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It gie der wer omwei mei it carbidsjitten op âldjiersdei. Moai net?

Carbid schieten
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar

Woensdag 8 februari 19.30 uur Film: Hannah Arend Reduzum lokaal

Vrijdag 10 februari 16.30 – 17.30 uur Snertactie VV Irnsum Hele dorp

Zondag 12 februari 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Vrijdag 17 februari 20.00 uur Toneelvoorstelling: SEKSTIPS Dorpshuis

Zondag 26 februari 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 27 februari 20.00 uur Jaarvergadering Tennis Club Dorpshuis

Dinsdag 28 februari Vanaf 18.00 uur Oude papier ophalen Hele dorp

Zondag 12 maart In de middag Playbackshow Dorpshuis

Vrijdag 24 maart Flessenactie jongerein Hele dorp

Donderdag 27 april Koningsdag Hele dorp

Zondag 7 mei Lentefair Dorpshuis

Juni Pyjama disco kids

Redaksjoniel foarwurd
Nei sa’n fjouwer jier yn de redaksje hâld ik der mei op. Foppe en ik sille ferhúzje nei Snits.

Alles hat in lêste kear, en dit is dus “myn” lêste Praet fan Raerd. It moaie oan it meiwurkjen oan de doarpskrante 
is dat je op ‘e hichte bliuwe fan wat der yn it doarp spilet. En wy witte as redaksje dat wy in protte minsken in 
plesier dogge mei elke moanne wer in krante op ‘e matte. Dat, je binne altyd tefreden as it wurk wer klear is.

De redaksjeleden dy’t trochgeane hawwe in protte ideeën oer de krante, dêr is yn de lêste redaksjefergadering 
wakker oer praat.

Hawwe jo ek ideeën oer de krante? In nije rubryk, in ûnderwerp, foto’s, nijsgjirrige weetjes, alles is wolkom. Jo 
kinne ien fan de redaksjeleden oansjitte of maile oan: doarpskranteraerd@hotmail.com.

Minke Strikwerda
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 128
Februari 2017
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Minke Strikwerda (eindredactie)
Johan Keuning (penningmeester)
Heidi Andringa (interviews)
Harmen de Vries (opmaak)
Anneke Lycklama à Nijeholt (opmaak)
Anneke Veenstra (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 maartnummer: 
inleveren kopij uiterlijk 15 
februari (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van maart wordt in de 
eerste week van maart 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

De Dille 1
De historie van de boerderij 
begint bij Willem Ynses Heeringa, 
geboren in 1792 in Wirdum. Hij 
was jarenlang boer op – zoals zijn 
naam doet vermoeden – Heeringa 
State, tegenwoordig Snitserdyk 
11. In 1852 liet Heeringa de vrij 
kleine koemelkerij aan De Dillen 
bouwen. Tot dan toe had op die 
plek geen bebouwing gestaan. Hij 
en zijn vrouw Janke Gooitzens 
Bootsma (geb. 1804 te Bozum) 
waren de eerste bewoners. Hun 
verhuizing vond plaats in de tijd 
dat op de Snitserdyk de gevreesde 
longziekte bij runderen heerste; 
wellicht heeft deze veroorzaakt 
dat Willem de veel grotere boer-
derij niet meer kon of mocht 
pachten.

Heeringa overleed aan De Dille 
in oktober 1864. Hij boerde er 
toen al niet meer, want volgens 
de overlijdensakte was hij ‘zon-
der beroep’. Zijn weduwe vertrok 
een paar weken na het overlijden 
naar Irnsum en verpachtte de 
boerderij daarna een aantal jaren, 

RAERD TOEN - 
RAERD NU   
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niet helemaal duidelijk is aan wie. 
Alexander Tuinhout, de gemeen-
tearchivaris van Leeuwarden, sluit 
niet uit dat Roelof Sjoerds Kloos-
terman en zijn gezin de boerderij 
een aantal jaren hebben bewoond, 
voordat ze naar Deersum vertrok-
ken. Janke Bootsma stierf zelf in 
1869 in Irnsum en haar erfgena-
men verkochten het boerderijtje 
aan De Dille, dat nog in haar bezit 
was, in 1874 aan Jan Titus Terwis-
scha van Scheltinga in Oosterwie-
rum. Terwisscha woonde er van 
1874 tot 1876.

In 1876 kocht Meindert Remkes 
Kingma (geboren in 1815) de 
koemelkerij. Hij, van Katholieke 
huize, bleef er tot 1894 met zijn 
gezin wonen en verkocht de 
boerderij toen aan het duo Pieter 
Hoeben, koperslager en Johannes 
Gjalts Kuperus, kuiper, beiden te 
Oosterwierum. De beide heren 
gingen er niet zelf wonen, maar 
verhuurden de boerderij aan 
Pieter Klazes Buwalda, die er 
ook boerde. Pieters vader Klaas 
Buwalda, koopman te Rauwerd, 
was zelf in de jaren 1901-1908 ei-
genaar en verhuurde de boerderij 
aan zijn zoon.

In 1909 verlieten de Buwalda’s 
De Dille en kocht Riemke Jacobs 
Syperda, weduwe van Sijbren 
Schuurmans, boerin te Rauwerd, 
de woning. Zij verbouwde het 
pand in 1909 en liet het in 1911 
vererven aan haar zoon Jacob 
Sijbrens Schuurmans, die er ook 
boerde. Schuurmans verkocht het 
in 1924 aan Johannes Dijkstra, die 
er samen met zijn vrouw Sjoukje 
en hun acht kinderen tot 1958 
bleef wonen. Naast een koemel-
kerij had hij een melkrit naar de 
fabriek in Easterlittens. 

In de Tweede Wereldoorlog had-
den ze twee ondergedoken Joodse 
jongens in huis. In 2009 is hier-
voor een gevelsteen geplaatst (zie 
foto).

In 1958 kocht Catharinus van 
der Werf de boerderij. Hij liet het 
pand meerdere keren verbouwen, 
o.a. in 1960, 1966 en 1971. In 
1968 werd er een nieuwe stal ge-
bouwd en in 1986 kwam de eerste 
ligboxenstal achter de boerderij, 
die in 2004 werd vergroot. Toen 
zat de zoon Nico van der Werf al 
op de boerderij.

