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Folle lok en seine!

Foto’s Didi de Vries



Inluiden kerstvakantie 
O.S.O en obs ‘t Raerderhiem
De kerstvakantie werd voor de dansgroepen traditiege-
trouw ingeluid met een kerstdisco. De dance fit groep 
deed de laatste les van 2016 bij kaarslicht.

De kinderen van groep 6/7 van het obs ‘t Raerderhiem 
vertolkten op fantastische wijze het verhaal van Robin 
Hood in het dorpshuis voor ouders, broertjes, zusjes, 
pakes en beppes.

O.S.O NIEUWS

Donateursactie 
Zoals we al eerder hebben aangegeven hebben wij als gymnastiekvereniging uw hulp nodig 
om de gymnastiekvereniging te laten bestaan. Financieel staat OSO er niet goed voor.  
Als bestuur zijn we met verschillende acties bezig om meer geld binnen te krijgen, om de 
sporten te kunnen blijven aanbieden zoals we dat nu doen, Maar helaas is dit niet genoeg. 
Als er nu niets gebeurt, is OSO over 1 a 2 jaar failliet.  

Daarom komen we nu in actie en hopen we op uw steun. Wij komen in de week van 9 maart 
t/m  15 maart bij u aan de deur om te vragen of u donateur wilt worden voor OSO.     

Donateurs zijn hard nodig voor de vereniging om OSO financieel ‘gezond’ te maken en 
daarnaast te houden. Dit heeft onder andere te maken met de hoge huur van de gymzaal en 
het inhuren van gediplomeerde en gecertificeerde docenten. Deze kosten drukken erg op 
ons budget. Wij als bestuur willen graag voor een lage/ betaalbare prijs de sporten 
aanbieden zodat iedereen kan sporten.  
Door deze actie hopen wij zoveel mogelijk geld binnen te halen zodat de 
gymnastiekvereniging nog erg lang mag blijven bestaan en dat iedereen er met plezier komt 
sporten. Wij hopen op uw steun.  

Poiesz Sponsoractie
Om nog meer geld binnen te halen, doen we als vereniging mee aan de Poieszsponsoractie.  
Wij willen u vragen om de sponsor munten voor onze vereniging te bewaren of de deponeren 
in de daarvoor bestemde koker die staat in Scharnegoutum ( deelnemende winkel). U kunt 
de munten ook in de gymzaal achterlaten of door de brievenbus doen bij iemand van het 
bestuur, Slingerbochten 3 of Kleaster 4.  
Want hoe meer munten we verzamelen, hoe meer geld we krijgen voor onze jeugdleden.  
De actie loopt nog tot 29 maart. 

Alvast hartelijk dank!!!  

Voor al u vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl  Let op: .NL

Like en deel onze facebookbpagina met de berichten over de Poiesz jeugdsponsoractie en 
win leuke prijzen waaronder een Ipad of tegoedbonnen t.w.v. 25 euro! 

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  

GYMNASTIEKVERENIGING  RAERD
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar

Zondag 8 januari 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Woensdag 11 januari 19.30 uur Film van betekenis: Irrational man*, zie 
pag. 8 Reduzum lokaal

Donderdag 12 t/m 
zondag 15 januari vanaf do.avond Open Raerder Biljart Kampioenschappen Dorpshuis

Zondag 22 januari 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 30 januari 20.00 uur Lezing Sieger van der Zwaag: 
Hannah Arendt 1906-1975*, zie pag. 8/9 Dorpshuis

Dinsdag 31 januari v.a. 18.00 uur Papier inzamelen Raerd

Woensdag 8 februari 19.30 uur Film van betekenis: Hannah Arendt*, zie 
pag. 8/9 Reduzum lokaal

Vrijdag 17 februari 20.00 uur Toneelvoorstelling: sekstips Dorpshuis

Foarwurd

Op de foarside fan dizze Praet fan Raerd falle 
fuortdalik de moaie foto’s op. Dizze foto’s bin makke 
troch Didi de Vries. 

Didi rint in protte mei de hûn en hat altyd har kamera 
mei. Sy hat each foar moaie plaatsjes. Wy hawwe Didi 
frege om foar elke Praet fan Raerd inkele foto’s yn te 
stjoeren. Pasjend by it seizoen, of  in moai plakje yn 
Raerd sadat wy dan riede kinne welk plakje dat is. 

Wy fine it moai dat Didi tasein hat hjiroan meiwurkje te 
wollen.

De redaksje
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 127
Januari 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 februarinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 15 
januari (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van februari wordt 
in de eerste week van februari 
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

Aardstralen in 
Raerd
Wichelroedelopen en aardstralen 
zijn een moeilijk te verklaren en 
begrijpen fenomeen en hebben 
daarom al lang mijn interesse. 
Nooit heb ik ook maar iets 
kunnen ontdekken dat het be-
staan van aardstralen bevestigt, 
laat staan de schadelijkheid 
hiervan. Toch hebben wichel-
roedelopers heel wat onzin en 
onrust weten te verkopen. Ook 
hier in Raerd.

