facetime te zien. 
Niet ideaal: spreken met mensen 
in een zorgcentrum via facetime 
is erg frustrerend. Ik sprak ook 
enkele ouderen die al langer niet 
meer meedoen met de activiteiten 
rondom hen. ‘Er is niet zoveel 
veranderd in mijn dagelijkse 
routine’, zei een zelfstandig 
wonende mevrouw van 94, ‘maar 
mijn dochter doet zoals altijd de 
boodschappen en komt dan even 
aan.

Gedachten 
kloppen aan de 
deur
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Ook hoor ik mensen zeggen, 
dat de dagelijkse dingen een 
nieuwe glans krijgen. Nu je niet 
veel andere dingen hebt die 
je aandacht afleiden. De tuin 
bijvoorbeeld lijkt mooier dan 
andere jaren, de lente intenser. 
Is het echt zo? Of lijkt het ook 
meer in onze aandacht te staan? 
Doordat het verkrijgen van de 
boodschappen ook een soort 
uitdaging is geworden, lijken de 
maaltijden van de dag ook een 
andere kleur te krijgen. Het mooie 
brood, het beleg, de thee lijken 
kostbare geschenken verkregen 
uit een moeilijk bereikbaar oord.

Doordat ik extra mijn best moet 
doen om ze te spreken en te 
zien, krijg ik meer aandacht voor 
de mensen uit mijn omgeving. 
En voor de mensen dichtbij, 
waarmee ik een huis deel, word 
ik er steeds beter in om met 
respect en zorg met hen om te 
gaan. Want we zitten op elkaars 
uithoudingsvermogen. Geen 
school en werk om elkaar te 
ontlopen. En het gemis aan 
vrienden laat zich niet makkelijk 
vervangen. En zo bijzonder, ik 
merk dat ze dat ook met mij 
doen, de grote man en de kleine 
mensen, behoedzaam passen ze 
op mij! Er lijkt een soort on-
vanzelfsprekendheid te groeien. 
Verwondering en dankbaarheid 
over deze mensen die mijn 
bestaan in dit huis delen.

In deze sociale droge vlakte van 
afstand en thuiszijn groeit er ook 
een verwondering over mezelf. 
Door de ruimte die ontstaat 
voor gevoelen en gedachten. 
Immers: ruimte ontstaat door het 
langzame opstaan en opstarten 
van de verschillende computers 
van scholen en kerk, telefoontjes 
en appjes van familie veraf en 

dichterbij. Zonder te haasten: 
want de school begint thuis, zelfs 
in je pyjama. En de vergadering 
straks op Skype of steam of app of 
hoe ze ook heten, daarvoor hoef 
ik niet te reizen.

Er ontstaat een ruimte in het 
leven waarin er gedachten aan 
mijn deur kloppen, gevoelens, 
vragen. Als bezoekers van mijn 
geestelijk huis. Gasten voor mijn 
ziel die woont in mijn lichaam: 
‘Doe open en laat ons binnen’. 
Ik kom mezelf wel tegen in deze 
bezoekjes van gedachten en 
thema’s. Voor veel mensen lijkt 
dit toch ook wel een lastiger punt. 
En het is niet altijd makkelijk om 
er geheel alleen mee om te gaan. 
Fijn is het dan, als je iemand kunt 
bellen. Zo staat mijn telefoon 
gewoon altijd aan, en dichtbij. Bel 
gerust.

Ik vond een gedicht van Jalal ad-
Din Rumi, een Perzische mysticus 
die leefde van 1207 tot 1273). Dat 
gaat over deze gedachten die zich 
als gasten aanbieden. Heet je ze 
welkom?

