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Playbackshow Raerd
onderbouw            1e prijs             bovenbouw

onderbouw             2e prijs             bovenbouw

onderbouw              3e prijs             bovenbouw
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Raerder Bosk

Ineke Schulting

Playbackshow Raerd (meer foto’s op www.raerd.com)
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Maandag 10 april 20.15 uur Jaarvergadering Stichting Doarpshûs Dorpshuis

Donderdag 13 april 19.30 uur Kerkdienst (witte donderdag) Laurentiuskerk

Zondag 23 april 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Donderdag 27 april 13.00 uur Koningsdag Dorpshuis

Dinsdag 2 mei vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 7 mei 13.00 - 17.00 uur Lentefair Dorpshuis

Zaterdag 10 juni Autopuzzeltocht

Wie nu een rondje bosk loopt en behalve de 
buitensingel ook het binnenbos meepikt, komt nu 
ogen en oren tekort. Een echte natuurbeleving en dat 
in eigen dorp! De sneeuwklokjes en winterakonietjes 
zullen over twee weken, als u deze Praet fan Raerd 
leest, wel uitgebloeid zijn. Deze twee prachtige 
blomkes hebben er samen voor gezorgd dat het 
Raerder bosk, ook op gure winterdagen, een wit/
gele deken liet zien. Het bosk is hier echt beroemd 
om en er waren dan ook vaak fotograferende bezoe-
kers te zien. Nu, half maart, zien we er mooie pollen 
krokusjes en lenteklokjes bloeien. Er is nu ook, aan 
opkomend blad,  heel goed te zien wat voor moois we 
binnenkort nog te zien zullen krijgen. Daar zal ik u 
natuurlijk steeds over berichten.

Het Raerder Bosk is ook een van de terreinen die 
genoemd worden op de website 
www.stinze-stiens/stinzenflora-monitor. Iedere week 
schrijf ik voor deze website wat er zoal is waar te ne-
men, net zoals dat gebeurt voor de andere terreinen. 
Alle liefhebbers van stinzenplanten kunnen zich zo 
makkelijk inlezen waar welke planten bloeien.

Komen we ook oren tekort? Ga maar… en luister 
maar naar de roeken en de reigers, die nu echt de 
lente in hun bol hebben. Ze vliegen af en aan met 
takken in de snavel en laten flink van zich horen. Veel 
genoegen en zet het petje maar op!

Ineke Schulting

Didy de Vries

Volop kleur in het Raerder Bosk



PRAET FAN RAERDPagina 4

Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 130
April 2017
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Johan Keuning (penningmeester)
Heidi Andringa (interviews)
Harmen de Vries (opmaak)
Anneke Lycklama (redactie & opmaak)
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)
Aaltsje ter Schegget (secretariaat )

Distributie
Johanna Kooistra

Kopij
Aaltsje ter Schegget
Flansum 2a 
9012 DC Raerd
0566-651703
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

Inleveren kopij
Voor het 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
€ 27,50 per jaar (per nummer 
€ 1+ € 1,50 porto = € 2,50)

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK  Sneek
0515-488888

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685

MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666

Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH  Grou
0566-621310

Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37
8491 GJ  Akkrum
0566-651146
www.itbertehus.nl

Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566-601464

Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2
9012 CN  Raerd
0566-602272

Wijkagent
Trinus Hoekstra
Telefoonnummer 0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagent-
schap is in Grou bij Boekhandel 
Friso aan de Hoofddstraat 5

Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000

Playbackshow 
Raerd 2017
Ondanks het prachtige voor-
jaarsweer trekt de playbackshow 
zondagmiddag 12 maart weer 
een volle zaal. Met maar liefst 
19 acts op het programma 
belooft het een enerverende 
middag te worden. Terwijl 
Karin en Berend de laatste licht- 
en geluidchecks uitvoeren, de 
kassadames Tara en Alida hun 
plek innemen en de schmink-
sters Karin en Piety hun koffers 
vol poedertjes, lakjes, kleurtjes 
en glittertjes uitpakken, 
druppelen rond 12 uur de eerste 
artiesten binnen. Enkele 
artiesten komen alleen, terwijl 
anderen hun persoonlijke 
assistent meenemen voor het 
dragen van de nodige kostuums 
en attributen. Tegen enen staat 
het achter de coulissen vol met 
fietsen, palmbomen, een 
zwembad, parasol, skateboard en 
er is zelfs een tijger.

Terwijl de laatste hand wordt 
gelegd aan de make up en het 
haar van de onderbouw 
artiesten van de basisschool, 
arriveert intussen Jurjen, de 
presentator van de middag 
en ook de vakkundige jury is 
inmiddels in het dorpshuis 
aanwezig. De driekoppige jury 
van deze middag bestaat op de 
eerste plaats uit niemand minder 
dan de enthousiaste dans- en 
theatergoeroe Juf Luncinda! 
Daarnaast hebben we de, door 
de bassischoolkinderen, zeer 
geliefde zanger/entertainer (en 
man van juf Thea) Sander Metz! 
En last but nog least onze 
bekendste Raerder, de geweldige 
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zangeres Elske DeWall! Aan hen 
de moeilijke taak te bepalen wie 
de bronzen, zilveren of gouden 
prijs toekomt. 