Twee jaar geleden kon ik een 
oud aardstralenbestrijdingskastje 
kopen. Het was in 1954 gemaakt 
door J.G. Mieremet, wichelroede-
loper uit Wassenaar. Zo’n kastje 
mocht absoluut nooit geopend 
worden om de werking niet te 
verbreken en dit was dus ook 
nog steeds gesloten. Ik heb het 
geopend en er bleken een paar 
metalen plaatjes en ijzerdraad-
jes in te zitten. Boven en onder 
afgedekt met een plaatje lood. Ze 
werden toen verkocht voor 125 
gulden en dat was dus een dikke 
geldwinning.

Ik heb gezocht op internet en het 
reclameboekje gevonden waarin 
Mieremet zijn denkbeeldige 
succesvolle werking van het kastje 
uitlegt. Veel quasi-
wetenschappelijke onzin, aange-
vuld met uit het verband gehaalde 
uitlatingen van niet ontevreden 
mensen over hun dure aankoop.

Dr. J. van Dam
In dat reclameboekje pocht 
Mieremet ook over het onderzoek 
in Raerd van dokter J. van Dam. 
Dokter Van Dam was bezig met 
een onderzoek en studie naar 
kanker. Omdat er in Raerd ook 
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een aantal kankergevallen waren 
en de wichelroedelopers de link 
legden van kanker en aard
stralen had dokter Van Dam 
contact gelegd met Mieremet. 
Hij wilde Mieremet een test laten 
doen met aardstralen in huizen en 
de voorkomende kankergevallen.

De proef
In zijn reclameboekje: 
Aardstralen, Wichelroede en onze 
Gezondheid, - mijn ervaringen 
vanaf september 1935 - , gaat 
Mieremet dan misbruik maken 
van dr. Van Dam’s onderzoek. Hij 
schrijft dat Dr. J. van Dam een 
bekend en gewaardeerd kanker-
onderzoeker was, die reeds op een 
proefschrift promoveerde, ver-
schillende belangrijke publicaties 
over dat onderwerp het licht gaf 
en ongeveer zijn gehele leven aan 
deze belangrijke studie wijdde. 

Mieremet gaat dan ten onrechte 
suggereren dat Dr. Van Dam zijn 
wichelroedekunsten onderschrijft.

Het resultaat
Uit de proef kwam als resultaat 
dat: 
punt 1. kankergevallen kwamen 
nagenoeg uitsluitend voor in de 
door den heer Mieremet als 
bestraald aangegeven huizen. 46 
van de 64 huizen bleken bestraald.
punt 2. dat op vele andere 
kruisingen (van aardstralen) 
in huizen geen kankergevallen 
bekend waren, zelfs dat enkele 
huizen, waardoor een zware 
straling liep, geen enkele kanker 
was geweest.

Dokter Van Dam zegt dan dat het 
een hypothese is en dat men geen 
conclusies mag trekken. Maar de 
brutale en sluwe Mieremet gaat 

met resultaat, punt 1, aan de haal. 
Om zijn Poverni aardstralen-
kastjes te verkopen.

Intussen heb ik nu twee keer 
een wichelroedeloper op bezoek 
gehad, die het Poverni kastje van 
binnen wilde bekijken. Ik heb ze 
allebei mijn erf af laten zoeken 
naar aardstralen en in de grond 
liggende leidingen. 
Resultaat: er was geen enkele 
overeenkomst bij de gevonden 
aardstralen. En leidingen en 
kabels vinden met de wichel-
roede? Het leek er niet op! Eén 
grote bedriegerij.

Het boekje van Mieremet is op te 
zoeken op internet: aardstralen 
1935 .

Titus de Wolff
Flânsum
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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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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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Film van betekenis: Irrational 
man
Woensdagavond 11 januari in het 
Lokaal te Reduzum (voorbij de 
kerk onmiddellijk linksaf de oprit 
op en dan aan de rechterhand).
Aanvang: 19.30 uur.

Komisch drama van Woody Allen 
met Joaquin Phoenix als een 
depressieve hoogleraar filosofie die 
plotseling een doel vindt in zijn 
nutteloze bestaan.
Abe Lucas, een alcoholistische 
hoogleraar filosofie, verkeert in 
een existentiële crisis. Zijn nieuwe 

studente Jill valt als een blok 
voor de charismatische filosoof 
met al zijn diepe gedachtes en 
overpeinzingen. En alhoewel 
deze vleierij in eerste instantie 
de vlam lijkt te zijn die Abe weer 
doet ontwaken uit zijn ingedutte 
bestaan, blijkt dat hij nog altijd 
iets zoekt om het ultieme doel in 
zijn leven na te jagen. Wanneer hij 
per toeval hoort over een groot 
persoonlijk onrecht binnen een 
rechtszaak, weet Abe eindelijk wat 
hem te doen staat om betekenis te 
geven aan zijn bestaan.

Lezing: 
Hannah Arendt 1906-1975
Maandagavond 30 januari
dorpshuis van Raerd
20.00-22.00 uur. 
Toegang gratis.

Een avond lang praten en met el-
kaar denken over Hannah Arendt 
lijkt een mooie voorbereiding op 
het kijken naar de film over haar 
leven en (denk)werk. Een film 
geregisseerd door Margaretha von 
Trotta met een actrice als Barbara 
Sukowa in de hoofdrol als Han-
nah Arendt zal niet direct tot de 
vermaakfilms worden gerekend. 
Stevige kost tegen de achtergrond 
van een gruwelijke geschiedenis 
over volkerenmoord. 

