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Bokkenollen 2016
En ineens was er al weer een jaar 
voorbij! Ook dit jaar togen de 
families Dijkstra, Top, Postma 
en van der Ploeg weer richting 
Griendtsveen. Mario en Els van 
de plaatselijke B&B de turffabriek 
stonden al weer op ons te wach-
ten. Wat een hartelijk ontvangst: 
de soep stond al voor ons klaar! 
Het voelde weer als thuiskomen: 
Geweldig!!

Voor het WK Bokkenollen op 
zaterdag konden wij door een 
aantal blessures helaas geen team 
formeren. Karin en Evert hebben 
hun vrijwilligerswerk weer met 
veel plezier volbracht. De andere 
families hebben hun dag in de 
GaiaZoo door gebracht. ‘s Avonds 
heeft Douwe zijn bijdrage weer 

geleverd in de tent: met een big 
smile stond hij achter de bar. Nog 
even leuk om te melden is dat bij 
het Bokkenollen op de 2e plek 
een Fries team geëindigd is. Zij 
kwamen zelfs uit Grou! 

Maar dan de zondag: WK Limo-
nollen! Gelukkig konden we 2 
teams opgegeven. Het parcours 
werd verkend als echte atleten: 27 
hindernissen werden bekeken en 
besproken. Team No noch 
Raerder (Jelmer en Djurre met als 
coach Germ) mochten als eerste 
aan de bak. Prachtige wedstrijd 
hebben ze gelopen. In een goede 
tijd en met nog veel chocomelk 
kwamen ze over de finish; moe 
maar voldaan na het toch wel pit-
tige parcours. De Raerder fam-
kes (Eelkje en Iris met als coach 
Evert) mochten in de categorie 

van 7 tot 9 jarigen strijden voor 
een podiumplaats. Geweldig om 
te zien hoe gedreven de famkes 
waren. Ze waren razendsnel en 
hadden ook nog behoorlijk wat 
chocomelk over in de glazen. 
En toen was het wachten op de 
prijsuitreiking. Het heerlijke weer 
zorgde ervoor dat dit onder het 
genot van een bokbiertje geen 
straf was. Helaas vielen de teams 
dit jaar niet in de prijzen.

Maar wie weet volgend jaar 
weer! De B&B is al weer geboekt. 
Volgend jaar is de 20e keer Bok-
kenollen; dat kunnen wij toch niet 
aan ons voorbij laten gaan……. 
Eerst maar even bijkomen van het 
geweldige weekend! 

AvdP
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
woensdag 9 november 19.30 uur Film Epic Lokaal naast kerk 

Reduzum

Vrijdag 11 november v.a. 17.45 uur Sint Maarten Hele dorp

Zaterdag 12 november 16.00 uur Opening jeu de boules baan Dorpshuis

Zondag 13 november 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zaterdag 19 november 13.30 uur Intocht Sinterklaas Dorpsplein

Maandag 21 november 20.00 uur Lezing Edward van der Tuuk Dorpshuis

Zondag 27 november 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 29 november v.a. 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zaterdag 17 december 16.30 uur Kroegavond met muziek Dorpshuis

Zaterdag 24 december 22.00 uur Kerstnachtddienst Laurentiuskerk

Januari 2017 Biljartkampioenschappen Dorpshuis

Zondag 7 mei 2017 Lentefair Dorpshuis

Repetities krystkoar: vrijdag 19.30 tot 21.00 uur op 4, 11, 18 en 25 november, 2, 9, 16 en 23 december (generale)

Foarwurd
Ymie Terwisscha van Scheltinga heeft afgelopen maand haar taak als interviewster definitief afgesloten door het 
schrijfgerei over te dragen aan Heidi Andringa. Als dank voor het vele werk dat ze voor de dorpskrant heeft ge-
daan, kreeg ze nog een lekkere fles “Raerder Roek”. Met ingang van dit nummer hebben wij een nieuwe rubriek 
“it moat net raerder” waarin leuke weetjes en interessante feitjes zullen worden vermeld. 

Wij wensen u veel leesplezier!