Zo tegen enen zijn alle 
artiesten binnen en zit de zaal 
al mooi vol. De spanning loopt 
op, terwijl de ene nog even snel 
de lippen stift, moet de ander 
alweer plassen en weer een 
ander is nog snel de danspasjes 
aan het doornemen. En dan 
schalt de openingstune door de 
zaal en betreedt de presentator 
het prachtig verlichte playback 
podium. Na de huishoudelijke 
mededelingen en het voorstellen 
van de jury kan de show 
beginnen!

Achter de coulissen staan de 
eerste artiesten al klaar, een 
beetje gespannen maar ook met 
heel veel zin wachten ze tot ze 
opgeroepen worden. De ver-
lichting begint te knipperen, 
de ruimte vult zich met rook 
wanneer zij onder luid applaus 
door de opengaande gordijnen 
het podium opstappen. De  zaal 
wordt getrakteerd op acht zeer 
uiteenlopende acts van zeer 
vertederend tot super energiek. 
Terwijl het publiek tijdens de 
pauze even bijpraat onder het 
genot van een,  door de 
barvrijwilligers Hiltsje en 
Wijnand, ingeschonken 
drankjes, zit de jury druk in 
beraad over de te kiezen 
winnaars. 

Om de spanning voor de prijs-
uitreiking wat weg te nemen, 
stapt Sander Metz met zijn gitaar 
het podium op en speelt gezellig 
een paar liedjes, er wordt volop 
meegezongen en gedanst. 

Maar dan komt toch het mo-
ment van de waarheid, wie gaat 
er met de prijs naar huis. Met 
hoopvolle en gespannen koppies 
staan alle onderbouw-
kandidaten tussen de juryleden 
op het podium en dan volgt het 
verlossende woord. De derde 
prijs is voor Marijn en Tjarda 
met het liedje Hartbeat van Rein 
en Vajãn, de tweede prijs is voor 
Femke en Anouk met het liedje 
Shake it off van Taylor Swift en 
de eerste prijs is voor 
Hannah met het liedje Scars to 
your beautiful van Alessia Cara. 
De enkele teleurgestelde 
gezichtjes van de net buiten de 
prijzen gevallen kandidaten 
lichten gelukkig alweer gauw op 
wanneer ook zij een mooie 
medaille van de jury ontvangen!

En dan is het tijd voor de boven-
bouw artiesten! Ook zij staan 
inmiddels te trappelen om het 
podium op te mogen, de ene 
ogenschijnlijk super cool en de 
ander op van de zenuwen, maar 
eenmaal op het podium 
verdwijnen alle spanningen en 
wordt er op hoog niveau ge-
zongen, gedanst en geacteerd! 
De zaal wordt wederom verrast 
door elf geweldige acts. Tijdens 
een aantal acts worden video-
clips op een nauwelijks van echt 
te onderscheiden wijze nage-
speeld en geplaybackt. Terwijl 
tijdens andere acts de hele zaal 
meezingt en klapt of met 
aanstekers staat de zwaaien. Het 
publiek leeft enorm mee met de 
artiesten op het podium. 

Na iedere act laat de jury weten 
wat zij ervan vindt. Alle acts 
worden door de enthousiaste 
jury eerlijk maar tegelijkertijd 

zeer positief en opbouwend 
beoordeeld, oftewel iedereen 
verlaat het podium met een vet 
compliment en een goed 
gevoel! Na de laatste act trekt de 
jury zich even een kwartiertje 
terug om samen de winnaar van 
deze nek aan nek race te bepa-
len. Opgelucht over het soepele 
verloop van deze middag voelen 
wij als organisatie de spanning 
van ons afglijden, maar bij de 
boven-bouw kinderen loopt de 
spanning juist weer op want de 
prijsuitreiking komt in zicht!

De jury betreedt het podium en 
alle bovenbouw artiesten mogen 
erbij komen, dan volgt de 
uitslag. De derde prijs is voor 
Eliza met het liedje Oh wat ben 
je mooi van Sugar Lee Hooper, 
de tweede prijs is voor Alissa 
met het liedje Break free van 
Arianne Grande en de eerste 
prijs gaat naar Janna met het 
liedje The Greatest van Sia. 
Ook in deze categorie is er voor 
iedere deelnemer nog een mooie 
medaille.

Jurjen bedankt intussen alle 
kandidaten, het publiek, de 
vrijwilligers achter de bar, de 
jury, het licht en geluid en de 
organisatie voor deze geweldig 
mooie middag! En wij bedanken 
onze presentator natuurlijk ook 
voor zijn fantastische inbreng en 
alle anderen die er aan hebben 
bijgedragen deze middag 
mogelijk te maken. Op naar 
volgend jaar!