De Duits-Joodse-Amerikaanse 
Hannah Arendt was een veelbe-
sproken filosofe en dan druk ik 
mij zacht uit. Haar opvattingen 
over schuld en boete – vooral 
kenbaar gemaakt tijdens het Eich-
mannproces in het Jeruzalem van 
1961/62 – heeft wereldwijd diepe 
indruk gemaakt en tot heftige 
discussies aanleiding gegeven. 

De film gaat grotendeels over 
de vragen waar we allemaal mee 
worstelen. 

Activiteiten Focus
Laurentiuskerk
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Het proces tegen oorlogs-
misdadiger Eichmann staat 
centraal in de film Hannah 
Arendt, geregisseerd 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 

Jeruzalem. 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 
algemeen. Het idee dat het kwaad 
niet zozeer het gevolg is van 
kwade intenties maar van 
gedachteloosheid, roept nog 
steeds zowel bewondering als 
weerstand op.

* Ben ik altijd ten volle verant-
woordelijk voor wat ik doe? 
* En kan ik dat laten zien door 
eigen keuzes te maken?
Simpel gezegd door iets te doen of 
iets te laten of nog veel sterker….. 
te weigeren. 
* Hoe vrij ben ik daarin en hoe 
groot is mijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid?
* Hoe en aan wie leg ik verant-
woording af voor mijn gedrag?
* En als ik tekortschiet, wie heeft 
dan het recht zich daarover een 
oordeel te vormen?
Vragen die laten zien dat het 
scheiden en onderscheiden van 
dat wat goed en dat wat kwaad is 
nog niet zo simpel is als het lijkt.

Hannah Arendt koos in het 
Eichmannproces eigen invals-
hoeken en dat verraste menigeen. 
Ze werd met name door haar 
joodse achtergrond en directe 
persoonlijke ervaringen met de 
materie een wereldwijd gehoord 
geluid. Overigens, haar onafhan-
kelijkheid heeft onder alle druk 
en kritiek niet geleden. Integen-
deel, ze heeft tot het einde van 
haar tijden haar standpunten met 
verve uitgedragen. Moedig maar 
bovenal mateloos interessant en 
leerzaam. 

Hoop u op 30 januari 2017 
welkom te mogen heten.

Sieger L. van der Zwaag

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.
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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 Hendrik Ulke ter 
Schegget vertellen wie hij is en wat 
hem bezighoudt. 

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?  
Ik ben geboren in Sneek  op 
14 augustus 1998.
 
Ben je verliefd, verloofd, getrouwd 
of vrijgezel en heb je ook kinderen / 
kleinkinderen?
Ik ben vrijgezel.

Wat doe je overdag?
Door de weeks op school 
(Friesland College, Life Sciences) 
en op zaterdag werk ik bij Dam 
beton.
 
Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon nu 18 jaar in Raerd
            
Op welke wijze ben je bij het dorp 
betrokken?
Ik doe wel vrijwilligerswerk 
samen met mijn vader (Kantine, 
Dorpshuis) mijn Pake en Beppe en 
oom en tante wonen in Raerd.

Wat is je favoriete muziek?
Van alles behalve klassieke en disco 
muziek.

Waar mogen ze jou midden in de 
nacht voor wakker maken?
Een wedstrijd van Ajax en een 
feestje.

Wat is je grootste liefhebberij / 
hobby?
Ajax kijken en met maten in ‘t 
blikje zitten en uitgaan.

Wat vind je het lekkerste eten?
Burrito’s gevuld met kip en saus.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik ga naar school met de bus en 
verder fiets ik veel.

Bij welk programma gaat bij jou de 
televisie uit?
Goeie tijden slechte tijden.
 
Welk boek lees je op dit moment?
Een jaar tussen de goden zonen 
een boek waarin een Ajax elftal een 
jaar wordt gevolgd.           

Waar praat je graag over?
Ik praat overal wel over, maar ik 
praat graag over Ajax.

Wat doe je het liefst / meeste in het 
weekend?
Zaterdagavond naar ‘t blikje en 
zondag ‘s middags Ajax kijken.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantie tijd?
Frankrijk of Spanje.

Wat is jouw beste eigenschap? Wat 
is jouw slechtste eigenschap?
Een goede eigenschap: ik ben 
sociaal. Een slechte eigenschap: ik 
kan vrij druk zijn.

Wat vind jij het mooiste plekje van 
Raerd? Wat het minst mooie?
Het mooiste plekje is Flansum en 
het minst mooie plekje vind ik 
waar eerder het Sélânshûs stond.

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

Naast wie zou je in het vliegtuig 
/ trein willen zitten en wat zou je 
hem /haar willen vragen?
Mark Overmars (technisch 
directeur van Ajax) ik wil het wel 
eens met hem over Ajax hebben.

Je ontvangt een grote zak met geld. 
Wat zou je daar mee doen?
Eerst mijn autorijbewijs halen en 
dan een mooie auto kopen en wat 
opzij zetten voor later.