De redactie
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 13, nummer 125
November 2016
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Minke Strikwerda (eindredactie)
Johan Keuning (penningmeester)
Heidi Andringa (interviews)
Clara Rosier (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 decembernummer: 
inleveren copij uiterlijk 15 
november (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van deember wordt in 
de eerste week van december 
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

Raerd toen - Raerd 
nu
Poppenwiersterdyk 26

Van de boerderij wordt voor het 
eerst melding gemaakt omstreeks 
1760. De zathe wordt dan be-
woond door Willem Ruurds, die 
er tot ca. 1795 blijft wonen. Hij is 
pachtboer van secretaris Zacheus 
Gerroltsma uit Westdongeradeel, 
die allerlei officiële functies be-
kleedt. Gerroltsma heeft de boer-
derij geërfd van zijn voorgeslacht. 
Al in de 17e eeuw is de familie 
Gerroltsma eigenaar van de boer-
derij aan de Poppenwiersterdyk. 
Willem Ruurds woont er met zijn 
vrouw Antje Klases, met wie hij 
in 1747 is gehuwd. Mogelijk was 
hij naast boer ook turfschipper, 
want met dat beroep wordt er een 
Willem Ruurds te Raerd vermeld. 
Antje overleed in 1776 en een jaar 
of tien later vertrekt ook Willem 
van de Poppenwiersterdyk. Hij 
huurt de laatste jaren de boerderij 
van Maria Melchior, de weduwe 
van secretaris Gerroltsma.

Rond 1800 wordt de boerderij ge-
pacht door Melle Sytses Dotinga 
en Detje Widmers, die in 1792 in 
Rauwerd zijn getrouwd. Het hu-
welijk houdt niet lang stand,want 
Melle overlijdt waarschijnlijk niet 
lang na de geboorte van zijn zoon 
Widmer in 1802. Zijn weduwe 
Detje trouwt in juni 1804 met 
Okke Tjepkes, afkomstig van 
Goënga. Okke neemt in 1812 de 
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familienaam Okkema aan. Samen 
met Detje krijgt hij nog twee kin-
deren. Zij overlijdt op vrij jonge 
leeftijd, omstreeks 1820. In 1831 
trouwt Okke opnieuw in Rauwerd 
met Saakjen Hoekstra. Hij is dan 
51 jaar oud en zij 24. In mei 1840 
vertrekt het stel naar Leeuwarden.

De nieuwe huurder is Jelte Pie-
ters van der Meulen. Hij huurt de 
boerderij van Charlotte Gerrolts-
ma, een erfgenaam van haar kin-
derloze broer Simon Gerroltsma, 
die de boerderij weer van zijn va-
der Zacheus heeft geërfd. Zoals de 
Gerroltsma’s een constante vor-
men in de historie van de zathe, 
zo doen ook de Dotinga’s dat. Van 
der Meulen is namelijk een klein-
zoon van de jong gestorven Melle 
Dotinga en Detje Widmers. Jelte 
Pieters woont niet zo lang op de 
boerderij. In 1844 of 1845 maakt 
hij plaats voor Watte Rientjes 
Koopmans, die er tot zijn dood op 
1 maart 1859 blijft wonen. Daarna 
blijft zijn weduwe Sjoukje Geerts 
Tjeerdsma er boerinne, tot zij zelf 
in 1899 overlijdt.

Ook in de 20e eeuw blijven de 
bewoners vaak lang op de boerde-
rij wonen. In 1900 komen Haring 
Boersma en zijn vrouw Aaltje 
Hellinga er wonen, samen met 
hun vier kinderen. Zij blijven er 
tot 1939. Van 1940 tot 1960 woont 
Kornelis Hornstra er, die in 1949 
een nieuw hok met veestalling 
achter de boerderij laat zetten. 
Van 1960-1964 wordt de boerderij 
kortstondig bewoond door Rients 
Bijlsma en in dat jaar gaat hij over 
naar Petrus Tiemersma. Tiemers-
ma had een boerderij bij Franeker, 
maar hij werd uitgekocht wegens 
de uitbreiding van de plaatselijke 
papierfabriek. Samen met zijn 
vrouw Jikke kregen ze twee zoons 
en twee dochters. De oudste, de 

bekende schrijver Koos 
Tiemersma, die vorig jaar de 
gerenommeerde Gijsbert 
Japicxprijs heeft ontvangen, was 
schoolhoofd in Kollumerzwaag, 
is nu met pensioen en woont in 
Drachten. De jongste, Meindert, 
werd boer, eerst vanaf 1980 in 
een maatschap met zijn vader, na 
diens overlijden in 1983 ging hij 
alleen verder.