Metty, Willemijn, Karin, Petra en 
Ymie   

Nb. alle foto’s van de playback-
show vind je op www.raerd.com.
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NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Hedy’s 
Pedicure Praktijk

 

Gespecialiseerd in het behandelen van 
 

diabetes
– 

en reumapatiënten
                          

 

Doarpsstrjitte 35  

9021 CK Easterwierrum 

058-2501116 
hedyspedicurepraktijk@gmail.com 

 

 

 

bel/mail of kom
 gerust even

 langs. 

Minke Strikwerda 
Tel: 06 509 787 11

f2hmkstrikwerda@live.nl
www.quantumtouch.frl

Genezen met je handen 
Iedereen kan het leren

Bij elke klacht de moeite van het 
proberen waard. Ook voor dieren.
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Praet mar Raak
Deze keer zal Remco Jorritsma 
vertellen wie hij is en wat hem 
bezig houdt. Barst maar los.

Waar en in welk jaar ben je ge-
boren?
Geboren ben ik op het Frijhofke 
in Raerd op 30 januari in 1991.

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Ik ben 3,5 jaar samen met Jodene 
Oosterhoff. `Voor zover ik weet 
zijn er geen kinderen in het spel.

Wat doe je overdag?
Ik ben werkzaam als chef-kok bij 
restaurant ’t Foarûnder. Het is een 
restaurant met een eenvoudige 
kaart waar we alles zelf maken. 
Elke dag is anders, we serveren 
lunch, diner, buffetten, bbq’s enz.

Hoe lang woon je al in Raerd?
In moai skoft. 26 jaar.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Samen met Arjen Compagne zit 
ik in het bestuur van de ‘Jeugd’ 
biljartclub. En zo nu en dan 
vrijwillig ik in het Dorpshuis.

Wat is je favoriete muziek?
Dat varieert per dag, van pop, 
rock, blues, Nederlandstalig., 
country, klassiek en elektronisch 
is wel redelijk uitgesloten.

Waar mogen ze je midden in de 
nacht voor wakker maken?
Nergens voor. Even normaal 
doen.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Echte hobby’s heb ik niet, maar 
als het even kan ga ik graag uit 
eten en nuttig graag een borreltje.

Wat vind je het lekkerste eten?
Warm eten. Dat dekt de lading 
aardig. Aardappel, vlees, groente 
is altijd goed. (met mayo)

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Een schitterend oranje Peugeot 
206. De speciale uitvoering 
zonder blanke lak.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Bij alles met jankende kinderen.

Welk boek lees je op dit mo-
ment?
Ik ben al 2 jaar bezig met het Spel 
der Tronen. Schiet niet echt op.

Waar praat je graag over?
Dat ‘tiid gjin skoft hâld’. Nee hoor. 
Ik praat meestal maar een eind in 
het rond.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Werken. Mijn ‘weekend’ is 
meestal maandag, dinsdag. Dan 
mag ik graag wat rustig aan doen 
en wat omprutsen.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Dan doe ik meestal wat anders en 
doe ik een dagje Starteiland.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is de slechtste?
Ik ben vaak heel geduldig. Als het 
geduld op is.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
De straten rondom kerk vind 
ik wel typisch Raerd. Het minst 
mooie vind ik daar waar het dorp 
ophoudt.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Een supermarkt.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Als ik in het vliegtuig zou zijn, 
dan zou ik graag naast de piloot 
willen zitten en vragen of ik even 
een stukkie mocht vliegen. 

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Dan begin ik in Raerd een super-
markt en kunnen we eindelijk de 
vraag “Wat mis je in Raerd” in 
deze rubriek schrappen :).

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking.
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O.S.O NIEUWS
Juf Jacintha 
Het bestuur van OSO heeft helaas de beslissing moeten maken om afscheid te nemen van de gym lerares 
Jacintha.  Helaas waren er teveel opzeggingen en had het dusdanig financiële gevolgen voor de vereniging, dat 
wij afscheid hebben genomen van Jacintha. 

We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe gym juf of meester. Mocht u iemand weten, dan horen we het 
graag.

Juf Kim
Wellicht heeft u het al vernomen, maar ook Juf Kim gaat ons verlaten. Kim gaat haar dromen achterna. Zij blijft 
les geven tot aan de zomervakantie. Kim zou Kim niet zijn als zij zomaar zou vertrekken, ze helpt ons actief 
zoeken naar een vervanger.

Kim, bedankt voor je fantastische inzet, we zullen je missen!

Wist u dat?
We momenteel 2 vacatures hebben? Te weten: Gym docent en dans docent.
We in mei een ludieke actie hebben? 
En hier in de volgende Praet fan Raerd meer informatie over komt?

Voor al u vragen kunt u e-mailen naar: oso@hotmail.nl  (Let op! .NL)

Op de hoogte blijven?
Volg O.S.O Raerd nu ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd. Like onze pagina en blijf op de hoogte 
van het laatste nieuws van de gymnastiekvereniging. 