Dit menszijn is een soort herberg
Elke ochtend weer een nieuw 
bezoek

Een vreugde, een depressie, een 
benauwdheid
Een flits van inzicht komt
Als een onwelkome gast

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal 
gastvrij
Zelfs als er een menigte verdriet 
binnenstormt
Die met geweld je hele huisraad 
kort en klein slaat

Behandel toch elke gast met eerbied
Misschien komt hij de boel 
ontruimen
Om plaats te maken voor extase

De donkere gedachte, schaamte, 
het venijn
Ontmoet ze bij de voordeur met 
een brede grijns
En vraag ze om erbij te komen 
zitten

Wees blij met iedereen die 
langskomt
De hemel heeft ze stuk voor stuk 
gestuurd
Om jou als raadgever te dienen
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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

Jonge eendjes 
geboren
Het voorjaar is nu echt begonnen. 
Zo ook op ’t Raerderhiem. Onze 
moeder eend heeft ongeveer 
12 jonkies op de wereld gezet. 
Het is een prachtig gezicht, die 
kleintjes. Dit willen wij jullie niet 
onthouden. Mama past goed op 
haar kroost en houdt ze allemaal 
goed in de gaten.
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NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Hoera, famylje Los út Raerd 
hat lêst de 100ste geveltún 
oanfrege! As kado is de tún 
net allinne fergees oanlein, de 
bewenners krigen de planten ek 
kado. Famylje Los hat de earste 
geveltún fan Raerd. Sûnt ferline 
jier binne der yn ús gemeente al 
121 geveltunen oanfrege. Wolsto 
ek in fergeze geveltún? Gean 
dan nei www.sudwestfryslan.
nl/steenbreek. Ast dyn wenning 
hierst, kinst likegoed in geveltún 
oanfreegje; freegje dan wol 
tastimming fan ’e eigener. Us 
geveltune-aksje makket diel út 
fan Steenbreek: tegel derút, plant 
deryn!

Marigje Los-Remeeus by har 
krekt oanleine geveltún

100ste geveltún
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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



PRAET FAN RAERD Pagina 11

Deze keer zal Gert Top vertellen wie hij is en wat hem 
zoal bezighoudt. Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je geboren?
Te Haule op 18 november 1959.

Ben je verliefd, verloofd, getrouwd of vrijgezel en 
heb je ook kinderen/kleinkinderen?
Geregistreerd partnerschap met Cornelia Bles, 
dochters Lizzy en Iris.

Wat doe je overdag?
Werken bij Klaas Puul te Volendam.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Aankomende zomer 15 jaar.

Op welke wijze ben je bij het dorp betrokken?
Momenteel nergens bij.

Wat is je favoriete muziek?
House of the rising sun van the Animals.

Waar mogen ze jou midden in de nacht voor 
wakker maken?
Weet niet zeker of Cornelia het antwoord wel zou 
waarderen.

Wat is je grootste liefhebberij/hobby?
Geschiedenis.

Wat vind je het lekkerste eten?
Mijn eigen gemaakte bami.

Welk type auto heb je of heb je ander vervoer?
Volvo V60 en een elektrische fiets.

Bij welk programma gaat bij jou de televisie uit?
Het corona nieuws.

Welk boek lees je op dit moment?
De Bourgondiërs en “mensen vallen best mee”.

Waar praat je graag over?
De blunders van onze regering en het verdriet dat de 
ambtelijke bureaucratie ons aandoet.

Praet mar raak

Waar ga je het liefste heen in vakantietijd?
Warme landen met cultuur en geschiedenis: Turkije, 
Spanje, Frankrijk.

Wat is jouw beste eigenschap? Wat is de slechtste?
De beste eigenschap is niet aan mij, vraag dat maar 
een ander. Mijn slechtste is ondoordachtzaamheid en 
drift (gevaarlijke combi).

Wat vind jij het mooiste plekje van Raerd? Wat is 
het minst mooie?
De mooiste is de oude poort bij het Raerderbos, het 
lelijkste noem ik niet want daar wonen mensen.

Wat mis je op dit moment in Raerd?
De sociale contacten en met name onze vrienden. 
Niet meer eventjes buurten.

Naast wie zou je in het vliegtuig/trein willen zitten 
en wat zou je hem/haar vragen?
Mark Rutte en dan zou ik hem doorzagen over het 
stikstof en Pfas beleid.