In de vrij korte geschiedenis van 
het pand is het soms gesplitst 
geweest in meerdere woningen. Er 
was soms een inpandige knech-
tenwoning, die in de jaren 1899-
1900 werd bewoond door de mo-
lenaarsknecht Tjepke Tjepkema. 
In de jaren 1924-1928 woonde 
daar een zekere Feike Hoogma 
met zijn gezin en van 1930 tot 
1952 Willem Vis. In de jaren ’50 
werden de beide pandjes voor het 
laatst weer samengevoegd tot één.

Met de huidige eigenaar, Nico van 
der Werf, praat ik over zijn leven 
op de boerderij. Vanuit de keuken 
hebben we uitzicht op het achter-
liggende land. “Maar het meeste 
land heb ik aan de noordkant van 
de Zwette, ten oosten van de weg 
naar Easterwierrum”, zegt Nico. 
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

Hij is erg geïnteresseerd in de 
geschiedenis van landbouw in het 
algemeen. En ook veel interes-
sante informatie over zijn eigen 
boerderij heeft hij zorgvuldig 
gedocumenteerd. Hij laat me de 
oorspronkelijke koopakten zien 
van 1908 en 1925. In die van 1908 
staat onder meer als een van de 
voorwaarden voor de koop dat 
er nimmer handel in veevoer 
of aanverwante artikelen mag 
worden bedreven. In een rapport 
van zijn vader uit 1958 staat dat 
het bedrijf bestond uit 9 koeien en 
12 kippen. “Nu staan er 70 koeien 
op stal”, zegt Nico, wijzend naar 
de ligboxstal achter de boerderij. 
“In het voorjaar gaan ze weer de 
wei in”.

Nico is geboren in 1962 als jong-
ste in een gezin van 7 kinderen. 
Na de basisschool in Easterwier-
rum volgt Nico de Middelbare 
Landbouwschool en gaat daarna 
aan het werk als boer met zijn 
vader Catharinus van der Werf en 
zijn moeder Trees van der Meer. 
In de jaren 1980 vormt hij een 
maatschap met zijn vader. In 2000 
gaat zijn vader uit de maatschap 
(hij is dan al 84 jaar). Hij overlijdt 
in 2006. Moeder is in 1987 tra-
gisch verongelukt toen ze op de 
ventweg bij de elektriciteitscen-
trale werd geschept door een uit 
de bocht vliegende automobilist.

In de loop der jaren heeft Nico 
zijn bedrijf verder gemoderni-
seerd. De ligboxstal uit 1986 is 
in 2005 uitgebreid en momenteel 
wordt een opslagloods gebouwd, 
deze is bijna klaar. Nico doet het 
werk voornamelijk in zijn eentje; 
vakantievieren is er nauwelijks 
bij. Naast zijn bedrijf besteedt hij 
veel tijd aan het verzamelen van 
kennis over een breed scala aan 
onderwerpen. Uit zijn bijdragen 

in de Praet fan Raerd en in de 
dorpskrant van Easterwierrum 
blijkt zijn interesse in personen 
uit zijn naaste omgeving en hun 
geschiedenis. Ook schrijft hij re-
gelmatig columns over allerhande 
actuele zaken in “Nieuwe Oogst”, 
een weekblad voor de landbouw. 
Verder vervult hij bestuursfunc-
ties, onder meer in het Archief- 
en Documentatiecentrum voor 
Rooms-Katholiek Friesland in 
Bolsward.

De boerderij van Nico valt onder 
het gebied van Raerd. Maar zijn 
hele leven is altijd gericht geweest 
op Easterwierrum, waar hij naar 
de basisschool ging en waar hij te-
genwoordig actief is in de plaatse-
lijke documentatiecommissie. Met 
de gemeenschap in Raerd heeft hij 
dan ook veel minder contact.
    
R.H.
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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.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 
Jaarvergadering Tennisclub Raerd – Maandag 27 februari 2017   20.00 uur – Dorsphuis Raerd 

 

AGENDA  

1) Opening/vaststellen agenda 
2) Mededelingen  
3) Notulen Algemene Ledenvergadering 2016 
4) Bespreken  en instemmen met voorstel  besteding gelden privatisering  op basis van de 

bevindingen van de  commissie privatisering banen  - Algemene stemming 
5) Financiën (vaststellen begroting & kascommissie) 
6) Bestuurssamenstelling  

 aftredend en herkiesbaar : Doete Kooistra & Trientsje Hellinga  
7) W.n.t.t.k. 
8) Rondvraag 
9) Afsluiting 

 

 

Op verzoek worden de stukken behorend bij deze agenda één week voor aanvang van de vergadering 
toegezonden. De stukken zijn op te vragen bij het bestuur : tennisclubraerd@gmail.com  
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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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NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114
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Doarpshûs nieuws
De jaarwisseling is veelal een mo-
ment om even stil te staan bij het 
afgelopen jaar en vooruit te kijken 
naar wat gaat komen. 

Voor het Doarpshûs was 2016 
een jaar van veranderingen. Meer 
zelfredzaamheid door de gebrui-
kers (lees: verenigingen), een 
kentering in de vrijwilligersaf-
name doordat veel dorpsgenoten 
aangaven beschikbaar te zijn voor 
specifieke taken, het bestuur dat 
na een aantal moeizame jaren in 
elk geval weer voltallig is (6 perso-
nen), een financieel ‘poerbêst 
jier’ vooral door de Slachte op 4 
juni, maar helaas ook een bedui-
dende afname van de ‘bar ope-
ningstijden’ en wij signaleren een 
doorgaande daling van bezoekers 
(=omzet) bij dorpsevenementen 
die voor het Doarpshûs op lan-
gere termijn voor de inkomsten 
zorgen. Dit laatste is trouwens 
niet alleen iets van 2016, dit speelt 
al langer en is helaas een trend die 
in veel dorpen rondom Raerd ook 
nadrukkelijk speelt. 