Hendrik Ulke, bedankt voor je 
openhartigheid en medewerking.
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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

 

 

 



PRAET FAN RAERD Pagina 13

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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In memoriam
Catharina Regina (Tiny) 

van Laarhoven-Terwisscha 
van Scheltinga

Tiny van Laarhoven uit Raerd 
overleed plotseling op 
21 augustus 2016. Ze werd 89 jaar. 
Tiny was een bijzonder 
vriendelijke en openhartige 
vrouw, met een oprechte belang-
stelling voor haar omgeving en 
medemens.

Als tweede dochter van Ynte Ter-
wisscha van Scheltinga en Elisa-
beth van der Tol werd Tiny op 20 
juni 1927 geboren in het 
buurtschap Baarnsterbuorren 
onder Raerd.  Op de boerderij 
groeide ze op en na het volgen 
van de lagere school in 
Easterwierrum en de huishoud-
school in Sneek hielp ze thuis mee 
met het melken van de stamboek-
koeien en in de huishouding. 

In de Tweede Wereldoorlog raakte 
ze al op de jonge leeftijd van 
vijftien jaar betrokken in het ver-
zet. Vanaf 1942 tot de bevrijding 
was ze koerierster, met de 
schuilnaam “Nellie”. Bij nacht 
en ontij fietste ze door midden 
Friesland met geheime informatie 
of met vuurwapens verstopt in de 
fietstas en onder haar 
kleding. Dikwijls een gevaarlijke 
en hachelijke onderneming. Na 
de oorlog werd ze hiervoor geëerd 
met het Verzetsherdenkingskruis. 
Trouw bezocht ze jaarlijks de 
herdenkingsbijeenkomsten van 
de Tweede Wereldoorlog. Heel 
erg bijzonder was in augustus 
2015 in Doorn de viering van 70 
jaar bevrijding. Daarbij had ze 
een persoonlijke ontmoeting met 
koning Willem Alexander.

 In 1955 trouwde Tiny met Jan 
van Laarhoven uit het Brabantse 
Helvoirt. Ze werkte mee in de 
winkel van de goedlopende 
familiebakkerij. Een druk bestaan, 
want met de komst van de kinde-
ren Frans, Els en Ynte-Jan werd 
tevens het gezin uitgebreid. In de 
drukke decembermaand van 1994 
overleed plotseling echtgenoot 
Jan en drie weken daarna over-
leed ook plotseling haar oudste 
zuster Ali. Toen een jaar later haar 
zwager Piet overleed besloot Tiny 
terug te gaan naar Friesland. In 
haar geboortedorp Raerd voelde 
ze zich al snel weer thuis en deed 
actief mee met verschillende 
dorpsactiviteiten. 

Het Christelijke geloof speelde 
een belangrijke rol in het 
dagelijkse leven van Tiny. Ze had 
een diepe weerzin tegen onrecht 

en onderdrukking. De ervaringen 
uit de Tweede Wereldoorlog 
hadden haar dit meegegeven. 
Echter de vertrouwde Rooms 
Katholieke traditie gaf haar veel 
steun en troost. Ze was dan ook 
een trouwe kerkganger zowel in 
het Brabantse Helvoirt, als weer 
terug in Friesland in 
Easterwierrum de parochiekerk 
van haar jeugd. Maar vervolgens 
ook in Jirnsum en Wytgaard. 

Op zondag 21 augustus werd Tiny 
van Laarhoven getroffen door een 
hartstilstand. De ingezette 
reanimatie mocht niet meer 
baten. In besloten kring werd ze 
gecremeerd en vervolgens bijgezet 
in het familiegraf bij de Âld Toer 
te Easterwierrum.    
   
Nico van der Werf 
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Snoeiwerkzaamheden Raerd                 

De gemeente Súdwest-Fryslân is weer begonnen met snoeien. Waarschijnlijk 
is Raerd in januari aan de beurt. Hieronder vindt u een overzicht van het 
snoeiwerk. 

Slotsdyk
Wat:  wilgenopschot* (kleine takjes op de stam) snoeien en 
 verwijderen.
Waarom:  verkeersveiligheid; de beplanting groeit naar de weg.

Hegedyk/Flansum
Wat: overhangende struiken snoeien en verwijderen met machinale knipper, en opschot van 
 bomen verwijderen.
Waarom:  verkeersveiligheid

Poppenwiersterdyk
Wat: struikgewas verwijderen met machinale knipper aan één zijde van de weg. Volgend 
 winterseizoen snoeit de gemeente de andere zijde.
Waarom: verkeersveiligheid

It Fintsje
Wat: het bos achter de huizen snoeien, dood hout verwijderen en opschot langs de wal weghalen 
Waarom: i.v.m. hekkelwerkzaamheden. 

Buorren
Wat: opschot lindebomen verwijderen rond de kerk. Mogelijk snoeit de gemeente de bomen dit  
 winterseizoen in zijn geheel met een hoogwerker, anders gebeurt dat het komende 
 winterseizoen.
Waarom: vanwege de melding dat het in de huizen rondom de kerk te donker werd.

Het bovenstaande snoeiwerk is onder voorbehoud. Komen er onverwachte werkzaamheden tussendoor, 
bijvoorbeeld door een storm, dan schuift het snoeiwerk op. Ik ga er vooreerst vanuit dat het snoeiwerk gewoon 
doorgaat.

De gemeente heeft het snoei 
programma doorgesproken met 
dorpsbelang. Heeft u een vraag, 
dan kunt u contact opnemen 
met dorpsbelang of de gemeente 
Súdwest-Fryslân.