Bestuur O.S.O te Raerd
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Voor al uw: - Agrarische bouw
- Verbouwingen
- Restauratie
- Woningbouw

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

B o o t s m a
B o u w b e d r i j f  B . V .
E a s t e r w i e r r u m

- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw

Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

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

Woningtaxatie

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

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team
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Kindercentrum Inky Pinky  
Selanswei 2 

9012CN te Raerd 
 

 

 

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

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

Kvk.nummer: 58571973 
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KONINGSDAG 
2017 vier je in Raerd 

 
Wanneer: Donderdag 27 april 2017 

Waar: Dorpshuis & tuin Raerd 
Hoe laat: v.a. 13:00uur 

Voor wie: Voor iedereen 
 

Springkussen: voor de aller kleinsten 
Speurtocht: voor de basisschooljeugd groep 4 t/m 8 
Poppenwierster korfbal: voor iedereen vanaf de basisschool 
Jeu de Boules: voor iedereen vanaf de basisschool 
Schminken: voor iedereen 
BBQ: voor iedereen 
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Het Blikje
Even voorstellen

Wij van het Blikje zijn benaderd 
door de redactie van de dorps-
krant, met de vraag of wij met zijn 
allen een stukje wilden schrijven, 
dus leek het ons een leuk idee om 
even in het kort te vertellen wie 
wij zijn en wat wij doen.

Wat is het blikje?
Is de zeecontainer op de Hegedyk 
u wel eens opgevallen? Dat is ons 
Blikje. Het Blikje is een jeugd-

Schouwstra. Sindsdien zijn wij in 
contact met Plaatselijk Belang. 
Er komt sinds de overname een 
diverse groep mensen uit Raerd 
en de dorpen er omheen. 
Als bestuursleden zijn wij 
verantwoordelijk voor zaken als 
inkopen voor, het onderhouden 
van en het toezicht houden op 
het Blikje. Het Blikje is zelfs een 
aparte straat bij de Merke. Wij 
betrekken ons ook bij de 
dorpsactiviteiten.

Activiteiten 
Naast in het Blikje zitten en 
uitgaan doen wij ook nog andere 
activiteiten. Zo hebben we op 
zondags bijvoorbeeld een 
filmmiddag met hapjes, gaan wij 
wel eens met zijn allen te 
wokken en kun je ons geregeld in 
het zwembad vinden.

Wanneer u vragen voor ons heeft 
of u benieuwd bent naar ons, kunt 
u gerust eens langskomen op 
vrijdag, zaterdag of zondag.

Opgeven activiteiten  

Koningsdag 2017          
               
Speurtocht: de jongerein bedenkt een leuke tocht voor kinderen 
van groep 4 t/m 8 door het dorp. Opgeven vóór 20 april bij Jelly 
Gretha van Vilsteren, via b.vilsteren@chello.nl   
 

Poppenwierster korfbal: voor iedereen vanaf groep 8 is er 
Poppenwierster korfbal, opgeven vóór 20 april bij Doete Kooistra-de 
Groot, via doete@hetnet.nl  

 

Jeu des boulles: voor iedereen vanaf groep 8, opgave ter 
plekke. 
 

 
honk voor de jeugd vanaf 14 jaar. 
Het valt onder toezicht van 
Plaatselijk Belang en daarom 
schuift het bestuurschap ook 
steeds door aan de jongere 
generaties. Het is bedoeld als plek 
voor de jeugd zodat ze weekends 
en in de vakantie een plaats heb-
ben om met elkaar af te spreken. 
 
Wie zijn wij?
In 2016 hebben Herman van 
Vilsteren, Frans de Vries en 
Sjoerd Dijkstra het bestuur-
schap over genomen van Grietsje 
schaap,  Folkert Punter en Teatske 
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Commandopost in Grou
Museum Bescherming Bevolking

Altijd al eens een kijkje willen nemen in een echte bunker? Dan krijgt u deze zomer hiertoe de gelegenheid. De 
zware sluisdeuren gaan dan namelijk open voor het publiek.

De Commandopost ligt aan de Burstumerdyk 1 in Grou, verscholen in het groen, afhankelijk van het seizoen, 
evenwijdig aan de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen. De ‘bunker’ zoals deze in de volksmond wordt 
genoemd, is rond 1965 opgeleverd om de provinciale- en gemeenteautoriteiten een locatie te bieden om bij een 
mogelijke atoomaanval op de vliegbasis bij Leeuwarden de provincie te kunnen blijven besturen.

De bunker is heel groot, heeft een oppervlakte van ongeveer 1100 m². Hij is zodanig ingedeeld dat in tijden van 
nood 150 personen gedurende twee aaneengesloten weken in de bunker konden werken, wonen en slapen.

Vanaf april 2014 is een groep vrijwilligers gestart met het ‘publieksklaar’ maken van deze unieke bunker. Hij 
heeft gedurende tientallen jaren leeg gestaan dus er moest wel schoongemaakt worden. Vanaf september 2014 
zijn er regelmatig openstellingen voor het publiek; ervaren gidsen nemen de bezoekers mee terug naar de 
zestiger jaren van de vorige eeuw, de periode van de Koude Oorlog. Het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan.
De bunker valt organisatorisch onder het Nederlands Veiligheids Instituut te Almere (NVI) en heeft sinds vorig 
jaar de museumstatus verkregen.