Hoewel dus niet alles positief is, 
zijn wij al bestuur zeker niet on-
tevreden over waar wij (inwoners, 
verenigingen, vrijwilligers en be-
stuur) nu staan. Voor 2017 wil het 
bestuur de vrijwilligersorganisatie 
verder verbeteren. Elk bestuurslid 

heeft een aandachtsgebied waarop 
hij/zij zich zal richten en als aan-
spreekpunt fungeert, zowel voor 
Doarpshûs als kantine. De afge-
sproken taakverdeling is hieron-
der weergegeven.

Daarnaast zijn wij druk bezig om 
het meerjarig onderhoud in kaart 
te brengen en te kijken wat dit 
gaat kosten. Hiermee willen wij 
tijdig inzicht hebben in de finan-
ciële mogelijkheden op lange ter-
mijn. Tijdens de jaarvergadering 
zullen wij ruimschoots aandacht 
besteden aan dit punt. Op zichzelf 
is het heel positief dat wij ruimte 
hebben om over dit soort zaken 
te praten. Het bestuur kan weer 
besturen en hoeft zich minder 
druk te maken over de dagelijkse 
beslommeringen, dankzij de inzet 

Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebied

Ynso van der Meer Voorzitter Tuincommissie

Jelle van der Velde Secretaris Installatietechnische
zaken

Tom Hospes Penningmeester Verenigingen

Margreet Fox Algemeen lid Agendabeheer en 
horeca vrijwilligers

Fokko Kooistra Algemeen lid Bouwtechnische zaken/
onderhoud

Durk Jan Zantema Algemeen lid Schoonmaak en interieur

van vele vrijwilligers. En dat is 
precies zoals door de adviescom-
missie begin 2016 is vastgesteld 
als de gewenste situatie.

Voor 2017 staat de vrijwilligers-
avond ook weer op de agenda. 
Iedereen die een bijdrage levert 
aan kantine en/of Doarpshûs, in 
welke vrijwillige vorm dan ook, 
verzoeken wij om de avond van 
18 maart hiervoor te reserveren. 
Nadere informatie volgt. Op 10 
april houden wij onze jaarver-
gadering. Naast het al eerdere 
genoemde groot onderhoud, 
willen wij dan ook een gedachte-
wisseling of, en in welke vorm, de 
zondagmiddag opening voor het 
winterseizoen 2017-2018 weer in 
ere hersteld kan worden.

Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd

■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels
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Activiteiten Focus
Laurentiuskerk

Film van betekenis
Hannah Arendt

Woensdagavond 8 februari in het 
Lokaal te Reduzum (voorbij de 
kerk onmiddellijk linksaf de oprit 
op en dan aan de rechterhand).

Aanvang: 19.30 uur.

Toegang: gratis.

Het proces tegen oorlogsmisda-
diger Eichmann staat centraal in 
de film Hannah Arendt, geregis-
seerd door Margarethe von Trotta 
(bekend van onder meer Die 
bleierne Zeit, Das Versprechen en 
Rosenstraße). De film speelt zich 
af in de vroege jaren ’60. Hannah 
Arendt (Barbara Sukowa), op dat 
moment bekend van haar boek 
The Origins of Totalitarianism, 
reist als verslaggever naar Jeruza-
lem. Daar wordt Eichmann in een 
‘glazen kooi’ ondervraagd. Arendt 
is getuige.

Stiltes bieden de kijker ruimte om 
mee te denken. Over de oorlogs-
misdaden van Eichmann, maar 
ook over misdaad in het alge-
meen. Het idee dat het kwaad niet 
zozeer het gevolg is van kwade 
intenties maar van gedachteloos-
heid, roept nog steeds zowel 
bewondering als weerstand op.
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Voor al uw: - Agrarische bouw
- Verbouwingen
- Restauratie
- Woningbouw

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

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

- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw
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Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

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

Woningtaxatie

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

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team
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Uit de oude doos

Onder van links naar rechts:
1. Sietske Kalsbeek
2. Jantsje Holkema
3. Bart van der Meer
4. Rennie Venema
5. ….Hoitinga
6. Annemarie Eenshuistra
7. Pytsje Venema

Tweede rij van links naar rechts:
1. Rinse van Es
2. Joukje de Groot
3. Gryt Vervat
4. Sietie Keulen
5. ………Sietsma
6. Pier Rypkema
7. Tjitte Hospes
8. ????????

Derde rij van links naar rechts:
1. Piet Bijlsma
2. Tryntsje Boonsma
3. Magda Jellema
4. Freddy van de Werf
5. Piet van der Werf
6. Beint Berkenpas
7. Klaske van der Zee
8. Ypie de Jong
9. Mark de Jong
Vierde rij van links naar rechts:
1. Jochem Rypkema
2. Jentsje Wiarda
3. Sietske van der Ploeg
4. Emma Venema
5. Anneke Keulen
6. Wieke Koster
7. Anneke van Es
8. Anneke van Zwol
9. Juf C. Schippers
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Vrijdag 17 februari 2017 speelt de muzikale komedie  

‘seks tips’ om 20 uur in het dorpshuis in Raerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De hoofdrollen worden gespeeld door Theun Plantinga en Julia Berendse.  

Alex is homo, vrijgezel, dagvoorzitter en eigenlijk nooit alleen. Laura is hetero, 
getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze ontmoetten elkaar op een 
nietszeggend treinstation. Zij had een vuiltje in haar oog en hij hielp haar. Het 
begin van een bijzondere vriendschap die vooral gaat over de 
slaapkamergeheimen van haar en de hilarische inside adviezen van de meest 
inzichtelijke allerindividuelen: de homoseksuele man. 

Kaarten zijn €20,- incl. 2 consumptie munten 

reserveren bij Tamara Struiving via email 

 mem_jens@hotmail.com of via 06-25361343. 

Let op! Er zijn 120 kaarten. OP=OP. 



Opfryskkursus set útein 

(Opfriscursus Schrijven - 3 lessen)

Is it ‘útnûging’ of  ‘útnoeging’? Is it ‘Wy geane te fiskjen’ en ‘Wy bliuwe te

teedrinken’? En hoe sit dat ek al wer mei dy tiidwurden? Kloppet de sin ‘Ik haw

him rinnen sjoen’?