Met vriendelijke groet, 

Durk Weidenaar 
meewerkend voorman groen
rayon 2



Foar de bêrn
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Ferhúze

Nei 80 jier yn Raerd en omkriten hawwe ferskate problemen mei myn sûnens it 

spitigernôch needsaaklik makke om in nij “thús” te sykjen. 

Yn novimber 2016 bin ik, Ary Reitsma-Doting, fan de Sélânswei 39 9012CM te Raerd 

ferhuze nei Akkrum.

Myn nije adres is:

Leppehiem
Leppedyk 37

8491 GJ Akkrum

Tel.0566654820

Lâns dizze wei sis ik alle lidmaatskippen op.

Ik wol elkenien betankje foar alle moaie jierren yn it doarp en benammen de minsken 

dy´t altyd ynsprongen hawwe foar de deiske help en soargen de lêste tiid.

John en Jeltsje Jacobs winskje alle Raerders in sûn en fredich nijjier ja.

Ek yn 2017 in krystbeam op it plein?
De ferljochting fan de krystbeam op it plein is ein desimber fernield. Hiel spitich! PB wurdt der 
moedeleas fan, foarich jier wurde der ek al ien en oar stikken makke. Se tinke der sels oer om 
takom jier net wer in beam del te setten... Wat ús oangiet skande en net nedich. Wy nimme oan 
dat elts hjir yn Raerd en omkriten, lyst & grut, dit soart fernielings net ‘normaal’ fynt.
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It paad om it tjerkehôf is opknapt
It paad om it hôf is opknapt troch de gemeente. It liket noch wat betoneftich mar, oer in pear wike, as it reind 
hat, dan liket it aardich natuerliker. 

Mei ditselde guod wurde op ‘t heden paden yn parken ek opknapt.



Stand van zaken 
over het 
voortbestaan van 
onze gymzaal
De schoolleiding van ‘t Raerder-
hiem heeft enige maanden geleden 
de gemeente laten weten dat ze 
geen gebruik meer willen maken 
van het gymlokaal voor de lessen 
bewegingsonderwijs. Dit omdat 
de veiligheid van de kinderen niet 
meer gewaarborgd zou zijn. 
Daarom heeft de gemeente de 
gymzaal door ISA/Kiwa laten 
keuren. Het resultaat is dat de zaal 
is afgekeurd. De zaal voldoet niet 
aan de minimale vereisten qua 
afmetingen en telt verschillende 
scherpe en gevaarlijke hoeken. 
Bovendien is de vloer niet meer 
optimaal te gebruiken voor gym-
nastieklessen. De gemeente wil 
daarom de zaal afstoten. Zij heb-
ben met Plaatselijk Belang contact 
opgenomen en wij zijn in gesprek 
over een eventuele overname door 
het dorp.

Het is overduidelijk dat Raerd de 
gymzaal niet kwijt wil. Dat blijkt 
ook uit het spontaan tot stand  
komen van de werkgroep 
“Leefbaarheid“. In deze werkgroep 

zitten Ymie Terwisscha van Schel-
tinga, Atte Wiarda, Ton Poelsma, 
Sjoerd Stelwagen, namens de gym-
nastiekvereniging Wijnand Verhoef  
en namens Pl. Belang John Jacobs. 
Voor de leefbaarheid van het dorp 
is de zaal heel belangrijk. Jong en 
oud maakt gebruik van de zaal 
voor diverse sporten en andere 
activiteiten. Zo ook nog steeds de 
allerkleinsten ( groep 1 en 2 ) van 
de basisschool.
          
Inmiddels heeft de gemeente de 
bereidheid uitgesproken om de 
zaal “om niet” aan het dorp over 
te dragen. Bij die overdracht wil de 
gemeente ons een bedrag  van 
€ 52.000,- meegeven om het 
gebouw “in overdraagbare staat 
“ te kunnen brengen zowel de 
buitenkant als de binnenzijde en de 
inrichting. Voorwaarde is dat het 
gebouw met een Recht van Opstal 
aan Plaatselijk Belang of  andere 
organisatie uit het dorp wordt 
overgedragen. 

Ingaande het sportseizoen 2017-
2018 zal de gemeente de gymzaal 
niet meer in gebruik geven. Dat 
betekent dat wij uiterlijk 1 mei 
2017 ons besluit over wel of  geen 
overname kenbaar moeten maken.

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

Wij hebben de komende tijd hard 
nodig om uit te zoeken of  wij als 

dorp de exploitatie van het gym-
lokaal op ons kunnen nemen. En 
in welke vorm. Misschien moeten 
we eens over een gezamenlijke 
overname door alle verenigingen 
en stichtingen nadenken. Of  op 
zoek gaan naar “geldbronnen”. 
Samen met de werkgroep doen 
we ons best om ons gymlokaal te 
behouden.

Wij houden u op de hoogte. Hebt 
u een idee, vertel het ons !!!!

Bestuur Plaatselijk Belang 
wenst alle Raerders 

een voorspoedig 
en gezond 2017.