Je ontvangt een grote zak met geld. Wat zou je 
ermee doen?
Zo weinig mogelijk en zo veel mogelijk aan de fiscus 
nalaten.

Bedankt voor je openhartigheid en medewerking!
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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. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

Blommen en oar 
praet

Zeven Zonen…

Wat uit China komt is niet altijd 
goed… (bijv.Corona) Maar er zijn 
verrassingen.

Soms wordt een winterharde 
plant (her)ontdekt, die voordien 
nog niet bij ons bekend 
was. Dit is ook gebeurd met 
Heptacodium (m). Er is geen 
officiële Nederlandse naam voor, 
maar meestal wordt de struik 
Zevenzonen boom genoemd. 
Boomkwekers, hoveniers en 
tuinliefhebbers schonken er dus 
weinig aandacht aan. Het ging 
immers over een struik waar 
niemand van gehoord had en 
alleen in het verre China groeide. 
Deze struik is nu redelijk bekend 
in het westen maar voor velen 
nog totaal onbekend.

De Zevenzonen boom is een 
forse - meer stammige - struik tot 
kleine boom die circa 4-7 meter 
hoog wordt. De sierwaarde begint 
al bij de bast. Deze is opvallend 
geelbruin tot lichtbruin en 
schilfert af in stroken, dat begint 
al op jonge leeftijd. De meest voor 
de hand liggende toepassing is  als 
sierheester. De grote sierwaarde 
is bast, bloei (wit), vruchten, en 
herfstkleur. De bloeitijd is in de 
nazomer.

De naam zevenzonen boom 
is in het Latijn Heptacodium 
miconiordes, wat hoofdje met 
zeven bloemen betekent. De 
naam slaat op het feit dat boven 
iedere krans van zeven bloemen 
één topbloem staat. De bloemen 
in de krans zijn dan de zonen. 
En omdat de zevenzonen boom 
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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

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

Heptacodium miconioides

al op vrij jonge leeftijd bloeit kan 
er al binnen enkele jaren volop 
van deze prachtige struik worden 
genoten. 

Dus… toch nog goed nieuws uit 
China!

Hans Stouthart
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Wa binne wy?
….en doare it der noch oer te hawwen? Oer it grutte begryp dėr’t de media krekt yn dizze tiid alle oandacht oan 
jaan soene , sa’n 75 jier nei it frij-wurden fan de Dútske besetting. FRIJHEID!

Noch foar dat der barde wat net ien oankommen seach binne der grif al hiele moaie dingen betocht om jins 
tankberens oangeande de befriing ta úting te bringen yn hokker foarm dan ek …mar it is hommels yn gâns oar 
deiljocht kommen te stean en eltsenien hat fan de iene dei op ‘e oare te krijen mei beheinings fan syn eigen frije 
ûntjaan. Dêr is gjin ûntkommen oan, mar dêrom om ‘e deale net foar elts like maklik om mei om te gean. Oer 
it hoe en werom hoecht hjir net út de doeken dien te wurden, want it is ommers it haadmenu fan it deistige nijs 
no? Allegearre binne wy in soarte fan “Kroantsjûge“ fan dizze bizarre tastân yn ‘e wrâld.