Op dy fragen wurdt antwurd jûn yn de Opfryskkursus. Jo leare yn trije lessen de

nije staveringsregels dy’t sûnt 2015 fan krêft binne. Jo kinne sels ek fragen stelle

oer de lesstof  dy’t jo eartiids leard hawwe, mar dêr’t jo net mear krekt fan witte

hoe’t jo dy tapasse moatte. It is in tige nijsgjirrige kursus foar wa’t earder Frysk

skriuwen leard hat, mei de eardere leargong A of  SkriuwmarFrysk module 1 en 2.

We ha al in fiiftal oanmeldings mar der kinne noch best mear by.

De kursus is ek tige geskikt foar de jongeren dy ’t yn it Frysk Wattsappe. 

 
De kursus sil yn ús Gebou en ien kear yn de 2 wiken wêze:

De data binne 3 febrewaris, 17 febrewaris en 3 maart 2017, hieltiid op freed. 

Lestiid is fan 19.30 – 21.30 oere.

Lesjouster is Jeltsje Dykstra fan Sibrandabuorren.

De kosten fan dizze kursus sille sa ‘n € 75 p.p. wêze inklusyf  lesmateriaal.  

Dizze kursus stiet ynkoarten ek op de webside fan de Afûk.

Oanmeldings kinne dien wurde by Aktyf  Gau: aktyf@hotmail.com  

Wie heeft een handschoen gevonden op 24 december? Bruin leer, en net nieuw? Op Slotsdyk, Poppenwiersterdyk, Buorren, of  ergens bij het dorpshuis? 

Trees Terwisscha van Scheltinga ‘t Fintsje 5, RaerdTelefoon: 0566-602772

De Bruskoppen uit Scharnegoutum  komen op 19 februari 2017 in Eetcafe de Trilker te Poppenwier van 15.30 tot 17.30 
Entree  7.50

Inl. P . Halma 06 53346849
J. Feenstra 0617890115
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Column
Aromatherapie

Ooit had ik een aromatherapie 
cursus gedaan. Ik denk inmiddels 
wel 13 jaar geleden. Eigenlijk niet 
echt mee gewerkt in mijn praktijk. 
Aromatherapie is een natuurge-
neeskunde waarbij gebruik wordt 
gemaakt van etherische olie van: 
kruiden, vruchten, bloesem, bloe-
men, blad, zaad, schil of schors 
van het hout van stam of takken 
of de wortels.

Sommige soorten olie zijn be-
hoorlijk prijzig. Dit komt doordat 
er soms veel planten nodig zijn 
om een kleine hoeveelheid olie 
te produceren. Een van de goed-
kopere oliën is sinaasappelolie, 
omdat de schillen van sinaasap-
pels een afvalproduct van onder 
andere de sapindustrie zijn. Wil je 
echter biologische sinaasappelolie 
hebben, dan is dit toch weer iets 
duurder. 

Echt prijzig is bijvoorbeeld rozen-
olie, omdat er veel rozen voor een 
kleine hoeveelheid olie nodig zijn 
en voor deze olie speciaal rozen 
gekweekt worden. Parfumolie is 
vaak veel goedkoper, maar is ook 
minder sterk en heeft meestal 
geen therapeutische waarde. Par-

fumolie wordt chemisch geprodu-
ceerd met de bedoeling een geur 
na te bootsen.

De stoffen die voor de etherische 
olie gewonnen worden uit de 
plant, hebben binnen de plant een 
functie: ze beschermen bijvoor-
beeld deze plant tegen insecten. In 
de aromatherapie gaan we ervan 
uit dat ook voor mensen deze 
olie een geneeskrachtige werking 
heeft. Voor ieder ongemak een 
andere olie.  
Etherische oliën of essentiële oliën 
(twee verschillende namen voor 
het zelfde) zijn altijd sterk geu-
rend. 

Aromatherapie kan uitwendig 
toegepast worden; door onder 
andere via massage op de huid 
aangebracht te worden, via inha-
latie van de olie: door middel van 
een brander of verdamper en ook 
inwendig, via inname. Dit laatste 
kan echter lang niet met alle soor-
ten olie. Zowel het soort plant, 
maar ook de andere bestanddelen 
van de olie en daarmee de kwa-
liteit van de olie hebben hierop 
invloed. 

Vorige maand nam een kennis 
van mij contact met mij op dat zij 
zulke geweldige etherische oliën 
gebruikte. 

Na zelf wat proefflacons te hebben 
geprobeerd, want ik ben enorm 
eigenwijs, en wil altijd eerst zelf 
proberen voordat ik het in de 
praktijk ga gebruiken, was ook ik 
om; het is super olie! 

Vanaf volgende maand zijn er ook 
massageconsulten met etherische 
olie te boeken en de maand erna 
ga ik in gewone consulten dit als 
één van de methoden hanteren 
die ik aanbied bij lichamelijke of 
emotionele ongemakken. Dan 
heb ik namelijk even de tijd gehad 
ermee te leren werken. 

Ik ga aankomende maand op 
mijn kinderen, andere familie en 
vrienden oefenen.

Ondertussen ook flink aan de 
studie. Voor wie het interessant 
vindt, dit is een geweldig boek: 
Modern Essentials is een prachtig 
uitgebreid boek over aromathera-
pie.     
Wil je een meer informatie, je 
kunt via mij de olie bestellen, het 
zelf bestellen met flinke korting 
of een consult ermee afspreken. 
Bel geheel vrijblijvend met mij: 
06-51797389

Hartelijks!

Sabine Mooijweer

Country Line Dancers    
26  februari 2017 
country middag  van 16.00 tot 20.00 in de Trilker te Poppenwier 
Muziek wordt verzorgd door Sj. v/d Heide       
Entree  3 euro
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Open 
Raerder biljart 

kampioenschap 
Van do. 12 januari t/m zo. 15 januari ’17 werd het Open Raerder 
biljart kampioenschap gehouden in het dorpshuis. In 5 klassen werd 
er gestreden om de eer en mooie prijzen. 

                    
 

De winnaars van de verschillende klassen zijn: 

De A klasse.                             

1. A. J. Anema 
2. A. Broekstra 
3. J. Franke  

 

De B klasse.                       

1. I. Veldhuis 
2. T. Veenstra 
3. L. Monsma 
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De C klasse.                      

1. P. Boersma 
2. K. Fransbergen 
3. J. Venema 

 

 

De D klasse.                     