Studio “Yn Himmeren”
Sylsterhoeke 5

Voor:
✴ Gezichtsbehanderling
✴ Gezichtsmassage
✴Verven van wimpers en wenkbrauwen
✴ Harsen en epileren

Voor een behandeling of een bestelling kunt u bellen met:
Janny van der Meer, tel: 0566- 60 13 05

Tevens verkooppunt van:
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de 

 

Nieuwe dimensies 
In onze praktijk zijn we continu op zoek naar verbetering en vernieuwing. Wat dat betreft lijkt 
er een stroomversnelling plaats te hebben gevonden in het afgelopen jaar. Met name in de 
diagnostiek. Het meeste laboratoriumwerk moesten we altijd uitbesteden. Kon je beter aan 
specialisten overlaten, was onze insteek. Maar ondertussen hebben we zelf heel veel 
opgepakt. Al langer onderzoeken we de plas en poep van onze patiënten. Urine wordt nader 
geanalyseerd en ook het sediment (bezinksel na centrifugeren) wordt uitgeplozen op cellen en 
kristallen. Ontlasting onderzoeken we op het voorkomen van wormeitjes en met een aantal 
sneltesten kunnen we besmettingen vaststellen dan wel uitsluiten.  

Al meer dan een jaar doen we zelf ook bacteriologisch onderzoek. Eerst zoeken we uit welke 
‘kleine diertjens’ verantwoordelijk zijn voor een ontsteking en daarna kijken we voor welke 
antibiotica deze wel of juist niet gevoelig is. Zo kunnen we enerzijds gerichter de beste 
behandeling kiezen en anderzijds proberen te  voorkomen dat er resistentie ontstaat. 

 

 

 

Sinds november hebben we de beschikking over een bloedanalyse-apparaat. Moesten we 
voorheen altijd bloedmonsters per koerier naar het lab sturen, nu kunnen we een groot aantal 
bepalingen zelf uitvoeren. Dat leidt sneller naar een diagnose en zo kan de juiste therapie 
eerder opgestart worden. Belangrijk in deze nieuwe dimensie is dat we de kwaliteit bewaken. 
Via geregelde terugkoppeling naar gerenommeerde laboratoria worden uitslagen gecheckt en 
geborgd. Op deze manier doen we wederom een stapje voorwaarts om onze patiënten nog 
betere zorg te bieden.  
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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 

Last but not least is er ook nog een verandering in de 
personele bezetting: vanaf oktober hebben wij een nieuwe 
collega over de vloer uit ‘het land van Bartje’. Dat is Thijs 
Brands, geboren en getogen in Emmen. In korte tijd heb ik 
Thijs leren kennen als een zeer nieuws- en leergierige 
collega die zeer positief in het leven staat. Met groot 
enthousiasme is hij gestart en hij heeft er zin in om met al 
onze klanten kennis te maken. En het Fries verstaat ie al 
redelijk, ’want hy hat kunde yn Reduzum’. Bovendien een 
keurig opgevoede jongeman. In tegenstelling tot Bartje bidt 
Thijs namelijk wél voor ‘bruune boon’n’. Echter liever ‘nie 
veur bakte kippenleverties’, want daar houdt hij dan weer 
niet van… 

 

Kortom: onze praktijk is klaar voor 2017. Ook in het nieuwe jaar hopen wij uw geliefde 
huisdieren gezond te houden of beter te maken! 

menno@bistedokter.nl                                      (www.bistedokter.nl of www.dierenartsgrou.nl) 
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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

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



	
 
 
 

Hallo dorpsgenoten, biljartvrienden en biljartliefhebbers, 
in het weekend van 12 Januari t/m 15 Januari 2017, 

organiseren wij wederom het fantastische. 
(Open) Raerder Biljartkampioenschap 

 
Er worden op donderdagavond 12 januari, vrijdagavond 13 januari en zaterdag 14 januari 

voorrondes gespeeld en op zondag 15 januari de finales. 
Iedereen mag meespelen wanneer u uit Raerd komt, of wanneer u lid bent van een biljartclub 

rondom Raerd. Deelname vanaf 18 jaar. 
 
Er wordt gespeeld in de volgende klassen: 
 
Klasse:  Moyenne:   Caramboles over 30 beurten: 
E   0,17 -  0,6   05  -  18 
D   0,63 -  0,97   19  -  29 
C   1,0   -  1,5   30  -  45 
B   1,53 -  2,17   46  -  65 
A   2,2   -  ….   66  -  …. 
 

De inleg bedraagt €15 per persoon, graag dit gepast meenemen i.v.m. geen 
pinmogelijkheden en wisselgeld meer in het dorpshuis. Houdt u er dus rekening mee 

dat er uitsluitend met munten betaald kan worden.  
Er hangt een automaat waar u draadloos of contant munten uit kunt halen! 

 
Opgave kan op de volgende manieren: 

     Tjeerd      Ids        Wietse 
Telefonisch: 06-33567272 b.g.g. 06-29006048 b.g.g. 06-19500402. 

Bij vragen kunt u een van de bovenstaande nummers bellen. 
 

Via de email: ORBRaerd@outlook.com 
Opgave t/m 24 december 2016. 

LET OP VOL = VOL !!!! 
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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. 



■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels
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Column

Bachbloesem remedies

In mijn praktijk maak ik ook 
gebruik van natuurgeneeskundige 
middelen, waaronder Bach-
bloesemremedies. Het leek mij leuk 
eens wat meer hierover te vertellen. 