Mar wa binne wy ûnder dizze omstannichheden en it sil grif fan de aard fan it bistke en de sitewaasje dêr’t 
er himsels yn waant ôfhingje , hoe’t guon harren troch dizze ûnwisse tiid hinne slaan sille. Lokkich hear ik 
by moai waar noch bliere bernelûden bûtendoar en sjoch ik by ’t skimerjen ek noch wolris lytse formaasjes 
jongeren foarby toffeljen of der brûzje wat bongels yn tal rubberboaten fullspeed de Aldfeart op en del om har 
ferfeelsumens op peaskesnein te ûntrinnen. Wa binne wy en sizze dêr wat fan. De jeugd is har natoerlike driuw 
om de de grinzen te ferlizzen ûntnaam op it heden en dat siket om in útwei. Fansels fiele wy de beheining fan 
de strange rigeljouwing allegearre ek wol mar wat binne wy noch befoarrjochte dat wy hjir op it platte lân wenje 
meie, mei de GRUTTE MEM (Natoer) om ús hinne, dy’t har nearne om bekroadet. In flink blok om is net ien 
ûntsein gelokkich! De eagen en de noastern iepen en do fielst dy al rillegau feromme want: DE MAAITIID IS TE 
RUKEN OAN GERS EN GRIEN EN BLOMT! En oan de minsken dy’t lykas dy ûnderweis binne kinst fernimme 
dat sy der ek oars as oars fan genietsje. FRIJHEID libbet ek tusken de rigels yn docht bliken. En wat te tinken 
fan: DE GEDACHTEN BINNE FRIJ? Op ferbyldingskrêft falt ek te reizgjen en it iepenet de doarkes nei kreative 
oplossingen om de benearring efkes te litten foar wat er is. In nonsens fers skriuwe dat alle perken te bûten giet 
bygelyks, sa fan Leafst soe ik no:

Hierkes telle op ‘e kappersflier
of fleantúchjes fan griis skytpapier
ta ‘t souderrút út goaie,
beskút mei grint bestruie,
moarnsier wat wite wiven fange,
fjoertongen koarje, hiele lange.
Steltrinne by de treppens op,
feteagen dreagje út gleon sop en
roet út boazums klauwe,
yn’t swart mei ’n snieman trouwe en
droege wyn út sleatten sûpe,
earmoedzje en wilens tientsjes poepe!!
Oh heden nee… dit giet te fier,
( it gong oars as in tierelier!),
literair net folle om ’t gat,mar wa doart sizze dat soks 
moat?

No alle gekheid op in stokje hear mar, wa soene wy 
net wêze wolle en tútsje it slommerjende begryp 
OMTINKEN wekker út syn toarnroaskesliep? Om 
der foar inoar te wêzen stiet jin FRIJ dochs, dus wa 
binne wy?

Heidi

Dizze kij oan’e Hegedyk binne op 7 april 2020 wer 
lekker bûten en lizze fijn bijelkoar. Se ha niks mei de 
oardel meter regel fan it Corona-firus.
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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



De aanpassing
Het is voor een ieder enorm wennen. Epidemieën hebben al eeuwen over de aarde gewoed, maar steeds beter 
kreeg de mensheid die onder controle. Toch wordt de hele wereld plotseling overrompeld door een akelig 
virus, dat ons belaagt als een rauwe voorjaarsstorm die het ouwe hout uit de bomen jaagt. Vooral ouderen en 
kwetsbaren moeten het ontgelden. Ineens is niets meer zeker en alles anders.