Bezoekdagen
In de weekenden: 6 en 7 mei, 10 en 11 juni, 1 en 2 juli, 9 en 10 september, 7 en 8 oktober en tot slot 
28 en 29 oktober 2017.

Dit jaar gaat de bunker voor het eerst gedurende de zomermaanden beperkt open en wel op:
Woensdagen : 19 en 26 juli
Donderdagen : 20 en 27 juli
Vrijdagen : 21 en 28 juli
Woensdagen : 2, 9 en 16 augustus
Donderdagen : 3, 10 en 17 augustus
Vrijdagen : 4, 11 en 18 augustus

Openingstijden
In de weekenden van 11.00 – 15.30 uur
Tijdens de vakantiedagen van 13.00 – 16.00 uur

Toegangsprijs
Volwassenen: € 4,- pp
Kinderen vanaf 12 jaar: € 2,- pp
Kinderen tot 12 jaar: gratis

De bunker ‘draait’ volledig op een groep enthousiaste vrijwilligers die u met veel plezier zullen ontvangen en 
rondleiden. Is uw belangstelling gewekt? 

Kijkt u eens op www.museumbeschermingbevolking.nl 

Marjolein Fagel-Hofkamp
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Kids First vindt deze 
ontwikkeling belangrijk. Zeker 
ook omdat het Nederlands een 
steeds belangrijkere plaats 
inneemt in het onderwijs en wij 
juist ook grote waarde hechten 
aan het Frysk. Ook alle ouders 
waren erg positief hierover. 

Wij hebben ervoor gekozen om 
een opvang te worden waarbij 
de leidsters het Fries als voertaal 
gebruiken. Natuurlijk is er ook 
aandacht voor het Nederlands; 
dat doen we door afgebakende 
taal-activiteiten. Zo leren 
kinderen beide talen consequent 
te gebruiken.”

De uitgangspunten zijn:
•	 het creëren van een omgeving 

waarin de taalontwikkeling 
wordt gestimuleerd;

•	 het uitdragen van de  
meerwaarde van twee- en 
meertaligheid;

•	 het stimuleren van  
tweetaligheid bij kinderen en 

•	 het consequent gebruik van de 
beide talen.

De peuterspeelzaal krijgt een 
subsidie en structurele 
ondersteuning op het gebied 
van taalbeleid in het algemeen 
en aandacht voor de tweetalige 
ontwikkeling van kinderen. De 
leidsters worden extra opgeleid 
op het gebied van taal-
ontwikkeling en tweetaligheid. 
“Zo kunnen we op een 
deskundige manier de kinderen 
begeleiden in tweetaligheid”, 
besluit de enthousiaste juf haar 
verhaal.

Meer informatie over de 
tweetalige peuteropvang? 
Kids First, tel. 088 - 0350400. 

U bent ook altijd van harte 
welkom op maandag- of 
donderdagochtend tussen 8.15 
en 11.15 uur bij Peuterpret in 
Raerd (ingang naast het  
dorpshuis).

Peuterpret wordt 
tweetalige 
peuteropvang
Peuteropvang Peuterpret heeft 
het aanbod gekregen om een 
gecertificeerde tweetalige 
peuteropvang te worden. Die 
kans hebben ze met beide  
handen aangegrepen.

Juf Nynke vertelt: “De provincie 
stelt een subsidie beschikbaar als 
wij een taalbeleid ontwikkelen 
dat gericht is op de tweetalige 
ontwikkeling van kinderen. 
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Ambachtsbakker Sybesma 

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

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

Openingstijden Mantgum:

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

Kids First Peuterspeelzaal in Raerd
  

Komst boartsjen?
Kom je spelen?

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

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

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

WWW.KIDSFIRST.NL

Komst te boartsjen?

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

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!

Bel:
0515-521216 of
06-20914571

Bernard Abma
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Volop snelheidscontroles op Snitserdyk
Tijdens 13 mobiele controles constateerde de politie de afgelopen twee maanden bijna zevenhonderd snelheids-
overtredingen op de Snitserdyk. Dit is de N354 tussen Dearsum en de A32. Gecorrigeerd voor kleine overtredin-
gen (minder dan 7 km/u te hard) gingen ruim driehonderd bestuurders in de fout. Dit is het resultaat van snel-
heidscontroles die de politie deed op initiatief van de provincie Fryslân. In 2016 vonden op deze weg meerdere 
ongelukken plaats. De provincie Fryslân nam daarop maatregelen.

De politie controleerde vooral bij Tsienzerbuorren en de afslag naar Raerd. Op deze stukken van de weg gebeu-
ren de meeste ongelukken. Vorig jaar telde de politie er 20 op de Snitserdyk. Dit zijn alleen de geregistreerde 
ongelukken. Daarop volgden maatregelen van de provincie. De belijning werd aangepast en er kwamen zes grote 
campagneborden langs de weg. Met Kiek op ‘e Dyk worden bestuurders aangesproken op hun (rij)gedrag, opge-
roepen op de weg te letten en geconfronteerd met het grote aantal ongelukken op de Snitserdyk. Ook werden er 
in bijna alle bochten reflectorpaaltjes geplaatst.