1. W. Vissser 
2. R. van Dijk 
3. J. Rodenburg 

 

 

De E klasse.                     

1. A. v.d. Zee 
2. H. Kombrink 
3. H. Boersma 

 

 

De hoogste serie van het weekend, in eigen klasse, werd  

gemaakt door H. Boersma,  

deze prijs werd 

aangeboden door  

Glas 80.      
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Agenda                
 

17 feb.  Voorstelling ‘seks tips’      20 uur 

27 april Koningsdag  

7 mei  Lentefair 

.. juni  Pyjama disco kids 

 

Wist u dat… 

- de ac op Koningsdag een leuk programma voor jong en 
oud aan het bedenken is?! Dat Jan Teitsma in ieder geval 
komt optreden met zijn band, de JSF band. 
Meer info hierover leest u in de volgende dorpskrant, 
maar zet de datum vast in uw agenda! 
 

- er weer een gezellige lentefair in en om het dorpshuis 
wordt georganiseerd… mocht u een kraam willen, mail 
dan naar de acdoarpshus@hotmail.nl  

 
 

- er voor de kinderen in juni een geweldige pyjama 
film/disco avond komt, datum en info volgen nog. 
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Beste Raerders,

Veel mensen hebben mij de laatste tijd zien lopen 
met een rugzak en een aantal weet ook het waarom 
van al die blokjes om met bepakking: begin februari 
vertrek ik lopend richting Santiago de Compostella 
in Spanje. Ik begin in Maastricht en hoop 4 maanden 
later in Santiago aan te komen. Of misschien ben ik 
dan pas bij de Pyreneeën, dat is niet erg. Het gaat mij 
erom dat ik 4 maanden aan het lopen ben, 4 maanden 
onderweg ben met als enige zorgen de route en waar 
te eten en te slapen.
Ik verheug me er erg op en ik vind het tegelijkertijd 
ook heel erg spannend! 

Mijn bedrijf, Anne de Jong Uitvaartzorg, blijft in die 
periode gewoon open. Gerda Habes Uitvaartzorg 
neemt voor die 4 maanden mijn werk over. Gerda is 
een fijne vrouw die al een aantal jaren werkzaam is 
in het uitvaartvak en ik laat mijn bedrijf dan ook met 
een gerust hart aan haar over. 
Mijn telefoon staat na mijn vertrek naar haar door-
geschakeld. U kunt dus gewoon mijn nummer (0566 
- 60 29 22) bellen en dan komt u vanzelf bij haar 
terecht. 
En in de loop van juni sta ik weer voor u klaar.

Met vriendelijke groet, Anne de Jong

Bereikbaarheid Anne de Jong Uitvaartzorg van februari tot juni 2017
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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



PRAET FAN RAERD Pagina 23

De lêste soos fan it 
jier 2016
Op 15 Desimber ha wy wer in 
hiele geselliche jûn hân. Om 
fjouwer oere bin de measte 
minsken mei de auto ophelle foar 
it krystmiel yn de sportkantine. 
De measte minsken sis ik want 
der wie ek in hiele sportive by die 
kaam op ‘e fiets.

Wylst Sieger him mei it iten 
dwaande hâlde namen wy earst in 
buorrel, of in pear, nei gelang hoe 
lekker it smakke. En ja jim lêze it 
goed, Sieger is dan wol ferhuze, 
mar hy kaam wol om it krystmiel 
klear te meitsjen. En dêr wiene wy 
tige wiis mei!!

Nei de buorrel hiene wy in kryst-
miel fan wol sân gangen. Allegear 
hiel moai op ‘e panne dellein en 
derby smakke it ek noch treflik. 
Der wie mar in inkele die net 
alles op koe. De measten ha alle 
hapkes lekker opiten en der docht 
de kok it foar. Noch in lekker 
bakje kofje ta mei lekkere “dikke 
grutte”bonbons. Wy koene wol 
rolje. 

Nei ôfrin bin de taxi’s wer foar-
kommen en is eltsenien wer nei 
hûs brocht, de man op ‘e fiets is ek 
feilich yn syn hûs bedarre.
Al mei al wie it wer in hiel ge-
sellich krystfeest, mei tank oan 
Sieger, Annet en Ellen.

Jantsje Kalsbeek
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Wa binne dat?
Sfeervol bijgelicht door wel dui-
zend kleine kerstlampjes lees ik 
op het fraaie naambordje,
dat ik hier bij het  juiste adres ben.  
It Fintsje 21, daar woont Anneke 
Veenstra samen met haar partner 
Jan Jurjen v.d. Meer en hun kin-
dertjes Jurre en Else.

Na een hartelijk “Kom der mar 
yn!” werd ik door de heer des 
huizes de mooie ruime kamer 
ingeloodst en zocht ik een plekje 
aan de “grutte tafel”.  Voor Jurre  
was het nog geen bedtijd, hij werd 
over enkele dagen dan ook al 5 
jaar vertelde hij en liet me een 
zelfgemaakte kalenderplaat zien
waar alle spannende dagen van 
december roodomrand  op ston-
den… niet te vergeten zijn ver-
jaardag! Even later kwam ook Else 
nog even langs, al in de nachtpon 
op de arm van mem. Anneke
had dochterlief kennelijk uit de 
slaap gehouden door het douchen 
na haar rondje hardlopen. 

Prachtig om te zien:  Else bijna 
een replica van haar moeder! “De 
mem ta de bek út stapt” zoals
wij dat dan thuis zeggen. Heit J.J. 
had de eer het “jongfolk” naar 
boven te brengen. Anneke deed 
mij onder het genot van een lek-
kere kop koffie uit de doeken, dat 
zij als jongste telg uit een gezin 
met 4 meisjes is opgegroeid in 
Skûlenboarch ( tusken Eastermar 
en Jistrum yn ) , en op haar 11e 
verhuisd is naar Burgum. Na de 
laatste 2 jaar LO aldaar  werd het 
Havo, waarvan de eerste twee jaar 
in Burgum en daarna in Drach-
ten. Dat werd fietsen, weer of 
geen weer! Van de Havo, naar het 
MBO en aansluitend HBO toe-
gepaste bedrijfskunde. Daarmee 
was Anneke all rounder en had 

de beschikking over een brede be-
roepskeuze. Na haar studie wilde 
Anneke wat meer van de wereld 
zien en vertrok ze voor 2 maan-
den naar Thailand en Laos.