Het leek even na de jaarwisseling een ‘ver-van-ons-bed-show’, maar binnen de kortste keren bereikte het 
coronavirus ook Nederland. In allerijl werden maatregelen afgekondigd en al rap daarna aangescherpt. Ook als 
dierenartspraktijk moesten we daarin uiteraard mee. Op de praktijksite, op Facebook en op de toegangsdeur 
maakten we onze nieuwe huisregels kenbaar. Op de praktijk werken we zoveel mogelijk in vaste, uitsluitend 
fitte koppels. In eerste instantie werden alleen spoedgevallen door ons behandeld. Maar al gauw bleek dat 
arbitrair. Want als je een beginnende oorontsteking niet meteen goed de kop indrukt, wordt het al rap een 
chronisch drama. En ook vaccinaties moet je niet te lang uitstellen, want daarmee willen we juist epidemische 
toestanden voorkomen! Bovendien moeten we baasjes van dieetvoer en medicatie voorzien om hun dierbare 
viervoeters gezond te houden. Dus werd er een modus gevonden om niet alleen de meest noodzakelijke 
diergezondheidszorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden met inachtneming van de voorschriften van het 
RIVM, maar ook de reguliere bekommernis. Dat viel om de drommel nog niet mee! En ondertussen moesten 
de neuzen binnen de praktijk ook nog eens allemaal dezelfde kant op. Maar thans worden de nieuwe regels 
breed gedragen en vakkundig opgepakt. Alleen een gezond baasje mag bij ons binnen komen, uitsluitend na 
een telefonische afspraak. En als je zelf niet fit bent, moet je iemand anders regelen. Eerst de handen ontsmetten 
en daarna op afstand melden bij de balie. Er mag slechts één begeleider per patiënt mee naar binnen. In de 
wachtkamer wordt het dier door de dierenarts of de assistente overgenomen. Dat gaat met katten in een mandje 
het makkelijkst. Een bange hond aan de riem maakt die de oversteek wat minder graag, alhoewel een brokje 
daarin wonderen kan doen. De begeleider mag op afstand meekijken wat er met zijn of haar dier gebeurt. Zo 
houden we de vocale interactie in stand. Het is even wennen, maar het kan prima. Gelukkig hebben we een grote 
wachtkamer, waarin we met gemak twee wachtenden op ruime afstand van elkaar kunnen plaatsen. Baasjes 
moeten zich daar wel met eigen lectuur of hun mobiel vermaken, omdat we de tijdschriften hebben moeten 
weghalen…

Zelfs kleine ingrepen en operaties kunnen op deze manier goed doorgang vinden, zij het dat het halen en 
brengen vrij strikt op tijd wordt afgesproken. We willen niet meer dan één persoon gelijk bij de balie hebben; een 
volgende zal buiten of in de auto moeten wachten. Wat ik zelf als behoorlijk lastig heb ervaren, is wanneer we 
een dier moeten laten inslapen. Maar ook daarin hebben we steeds een juiste aanpak weten te bewerkstelligen, 
zonder dat we te dichtbij een eigenaar hoeven te verkeren. Ik denk dat het daarbij belangrijk is dat we ons 
moeten realiseren dat zelfs onder deze lastige omstandigheden er uiteindelijk nog waardig afscheid van jouw 
trouwe viervoeter kan worden genomen. Want het is toch schrijnend om te vernemen hoe dat op dit moment op 
heel veel plaatsen juist niet kan waar mensen hun dierbare familielid hebben verloren? 

Ik vrees dat we nog een behoorlijke periode aan de beperkende maatregelen vast zitten. Dat is behelpen en 
lastig, maar uiterst noodzakelijk om het virus de baas te worden. Kijk op onze site (www.dierenartsgou.nl) of op 
Facebook voor een update van de laatste aanpassingen. En weet dat wij er altijd alles aan zullen doen om jouw 
dier gezond te houden of beter te maken!

menno@bistedokter.nl                                       

PRAET FAN RAERDPagina 16



PRAET FAN RAERD Pagina 17

 

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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Jonge aanplant van bomen in het Raerder Bosk en langs de Singel

Wie vaak eens even een wandelingetje maakt langs singel en in het bosk, 
zal zeker opgemerkt hebben dat er bomen geplant zijn. Het Fryske Gea is 
er toch in geslaagd om op de valreep van het groeiseizoen nieuwe bomen 
te planten. Eigenlijk zouden afgelopen winter uitgebreidere kap- en 
snoei werkzaamheden in het bosk hebben plaats gevonden, maar door 
langdurige ziekte van een medewerker is dat deze winter niet gebeurd. Bij 
de singel is onlangs wel veel gesnoeid en zieke essen zijn gekapt.

Langs de singel zijn geen grote bomen geplant omdat de plantplaats 
krap is vanwege een smal en soms ook steil talud. Bovendien slaan jonge 
exemplaren sneller aan dan oudere bomen. Het Fryske Gea hoopt op 
een snelle groei in de komende jaren en heeft gekozen voor inheemse 
boomsoorten en daarin ook weer een afwisseling in soorten, zodat we 
in de toekomst een afwisselende laan krijgen, die minder afhankelijk 
is van ziekten die er in bepaalde boomsoorten soms voorkomen. Zoals 
momenteel het massaal wegvallen van essen door de essentaksterfte.