Meer maatregelen
De politie zet motoragenten in en gaat vaker opvallend en onopvallend controleren. Provincie Fryslân vervolgt 
binnenkort de bewustwordingscampagne op social media en diverse websites. Ook werkt de provincie dit jaar 
aan de weg zelf om deze veiliger te maken. Zo staat na de zomer het groot onderhoud gepland, waarbij de weg 
een nieuwe deklaag krijgt. Dit zorgt voor meer grip en een betere wegligging. De markering is daarna ook weer 
als nieuw. Eind 2018 moet dan het buurtschap Tsienzerbuorren een dorpser karakter krijgen voor meer veilig-
heid en worden twee ovondes aangelegd waar nu kruispunten zijn.

bron: www.fryslan.frl (10-02-2017)

Didy de Vries
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It moat net Raerder
Yn de Aldfeart bij de Sylsterhoeke 
sitte hiele grutte snoeken. Der 
wurdt gauris wat fongen. Troch 
grutte mannen, mar ek troch 
lytsere jonkjes. En grutsk dat se 
dan binne!

Snein 12 maart wie it hiele doarp 
hast yn it Doarpshûs. Wat wie der 
dan te rêdden? Wol no de 
Playbackshow. En der binne yn 
Raerd nochal wat talinten.

Op 25 maart 1952 is de basiss-
koalle iepene. Der is in moai âld 
boekje oer fûn, mei in hiele protte 
leuke gedichtsjes fan de 
skoalbern fan 65 jier ferlyn. Der 
wie in jonkje sa bliid mei de nije 
skoalle. It wie sa moai en nij. De 
húskes wiene mei lukerij (wat in 
lúkse wie yn die tiid ). 

Der komt grif noch mear nijs oer 
dizze iepening, mar jim binne 
alfêst op ‘e hichte.

It is ek al maitiid. Der komme 
lytse lamkes, de fûgels sjonge en 
lizze aaikes. En al meie de aaien 
fan de ljip net mear meinommen 
wurde, de echte aaisyker kin noch 
wol genietsje fan it gedrach fan de 
fûgels yn it lân.

Maitiid

De maitiid komt der oan.
Dan groeie alle beamen.

Dan fluitsje de fûgels.
De bern boartsje bùten.

De blommen bloeie.
Ik bin sa bliid.

Want it is wèr maitiid.

Didy de Vries
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Oprop

Meidat Siep Andringa by it opromjen in nijsgirrich tin ferskeboekje troch de hannen krige, 

kamen wy der efter dat “de nije skoalle” fan Raerd op 25 maart 1952 iepene is. Dat is 65 jier tebek. 

Wy hawwe dus in JUBILARIS yn ús midden! Krekt net mear op ‘e tiid om it op de dei fan it lustrum 

by ús doarpsgenoaten ûnder de oandacht te bringen, mar it soe lykwols aardich wêze at der guon 

wiene dy ’t dêr noch wat oer fertelle koene/woene. Hast in minskelibben lyn dat wol, mar der is grif 

immen dy’t  it noch sa libben yn syn ûnthâld hat dat er it mei ús diele wol.

It sil ús nij dwaan, alfêst betanke (graach efkes in mailtsje nei doarpskranteraerd@hotmail.com).

Redaksje Praet fan Raerd

Geld kwijt?
Bij de redactie is een melding binnengekomen van de vondst van een 
behoorlijk geldbedrag in het dorp. Ben je onlangs geld verloren, stuur 
dan even een mailtje naar doarpskranteraerd@hotmail.com onder 
vermelding van het verloren bedrag en de vermoedelijke plaats en 
tijdstip van het verlies. We hopen op deze manier het geld bij de 
rechtmatige eigenaar terug te kunnen bezorgen.

De redactie

Jaarvergadering Doarpshûs
Het bestuur van de Stichting Doarpshûs Raerd nodigt hierbij alle inwoners uit voor haar jaarvergadering, te 
houden op maandag 10 april 2017, aanvang 20.15 uur in Doarpshûs ‘De Trijesprong’.

De agenda is als volgt:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de jaarvergadering 2016.
4. Jaarverslag van het bestuur.
5. Financieel verslag over het boekjaar 2016.
Pauze
6. Toelichting en gedachtewisseling over inventarisatie ‘groot onderhoud’ voor Doarpshûs en Kantine.
7. Toelichting en gedachtewisseling over de nieuw ingevoerde beheer- en vrijwilligerssituatie en eventueel  

mogelijke uitbreidingen hierop.
8. Rondvraag en sluiting.
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Column

Blij

Gisteravond een oude vriend 
aan de telefoon. 4 jaar geleden 
stopte de vriendschap op een 
nare manier. Hij belde en bood 
zijn excuus aan. Ik zei dat dit 
niet nodig was, al lang verge-
ven. We probeerden 4 jaar in 
een gesprek van 40 minuten 
te proppen. Wat is er dan veel 
gebeurd! Terwijl voor mij het 
meest heftig het wel en wee 
van mijn kinderen is, was hij in 
shock over het verlies van mijn 
haar: “je mooie haar”. En hij 
vroeg zich dan ook af hoe het 
mogelijk is dat ik zo vrolijk blijf 
onder alle tegenslagen.