Dr. Edward Bach (1886-1936) was 
een regulier arts en homeopaat. Hij 
was ervan overtuigd dat denkwijze 
en levenshouding een belangrijke 
rol spelen bij het ontstaan en gene-
zen van ziekten. Ik geloof  dit ook, 
(dat is de holistische visie, waarin 
we lichaam en geest onlosmake-
lijk met elkaar verbonden achten). 
Volgens dr. Bach was ziekte een 
gevolg van disharmonie tussen 
lichaam en geest. Dr. Bach ging er-
van uit dat wanneer een mens zich 
niet gelukkig voelt, er zich na enige 
tijd een ziekte kan ontwikkelen. 

Dit kan beginnen met ‘’onschul-
dige” kwaaltjes als: hoofdpijn, 
maagpijn, andere vormen van pijn 
of  bijvoorbeeld ontstekingen. 
Later kunnen deze zich verder 
ontwikkelen tot ernstigere ziekten. 
Door het genezen van de emoti-
onele oorzaak, kan ook de ziekte 
genezen, aldus Bach. Hij zocht in 
de natuur naar middelen om de 
gemoedstoestand van de mens te 
kunnen behandelen. Middelen die 
een negatieve houding om konden 
vormen tot een positieve. Hij vond 
deze in de vorm van bloesems 
van: planten, heesters, bomen en 
struiken. Hieruit ontwikkelde hij 
uiteindelijk 38 remedies, die elk 
inwerken op specifieke emoties. 
De bloesemremedies zijn vloeibare 
plantenextracten die een posi-
tieve werking hebben op emoties, 
zoals bijvoorbeeld: verschillende 
soorten angsten, zorgen, verdriet, 

(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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onzekerheid. stress, bezorgdheid, 
vermoeidheid, pessimisme, on-
geduld en schuldgevoelens. Ook 
“aangeboren” negatieve karakter-
eigenschappen kunnen door de 
Bachremedies tot een positieve 
vorm worden omgebogen. Zo zal 
iemand die onzeker is, bij het 
innemen van een bepaalde 
remedie meer zelfvertrouwen 
krijgen. Uiteindelijk is bij diverse 
remedies een positief  gevoel, meer 
kracht, vitaliteit en levensgeluk, het 
gevolg.

Het Bachbloesem extract is 
volledig natuurlijk en kan door 
volwassenen, kinderen en 
dieren succesvol worden gebruikt. 
Het mooie vind ik de werking bij 
kinderen en dieren, die er dus, 
zoals bij het placebo-effect, niet 
in kunnen ‘’geloven” en waar het 
toch zo wonderlijk mooi werkt. 
Het is een heel vriendelijke, zachte 
geneeswijze, die het zo heel fijn 
doet bij kinderen. Enige minpunt 
is de alcoholsmaak, die kinderen 
vaak niet lekker vinden, maar in 
appelsap, valt dit gelukkig helemaal 
weg. Doordat het maar over een 
paar druppels gaat, is overigens de 
hoeveelheid alcohol te 
verwaarlozen. 
 
Wil je meer informatie, een uit-
gebreid consult om uit te zoeken 
welke remedie het beste bij je past? 
Of  weet je wat je wilt en wil je 
deze bloesemremedie alleen bij mij 
bestellen of  een gebruikersflesje 
komen halen, omdat je misschien 
een aantal keer een andere 
remedie nodig hebt? Neem dan 
gerust contact met mij op. 

Sabine Mooijweer

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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No moat it net
raerder
• Sinterklaas en de Haedpyt foenen 

it mar neat, dat der Piten op it dak 
fan it Doarpshûs sieten.Se wiene 
bliid, dat se wer feilich op de grûn 
stienen. 

• Jildert Venema waard 65 jier en it 
wie by syn hûs prachtich fersierd. 

• Der wie in stik fan in beam ôf-
waaid op de Hegedyk.  
De gemeente soe dit opromje, op 
in stil momint (tochten se). 
Mar it wie krekt hiel drok, dus file 
op de Hegedyk. 

• Der binne fûgels dy mei in hiele 
appel yn de bek troch it doarp 
fleane.  
Dit is fansels fiersten te swier foar 
sa’n bist.  
De appel falt dus, mar net op de 
grûn, mar op de holle fan immen. 

• De famylje Verhoef  hat in nestke 
pups bij harren hûn Bailey.  
In prachtich gesicht fansels. 

J.v.d.M

 

 

       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 
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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 



Mijn reis naar 
Brunei
Hallo allemaal,
 
Zoals sommigen van jullie mis-
schien wel weten, ben ik (Nena 
Compagne) 2 maanden geleden in 
mijn eentje naar mijn beste vriendin 
Teuntje Suk gevlogen. Zij woont 
aan de andere kant van de wereld 
in Brunei. Sander, Gerda, Stijn 
en Teuntje zijn 6 jaar geleden uit 
Raerd verhuisd naar Brunei. Elke 
zomervakantie komen zij weer een 
paar weken in Nederland om hun 
familie en vrienden te bezoeken. 