Op het ogenblik is zij werkzaam 
bij een groeiend softwarebedrijf in 
Heerenveen en houdt ze zich
bezig met alles wat met Sales, 
Marketing en Communicatie te 
maken heeft. Echter haar loop-
baan startte ze, na haar reis, bij 
Cendris. Een specialist in het fa-
ciliteren van klantencontact voor 
diverse (grote) bedrijven in Leeu-
warden. Daar kwamen Anneke en 
Jan Jurjen elkaar tegen in 2008.

J.J. is thans als planner bij Cendris 
verantwoordelijk voor de roosters 
van ruim 200 medewerkers. Zijn 
wortels liggen in Terkaple. In zijn 
HAVO-tijd moest ook hij weer 
en wind trotseren op de fiets naar 
Heerenveen. Later verhuisde hij 
naar Leeuwarden en had daar  een 
studentenwoning in de Valerius-
straat. Toen het wat  werd tussen 
hen besloot Anneke daar ook te 
gaan wonen.  Hun eerste  vakan-
tiebestemming was; samen naar 
Griekenland! In 2009 hebben zij 

een onvergetelijke reis naar India 
gemaakt en waren erg onder 
indruk van de uitgestrektheid van 
dat land, van de  grote maatschap-
pelijke verschillen, de kolossale 
drukte, de rituelen aan de heilige 
Ganges en het witte wereldwon-
der en nog veel meer. Drie weken 
was dan ook veel te kort voor zo 
iets bijzonders vonden zij.
Intussen klikte het zo goed tussen 
hen, dat zij het aandurfden om in 
2009 een eigen huis te kopen.
Twee jaar later werden zij heit en 
mem van hun zoon Jurre en nog 
twee jaar later van hun dochter   
Else. 

Met heel goede herinneringen aan 
hun eigen jeugd (buiten spelen, 
rust, natuur) verlangden beiden 
nu met hun twee kleine kinderen 
terug naar het dorpsleven. Zo 
kwam het er van dat Anneke en 
J.J. hun huis weer te koop zetten… 
en wie had gedacht dat het al bin-
nen enkele maanden verkocht zou 
zijn. Voor het “samenwerkings-
verband v.d. Meer/Veenstra” werd 
het nu zoeken op Funda naar een 
huis in een centraal gelegen dorp, 
waar de school nog bestaansrecht 
had.  Maar nu  moest er eerst 
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nog wel  een tijdelijk onderko-
men komen. Het jonge gezin 
kon tijdelijk Yn de Lijte in Grou 
komen wonen.  Raerd leek hen 
wel aantrekkelijk en hoewel het 
Fintsje 21 niet meteen liefde op 
het eerste gezicht was  bleef het 
wel in de running omdat het de 
mogelijkheid in zich had om er 
hun “droomhuis” van te maken en 
zo is het gekomen, dus! Ook Jurre 
was hier blij mee. Omdat Pake en 
Beppe Terkaple zo mooi landelijk 
wonen, had Jurre tijdens de hui-
zenjacht al eens geopperd dat
hij hoopte dat er een “sleat” bij 
het nieuwe huis zou zijn en “in 
tún mei in protte gêrs”. Een echte 
“bûtenman”. Toen er in februari 
2016 op de bovenverdieping kon 
worden “gekampeerd” zijn J.J., 
Anneke en hun kindjes naar hun 

nieuwe stekkie verhuisd. Wel be-
helpen de eerste tijd, maar
 ”It moat earst op syn raarst foar-
dat it better wurdt “ nietwaar?

Toen het thema hobbys nog even 
ter sprake kwam vertelde Anneke 
dat zij hard aan
het trainen is voor de Marathon 
van Barcelona, waar ze in maart 
2017 samen met haar 
schoonzus en zwager aan gaat 
deelnemen. Jan Jurjen heeft weer 
een hele andere hobby,
hij is een enthousiast gamer en 
heeft daardoor vele interessante 
(internationale)  contacten. Ook 
is hij betrokken bij de organisa-
tie van een jaarlijks game- eve-
nement: The  Reality. Wat eens 
begon met  150 deelnemers in 
het Thialf is uitgegroeid tot een 

happening van zo’n 1300 deelne-
mers en wordt nu in de TT hal 
te Assen gehouden. De grootste 
in z’n soort van de Benelux en 
Duitsland.

Op de vraag hoe zij Raerd erva-
ren is het antwoord: Gemoedelijk 
dorp, vriendelijke mensen!
Dat zij meteen al naar de Nieuw-
jaarsborrel van het Fintsje zijn 
geweest en Anneke ook als vrij-
williger bij de Slachtemarathon 
aanwezig was en redactielid is 
van  “Praat fan Raerd” zegt veel 
over hun betrokkenheid. Zoonlief 
Jurre wist ook nog te zeggen:  Wy 
sille dochs fuort net wer ferhûzje 
no? Nou dat hopen wij van harte 
met hem.

H.A.
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De Veterinaire 
C.S.I.
(De vondeling van 
Aldeboarn)
In juli van dit jaar werd Max 
gevonden met een klein etterend 
wondje op haar schouder. Dat 
werd bij ons op de praktijk be-
handeld en we schatten Max op 
dat moment ruim twee maanden 
oud. Het jonge poesje knapte 
gelukkig zienderogen op. Ze werd 
vertroeteld in haar nieuwe kost-
huis in Aldeboarn en groeide als 
kool. Daar waren we getuige van 
toen ze achtereenvolgens voor 
haar entingen kwam. In oktober 
stagneerde die vooruitgang. Ze 
werd kreupel aan haar linker 
voorpoot. We vermoedden een 
simpel trauma en er werd pijn-
stilling voorgeschreven. Het leek 
eerst iets beter te gaan, maar na 
enige tijd verergerde de kreupel-
heid helaas. Een röntgenfoto 
van haar voorpoot bood geen 
uitsluitsel en dus werd de pijnstil-
ling voortgezet. Het hielp totaal 
niets: de spieren van het hele 
pootje slonken zienderogen en 
het bovenarmbeen leek zelfs krom 
te groeien. Zou het toch met die 
oude wond te maken hebben? 
Op dat moment werd het tijd een 
second opinion te vragen bij de 
collega in de Hoofdplaats. Die 
maakte opnieuw röntgenfoto’s en 
schrok van het resultaat. Er waren 
niet alleen botveranderingen 
rondom het schoudergewricht, er 

zat overduidelijk een bukskogeltje 
in het opperarmbeen! Onze eer-
dere foto’s hadden we dus net niet 
hoog genoeg geschoten… 