Dat komt omdat mijn 
basishouding blij is. En ja, ik 
ben een gewoon mens met 
verdriet, angst, doe af en toe 
onhandige dingen en kwets 
soms iemand onbedoeld. Ik zal 
niet zeggen dat ik NOOIT 
depressief word. Maar tot nu 
toe lag dat monster niet eens op 
de loer. Mijn mindset, ontstaan 
in de opvoeding, waar ik een 
basis van liefde zo ongelooflijk 
sterk heb meegekregen en 
verder ontwikkeld in de loop 
van mijn leven, mijn 
spirituele pad. Ik probeer van 
ieder moment te genieten en 
het is absoluut een utopie dat 
dit altijd lukt, maar vaak wel. 

De schoonheid of de les in nare 
situaties zien, is een gave. Dat 
lukt niet altijd in het moment 
zelf, maar soms pas jaren later.

  
■ Grondwerk 
 
■ Tuinadvies en ontwerp 
 
■ Complete tuinaanleg 
 
■ Bestrating 
 
■ Levering modder, 
 zand & erfverharding 
 
■ Walbeschoeiing 

zie ook www.hamerheads.nl
voor info over de 
Hamerheads® palenrammer 
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Vannacht lukte het mij 
overigens direct. Mijn dochter 
lag te huilen in haar bed. Ik 
tilde haar mijn bed in. Mijn 
hart breekt als ik haar verdriet 
zie en voel. Maar ook was daar 
direct de dankbaarheid dat ze 
open staat voor mij en ik haar 
mag en kan helpen om zich 
steviger te voelen. In elkaars 
armen sliepen we weer in. Dat 
bracht een lach op mijn 
gezicht toen ik wakker werd. 
Dit prachtige jonge vrouwtje 
waar ik zielsveel van houd 
en zoveel zorgen om heb, en 
tegelijkertijd zoveel liefde en 
vertrouwen tussen ons. Wij 
kleuren elkaars wereld zoveel 
mooier. Dit geldt overigens 
net zo voor mijn mantsje, 
maar daar heb ik nu even geen 
recente ervaring mee op deze 
manier.

Ik probeer dit op mijn 
dierbaren en ook op cliënten 
over te brengen; dit basis blije 
gevoel. Niet dat er geen plaats 
is voor verdriet, boosheid of 
andere emoties. Juist wel. Alles 
maximaal ervaren, laten zijn 
wat er is op dat moment, maar 
ook alles uit het leven halen 
is mijn motto. De beste versie 
van jezelf naar boven brengen 
geldt voor mij en voor iedereen 
in mijn omgeving. Kan ik daar 
iemand mee helpen en zijn of 
haar leven makkelijker maken, 
een beetje meer geluk laten 
inzien, dan doe ik dat graag en 
met alle liefde die in mij zit. 
Zowel privé als zakelijk.

Sabine Mooiweer

 

 

       Ontspannen in uw eigen vertrouwde omgeving… 

 

                          Heeft u stress? (chronische) pijn? 
        Of wilt u gewoon lekker ontspannen? 

Bel of mail voor een afspraak. 
 

 
 

Shiatsu Ryoho 
Tel: 06-23280116      Stoelshiatsu 
Email: massagetherapieannigje@outlook.com  Klassieke massage 
Web: www.massagetherapieannigje.nl   Segmentale massage 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Shiatsu en massagetherapie  Annigje 

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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(Sport) MASSAGE voor sporters en niet-sporters die lekker in hun vel willen blijven zitten. 
 
 
• ondersteunt het herstel van pijnlijke en stijve spieren 
• maakt spieren weer soepel 
• voorkom blessures door betere doorbloeding 
• is een weldaad voor lichaam en geest 
• heerlijk ontspannend of juist stimulerend 
• is geschikt voor jong en oud 
• advies hersteltraining en oefeningen 
• verzorging en medical taping 
• ook voor massage met hotstones 
• in de mijn professionele praktijk aan huis of op locatie 
• maak een afspraak of bel voor de mogelijkheden 

 
      
 Poppenwiersterdijk 22, Raerd 
 06-15 19 37 52 
 info@origo-sportmassage.nl 
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Berneiepenloftspul Easterwierrum
Pietje Bell en de Binde fan ‘e Swarte Hân is de titel van het stuk dat de Stichting Berneiepenloftspul Easterwier-
rum dit jaar ten tonele brengt. 

In de dorpen tot ver in de omgeving van Easterwierrum drong de afgelopen weken tot de inwoners steeds meer 
door dat er iets op til was in de gemeente, want overal verschenen handafdrukken in schoensmeer op deuren en 
ramen van allerhande gebouwen en auto’s. Het blijkt dat de 33 kinderen die sinds januari al aan het repeteren 
zijn, zich al helemaal lid van hun Binde fan ‘e Swarte Hân voelen, ook buiten de repetities om. De kinderen zijn 
in het stuk voor een groot deel deel echt bendeleden. 