In juli heb ik samen met mijn 
ouders en hun besloten dat ik daar 
naartoe kom. Je zult wel denken: 
‘huh, 13 jaar en in je eentje naar de 
andere kant van de wereld vliegen? 
Kan dat dan?’ Ja, dat kan. Op het 
vliegveld kreeg ik begeleiding en 
werd ik naar het vliegtuig toege-
bracht en de stewardessen hebben 
me naar mijn stoel gebracht. En 
om heel eerlijk te zijn: ik vind het 
GEEN probleem om zonder mijn 
ouders te vliegen, of  uberhaubt 
zo lang en ver weg te zijn van hen. 
Ik dacht dat ik het heel moeilijk 
zou vinden, maar toen ik eenmaal 
op mijn stoel in het vliegtuig zat, 
voelde ik me heel volwassen en 
zelfstandig. Ik ging deze reis ge-
woon maken! En niemand kan dat 
nog van mij afpakken. 

Toen ik daar eenmaal was (14 uur 
later) werd ik warm ontvangen 
door Sander en Gerda. Ik kwam 
op donderdagavond aan en Stijn 
en Teuntje waren er toen nog niet 
want die zaten nog op school. Ze 
zitten namelijk op een internaat, 
dus ze blijven op school slapen, 
maar zij kwamen een dag later 
terug van school. Nou, toen begon 
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het pas echt. En ik heb een 
geweldige vakantie gehad! En wat 
heb ik veel gezien! We zijn in de 
jungle, grote grotten, naar grote 
Aziatische steden en nog veel meer 
dingen geweest! Ook hebben 
we krokodillen gezien en allerlei 
verschillende soorten apen, in het 
wild! Bijvoorbeeld oerang-oetangs, 
neusapen (die komen alleen voor 
op het eiland zelf), Silver leaves 
monkeys (die zaten gewoon in de 
bomen rondom hun huis) en 
Makaken (die liepen overal en 
nergens over straat). Als er een 
Makaak was, mocht je die niet in de 
ogen aankijken of  je tanden laten 
zien, want dan daag je ze uit.
  
Maar ik heb ook nog iets anders 
gedaan: ik ben namelijk met 
Teuntje en Stijn meegeweest naar 
school en heb daar een week lang 
bij Teuntje in de klas lessen gevolgd 
en bij Teuntje op het internaat 
geslapen. Wat was dit een gekke en 
aparte ervaring! Ik moest een 
uniform aan, bleef  ook op school 
slapen, en zat in een totaal andere 
wereld. De manier van lesgeven 
vond ik nog redelijk hetzelfde, zij 
hebben les met laptops en dat was 
best wel modern allemaal. Maar 
toch, alleen al de manier waarop 
zij met elkaar omgaan is anders. 
Zij zijn beleefder en ook meer 
verlegen. Als mensen praten zijn 
ze allemaal stil. Ik hield daar een 
presentatie en tijdens de presentatie 
stelde ik vragen alleen gaf  niemand 
een reactie. Dat zijn zij dus niet 
gewend. 

Ik vond het ook heel gek dat je dus 
avondeten en ontbijt op school 
had. Als je op het internaat zit kies 
je tussen menu A en menu B. Menu 
A was Europees eten en menu B 
was Aziatisch. 

Op de school en het internaat 
zitten veel buitenlandse kinderen 
en kinderen uit Brunei. Ik ben 
stiekem best blij dat ik hier in 
Nederland op school zit, ondanks 
dat ik dacht dat daar alles beter zou 
zijn. Je voelt je daar namelijk totaal 
niet vrij, je kunt niet doen waar je 
zin in hebt, je kunt niet zomaar 
de stad in. Je moet een week lang 
op het terrein blijven met hekken 
om het huis waar iedereen slaapt. 
Jongens en meisjes zien elkaar wel 
bij het eten maar verder mogen ze 
niet bij elkaar op afdeling komen. 
Dit vond ik best moeilijk om mee 
te maken en ook om te zien, want 
ik heb er nu zoveel respect voor dat 
Stijn en Teuntje dit gewoon al een 
paar jaar doen. Ik ben wel heel blij 
dat ik ook dit heb gezien, want nu 
weet ik pas echt dat ik blij moet zijn 
dat ik in Nederland woon. Maar 
buiten de school om, zou ik daar 
wel willen zijn als het in Nederland 
zulk vies weer is ;). 

Al met al heb ik een fantastische 
reis gehad met ontelbaar veel 
indrukken. Want jeetje, wat was ik 
daar voor drie weken in een andere 
wereld. De cultuur, het klimaat, 
eigenlijk alles was anders! Ik vond 
het dan ook heel moeilijk om weer 
terug te gaan en toen ik in 
Nederland was moest ik ook echt 
weer een tijdje bijkomen van wat ik 
nou eigenlijk allemaal had gedaan. 

En die paar weekjes school die ik 
heb gemist? Dat was het 
HELEMAAL waard! Gelukkig 
loop ik nu weer helemaal bij met 
school en zit ik weer helemaal in 
het ‘normale’ ritme.

Liefs, 
Nena Compagne
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F1 (JO9-1) Jirnsum KAMPIOEN
Het voetbalteam F1 (JO9-1) van Jirnsum werden zaterdag 3 december kampioen. Ze wonnen de laatste wedstrijd 
tegen Stiens maar liefst met 8-0. Gefeliciteerd Jurre Duizendstra , Silvan Verhoef  , Jelke Veldhuis , Tieme Siesling!