Jonge exemplaren van Zomereik, Gewone Esdoorn en Hollandse linde 
staan nu langs het schelpenpaadje. Ze staan in één lijn met de bestaande 
grote bomen van onder ander iepen en eiken. Aan het eind van het 
laantje, het dichtst bij de dorpskern staat een jonge treurwilg op de hoek. 
Over een aantal jaren steelt deze de show en hangt met sierlijke twijgen 
over het water.

In het park is onlangs een dikke eik omgewaaid. Een deel van de stam 
blijft liggen. Leuk voor kinderen om er op te klimmen en goed voor de 
ecologische waarden die er in dood hout zitten voor bijvoorbeeld kevers, 
mieren en paddenstoelen. Helaas zijn er toen ook een aantal lindebomen 
langs het pad aan de voorzijde van het park beschadigd. Deze zijn nu 
gelijk vervangen door nieuwe exemplaren. In het verlengde van dit pad 
is een rijtje met jonge beuken geplant om de lanen langs het pad aan de 
voorzijde van het park weer compleet te maken.

Ineke Schulting

Raerder Bosk

It is Maaie

Lytse lamkes springe bliid om harren 
mem skiep hinne.

Kij rinne tofreden yn it lân.
Fûgels ha it smoar drok mei nêsten 

meitsjen.
Einen fleane as gekken efter elkoar oan.

Hazzen boartsje yn it lân.
Blommen komme op.

Beamen krije blêd.
Bisten en natoer binne yn it spier.

Ja, dit is foarjier.
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De Wylde- of Bostulp

In de eerste weken van april stond de wel meest beroemde stinzenplant, 
de Wylde- of Bostulp, op heel veel plekken in Raerd prachtig te bloeien. 
Ze wordt liefkozend ook wel de Koningin van de stinzenplanten 
genoemd, vanwege de sierlijke stengel en bloemknop en vanwege de 
mooie tere bloem, wanneer de knop in de zon opengaat. 

Natuurlijk is de bloem prachtig te zien in het Raerder Bosk, vooral aan de 
slootkant en heel graag in het zonnetje. Maar dit keer heb ik deze mooie 
tulp ook in verschillende Raerder tuinen gezien. Je ziet nu steeds vaker 
dat in deze tijd in veel van onze tuinen stinzenplanten staan te bloeien. 
De natuur strooit hier graag met allerlei moois! 

In Friesland komt de Bostulp veel voor, maar elders in Nederland is de 
plant zeldzaam. Blijkbaar zijn de groei- en bloei condities hier goed, 
namelijk vochtige, voedselrijke kleigrond en zon! Zo valt er weer veel te 
genieten bij de “Corona Frisse Neus”. Blijf allemaal gezond en we houden 
nog maar even afstand.

Denk in het binnenbos alstublieft aan de broedende eenden op de grond. 
Je ziet ze niet door het hoge groen, maar er zijn er verschillende.

Ineke Schulting

Raerders
12 april jl. is in Leppehiem te Akkrum Hessie de Vries 90 jaar geworden. 
Een groot feest zat er helaas niet in vandaar dat de gehele familie de 
Vries haar via een hoogwerker voor haar balkon gefeliciteerd heeft.

Het is al even geleden, maar Rogier is 40 jaar geworden op 29 februari jl.
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Foar Fryslân fan Boppen koenen minsken in boadskip 
op 'e grûn meitsje om de ynwenners fan Fryslân in hert 
ûnder de riem te stekken. Op tongersdei 16 april flein de 
drone boppe Raerd. Fryslân fan Boppen is in inisjatyf fan 
LF2028, de Fryske gemeenten en de provinsje Fryslân 
yn gearwurking mei Omrop Fryslân en de Ljouwerter 
Krante.

Fryslân fan Boppen 