Tekst- en muziekschrijver Peter Sijbenga uit Reduzum nam Pietje Bell, de held van de bekende kinderboeken 
wel als basis, maar hij schreef een compleet nieuw stuk waarin nog veel meer jeugdhelden van het branieschop-
perige, creatieve type figureren. Oliver Twist, Pippi Langkous, Dik Trom, Suske de Rat en Sietske en Hielkje.

De regie is dit jaar voor het eerst in handen van Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom, Joke Krist tekent voor het 
instuderen van de songs, Coco de Haas en Trieneke Verbeek zijn verantwoordelijk voor de dans en de 
ontwerpers van het decor en de kostuums zijn Jan-Eric Venema respectievelijk Wolly Prins. De kinderen werken 
onder hun leiding haast een half jaar intensief aan het stuk. Ze leren spelen, zingen, dansen, sommigen spreken 
voor het eerst Fries en het is boven alles een fantastische sociale leerervaring voor ze.

Pietje Bell is het 27e stuk voor BIS. De première is op donderdag 22 juni.
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Boeren zoals de
natuur bedoeld heeft

Vlees van een koe gewoon hier uit de buurt, die loopt te grazen terwijl jij avonds langs 

de weilanden fietst. Een koe die in het voorjaar afkalft, en dan ongeveer 9 maanden 

buiten in de kruidenrijke weilanden rond flansum loopt. Het Vlees is niet alleen erg 

lekker en gezond, maar je weet wat je eet! 

Elke zaterdag tussen 10:00 en 12:00 heb ik mijn ’winkel’ open en is iedereen  

welkom om vlees en melk bij mij te kopen en om met mij in gesprek te gaan over  

de boerderij. Wil je op een ander moment langskomen? 

Bel mij dan even: 06 - 539 259 79

Jaring Brunia | Flansum 3 
info@boerbrunia.nl

De Kistemakker

Op ambachtelijke en creatieve wijze maakt 
Hindrik Ype de Vries uitvaartkisten en 

gedenktekens van puur hout. Voor Hindrik 
is geborgen heen gaan net zo belangrijk als 

geborgen op aarde komen”. Naast een 
aantal eigen ontworpen uitvaartkisten en 

gedenktekens, bestaat de mogelijkheid uw 
eigen wensen kenbaar te maken. Een 

persoonlijk product van zijn hand. Goed 
uitgedacht en met liefde gemaakt. Een 

handgemaakte kist voor elk budget. Elke 
maandagavond open huis in de NH Kerk te 

Poppenwier vanaf 19.30 uur. Info: 
www.dekistemakker.nl of bel: 06-14825677 
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T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

 

Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

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

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 

Didy de Vries
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Een aandeel in elkaar

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar rabobank.nl/hypotheken.

Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het
financieel haalbaar is. Gelukkig kun je morgen al in gesprek met onze
hypotheekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag 
bellen.

  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 . 

 

“Familiesalon in het hart van Friesland” 
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Make-up van Blezi | HARA schoonmaakmiddelen | dameskleding tot maat 56 | 
tweedehandskleding | servies | paling | kruiden | biologische thee | honing | 

sambal | parfum | handgemaakte sieraden | bloemen en planten | woondecoratie | 
schapenvachten | kinderkleding | reisadvies | schoonheidsspecialiste

PONY MET WAGEN & EENDJES VISSEN VOOR DE KINDEREN

Zondag 7 mei 2017 van 13.00 tot 17.00 uur
Dorpshuis Raerd
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Merenloop

Op 11 maart hebben we de 
merenloop rondom Grou 
gedaan. 

De route van 16 km was prachtig 
en we hadden er mooi weer bij.

Berne
Op 17 febrewaris 2017 is berne

Jelke de Haan 
soan fan Marja en Boy de Haan.

Pake- en beppesizzer fan Johan 
en Peekje Brouwer.

Raerders

Julia Haringsma,Tamara Struiving, Gerda Postma, Anjo de Hoop, 
Piety Veldhuis, Froukje Smith, Marjan de Vries en Aaltsje ter Schegget

Zurich Marató Barcelona

Yn de krante fan febrewaris ha 
jim miskien wol lêzen dat ik yn 
maart fan doel wie om myn earste 
marathon te draven. Op 12 maart 
wie it safier! Tegeare mei sweager 
Daan en skoansus Sippy draaf 
ik de 42,195 km troch de moaie 
stêd Barcelona en wurde we op 
in tal fan plakken oanmoedige 
troch Jan Jurjen. Nei sa’n 4,5 oere 
komme we oer de finish, wat is 
dat in kick sis! We ha alle trije 
super rûn, sûnder mankeminten. 
Der komt fêst in twadde 
marathon, mar earst gean we op 
nei de 1/2 Mar-athon op 24 juny, 
fan Terherne nei Snits.

Anneke Veenstra