De oorzakelijke factor was nu 
overduidelijk, maar de oplossing 
kwam daarmee nog niet meteen 
dichterbij. Dus werd de ortho-
pedisch chirurg geraadpleegd. 
Zijn advies was rigoureus: slechts 
amputatie zou de pijnlijkheid weg 
kunnen nemen. Met dat advies 
kwam Max weer terug bij ons 
en nog diezelfde week werd een 
afspraak gemaakt.

De operatie verliep voorspoedig, 
doch voor mij lastiger dan ik ge-
woon ben. Regulier amputeer ik 
halverwege het opperarmbeen, nu 
moest de schouder er echter ook 
af. Max kwam goed en vlot weer 
bij kennis. Het was aandoenlijk 
om te zien hoe blij ze was toen 
haar bazin haar op kwam halen: 
ze gaf kopjes door de spijlen van 
het mandje heen…

Nieuwsgierig geworden naar 
hoe dit nou allemaal heeft kun-
nen gebeuren werd ik getriggerd 
door de collegae om sectie te 
doen op het pootje. Voorzichtig 
prepareerde ik de spieren van het 
ernstig beschadigde Tuberculum 
majus humeri, de grote knob-
bel van het opperarmbeen van 
Max. De anatomie is na dertig 
jaar een beetje uit de grijze cellen 
verdrongen door ervaringen van 
recentere datum, dus de topo-
grafisch-anatomische atlas lag 

naast me ter ondersteuning. Zo 
probeerde ik de veelzijdigheid van 
ons prachtige beroep nog verder 
op te schalen: naast alle bekende 
subdisciplines waande ik me nu 
zowaar ook een beetje forensisch 
patholoog. Ik schraapte de spie-
ren verder naar beneden van het 
opperarmbeen en zag ruim twee 
centimeter lager de donkere kleur 
en vorm van het bukskogeltje 
door de gave schacht naar buiten 
schemeren. Er was discussie met 
de orthopedisch chirurg hoe die 
daarin verzeild was geraakt. Dit 
onderzoek bevestigde mijn eigen 
theorie dat Max klaarblijkelijk 
van boven is beschoten en dat het 
corpus delicti via een wond bij 
het schouderblad vlak naast het 
gewricht het opperarmbeen in is 
gevlogen. Het poezenlichaampje 
heeft alles zo goed en kwaad als 
het ging hersteld, maar het pootje 
kon uiteindelijk niet meer belast 
worden.



PRAET FAN RAERD Pagina 27

Vlak voor Kerst kwam Max voor 
controle. Op zich kon ze zich 
prima redden maar ze leek soms 
nog ‘pijnaanvallen’ te hebben. De 
wond zag er prachtig uit en ze liet 
zich goed betasten. Over het al-
gemeen redden katten zich prima 
op drie pootjes en bij Max is dat 
niet anders. Ik denk dat het vooral 
onwennigheid is geweest door het 
gemis van het pootje.

Mijn expertise eindigt hier helaas. 
Graag rondde ik deze veteri-
naire aflevering van Crime Scene 
Investigation af met de veroorde-
ling van de dader. Helaas kan Max 
ons niet precies vertellen waar dit 
gebeurd is… En val me nu als-
jeblieft niet lastig met anonieme 
epistels of haatmail vol uiteenzet-
tingen hoe vervelend het is dat 
katten jouw prachtige bloemperk-
jes ruïneren. Dat weet ik heus wel; 
katten gebruik je gewoon niet als 
schietschijf, punt uit! Rest mij nog 
uit te leggen waarom Max niet 
Maxima heet. In het kosthuis van 
Max woont al langer een an-
dere kat, Schumi genaamd, naar 
Michael Schumacher. En Max is 
dus vernoemd naar zijn opvolger: 
Max Verstappen. Dat zij een poes 
is doet daar niets aan af. Maar of 
ze haar naam ooit echt eer aan 
zal doen? Dat valt te betwijfelen. 
Alhoewel? Op drie pootjes kun-
nen katten nog steeds rap uit de 
voetjes!

(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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       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 

It moat net raerder
Aldjiersdei wie der carbidsjitten 
oan de Hégedyk. Alles wie goed 
en feilich regele.

Ek fleagen der in protte moaie en 
kleurde pylken troch de loft yn it 
hiele doarp.

Alfons hie in oaljeballeparty.
Nijjiersdei wat rommel yn it 
doarp, mar ek in moai feest yn it 
doarpshûs.

Der leit no wer in hiel nij jier foar 
ús. Wat dat bringe sil wit nimmen.

Nijjier
Sjoch dêr leit it nije jier
yn al syn grienens
yn it read
fan de leafde
yn it giel 
fan blierens
de loft is
blau fan dagen
lit ús ûnder de 
reinbôge boartsje
en net swart wyt tinke.
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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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O.S.O NIEUWS 
Juf Kim stelt zich voor 
 
Misschien hebben jullie me wel eens gezien tijdens een dansvoorstelling of me zien rijden in mijn 
zilveren VW op weg naar de gymzaal in Raerd. Dat was ik, Kim Rijpma. Dansjuf in Raerd. Voor 
degenen die mij nog niet kennen, hier een introductie over mijzelf en mijn dansverleden/heden. 
 
Ik ben Kim Rijpma, 26 jaar, woonachtig in Jirnsum, en ben verloofd met Wouter waar ik al 13 jaar 
mee samen ben. In 2010 ben ik afgestudeerd aan de NHL opleiding Pedagogiek.  
Hierna wilde ik wat van de wereld zien en ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in een crisisopvang 
en gaan reizen door Zuid Afrika. Twee jaar geleden ben ik op wereldreis geweest naar Zuid 
Amerika en Zuid Oost Azie. Het reizen is erg verslavend, en een prachtige manier om de meest 
geweldige plekken te zien/beleven, mensen te ontmoeten en ervaringen op te doen. Ik heb dit 
gelukkig altijd kunnen combineren met mijn werk.  
 
Naast invalkracht als pedagogisch medewerker op de kinderafdeling in Sneek ben ik ook werkzaam 
bij Philadelphia in Sneek. Hier begeleid ik cliënten met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen 
tijdens hun dagbesteding.  In de namiddag en avonduren geef ik dansles aan 16 groepen in 
verschillende dorpen. In mijn vrije uurtjes ben ik graag bezig met mijn eigen creatieve lijn: One of a 
Kim. Ik maak voornamelijk woondecoratie en vind het ook erg leuk om op markten te staan met 
mijn eigen gemaakte spulletjes. 
 
Mijn passie voor dansen begon op m”n 6de..  Na het behalen van mijn zwemdiploma mocht ik op 
klassiek ballet. Na een paar jaar switchte ik over naar jazz ballet/dance en vanaf m’n 11de zit ik op 
streetdance. Dit is de stijl die het beste bij mij past en waar ik met liefde en passie les in geef. Ook 
zit ik zelf nog steeds in een dansteam waarmee ik aan wedstrijden mee doe.  
 
Al vijf jaar geef ik met veel plezier dansles in Raerd. Inmiddels is het uitgegroeid tot 7 groepen. 
Van peuter & kleuter dans tot streetdance en Dance Fit. Een variërend aanbod voor jong en oud. 
Het mooiste is om te zien hoe de kinderen stralen als ze dansen. Hoe ze zich op een speelse en 
creatieve manier kunnen uiten. Ik vind het erg belangrijk dat hier ruimte voor is en dat dit 
gestimuleerd wordt. 
 
Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken en dit vind ik heel bijzonder. 
 
Groetjes Kim 
 
Voor al uw vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl  Let op: .NL 
 

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

Bestuur O.S.O te Raerd 

RAERDGYMNASTIEKVERENIGING  
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Foar de bêrn
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Praet mar Raak

Deze keer zal Frans de Vries 
vertellen wie hij is en wat hem 
bezighoudt.

Waar en in welk jaar ben je ge-
boren?
Ik ben geboren in in Raerd op 11 
april 1999.

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Ik ben vrijgezel.

Wat doe je overdag?
Ik zit op het ROC Friese Poort.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon 17 jaar in Raerd.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik zit in het bestuur van het 
Blikje.

Wat is je favoriete muziek?
ACDC en Black Ice. 

Waar mogen ze je midden in de 
nacht voor wakker maken?
Dat ik de loterij win...

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Sleutelen aan brommers en mo-
tors.

Wat vind je het lekkerste eten?
Spaghetti Bolognese.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik ga met de bus of op de fiets.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
The Voice of Holland.

Welk boek lees je op dit mo-
ment?
Geen.

Waar praat je graag over?
Over van alles en nog wat.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Uitgaan met maten en in het 
Blikje zitten.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Naar de Veenhoop en Terschel-
ling.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is de slechtste?
Positieve eigenschap: Ik ben 
sociaal.
Slechte eigenschap: Ik stel altijd 
alles uit.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Het mooiste plekje vind ik Buoren 
44 en het Blikje. Het minst mooie 
is waar het Sélânshûs stond.

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

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Naast de directeur van Hertog Jan 
en dan over bier praten...

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Een grote loods kopen en de rest 
op de bank zetten.

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking.

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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Snertactie voetbalvereniging Irnsum 
Op vrijdag 10 februari komen de jeugdleden van voetbalvereniging huis-aan-huis om emmertjes met snert te 
verkopen. Deze actie wordt gehouden in Jirnsum en omliggende dorpen te weten, Friens, Raerd, Poppenwier, 
Reduzum en Idaerd. De opbrengst wordt besteed aan trainingsmateriaal voor de jeugd.

De snert wordt verkocht in bakjes van 900 gr.
1 emmer kost 4 euro

3 emmers kosten 10 euro

De jeugd komt tussen 16.30 uur en 17.30 uur bij u langs. Doet u mee met de snertactie en draagt u de voetbal-
vereniging Irnsum een warm hart toe? Alvast hartelijk dank voor uw steun en eet smakelijk.

Vragen over de actie kunnen gemaild worden naar femmy.hoogeveen@upcmail.nl
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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 
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Poeisz Jeugd Sponsor Actie 2017
De jeugd van de Tennisclub in Raerd doet dit jaar mee aan de Jeugd Sponsor Actie 2017 van de Poeisz. Van dit 
sponsorgeld kunnen we weer leuke activiteiten voor de jeugd organiseren. In de periode van 6 februari t/m 2 
april kunnen klanten van de Poeisz munten sparen bij hun boodschappen. U kunt de jeugd van TC Raerd steu-
nen door deze in de koker van TC Raerd in de winkel in Mantgum te doen. Ook kunt u de munten inleveren bij 
één van de bestuursleden (Jolanda Koopal, Trientsje Hellinga, Metty Deinum, Doete Kooistra, Marion v/d Velde 
en Gretha Frankena).

Didi de Vries
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Nieuwjaargala Jongerein 

Vrijdag 13 januari heeft de Jongerein een nieuwjaargala georganiseerd. De kinderen mochten in hun eigen feest-
kleding komen. Als verrassing was er een echte DJ die er een groot feest van maakte. DJ Wessel heeft alle voetjes 
van de vloer gekregen! Wij hebben de avond als zeer geslaagd ervaren!

Wij hebben nog een aantal avonden gepland, waaronder de jaarlijkse flessenactie! Deze vindt plaats op 
vrijdag 24 maart! 

Ook gaan wij dit jaar van vrijdag 9 juni t/m zondag 11 juni op kamp. Waar wij heen gaan blijft nog even een ver-
rassing voor de jeugd! 

Het Jongerein bestuur

Didi de Vries