Met hem heb ik een gesprek op 
de boerderij. Meindert is op 2 
december 1958 geboren in Frane-
ker, maar heeft het grootste deel 
van zijn jeugd doorgebracht aan 
de Poppenwiersterdyk. De boer-
derij staat op een sfeervolle plek 
te midden van een groot aantal 
elzen. Meindert herinnert zich de 
bloemenpracht in de weilanden 
en het afwisselende landschap 
waar veel leven in zat. Heel anders 
dan de egale, saaie vlakten van 
tegenwoordig. Meindert vertelt 
me over de liefde voor de natuur 
en het ecologisch boeren dat heeft 
plaatsgemaakt voor het streven 
naar hogere productie en grotere 
winst. “Jammer, maar noodza-
kelijk”, stelt hij vast. Toch kan hij 
nog vaak genieten van de boer-
derij en van zijn geschiedenis. Zo 
ligt er bij de ingang een zware kei 
met een ring erin, die waarschijn-

lijk dienst deed als ankerplaats 
voor de turfschippers die door de 
naburige vaart hun lading ver-
voerden. Meindert laat me ver-
der nog tal van voorbeelden van 
aanpassingen zien.

In 1984 kwam zijn grote liefde 
Swopkje van der Wal bij hem wo-
nen. Samen kregen ze drie zoons: 
Petrus, geboren in 1984, is nu 
casemanager verzuim bij de Friese 
thuiszorg. Willem (1987) heeft in 
Leeuwarden een eigen bureau en 
maakt producties en films. Sytse 
zit nog op de NHL en volgt een 
opleiding Communicatie Multi-
media en Design. In maart 2010 
kwam Swopkje te overlijden waar-
door het leven op de boerderij 
voor Meindert een groot deel van 
zijn glans heeft verloren. Geluk-
kig heeft hij veel aan het goede 
contact met zijn drie zoons.

In 1987 heeft Meindert een mest-
silo bij de boerderij laten zetten, 
maar toen de veeteelt intensiever 
en grootschaliger werd, en de 
eisen en voorschriften strenger 
en talrijker werden, is hij in 1995 
opgehouden met zijn bedrijf. 
“De reden hiervoor was dat het 
bedrijf te klein in omvang was”, 
zegt Meindert. “Er moest een 
ligboxstal gebouwd worden, want 
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De dorpsvlag van 
Raerd
Met de Slachtemarathon en 
tijdens de merke stond er ineens 
een andere vlag op de kerktoren. 
Om de vraag te beantwoorden 
waar die vlag vandaan kwam heeft 
de Dokumintekommisje contact 
opgenomen met de archivaris van 
de gemeente Leeuwarden.

Alle dorpen zijn halverwege de 
jaren ’80 van een dorpswapen en 
-vlag voorzien. Sommige dorpen 
hadden van oudsher al een wa-

pen, andere niet. Vlag en wapen 
van Raerd zijn gebaseerd op de 
geslachten Jongema en later Van 
Eysinga, en op het oude gemeen-
tewapen van Rauwerderhem. Het 
ontwerp en de bewaking van de 
banistieke en heraldieke kwali-
teit is gedaan door de Fryske Rie 
foar de Heraldyk. Hieronder het 
officieel vastgestelde ontwerp, 
dat de enige ‘echte’ dorpsvlag van 
Raerd is.

Wapen Rauwerd

In rood een zilveren dwarsbalk, 
beladen met drie rode rozen. 
Vlag: twee lengtebanen van wit 
en rood, waarvan de lengten zich 
verhouden 2:1, in de witte baan 
een rode roos. Historie: de witte 
balk in rood is de basisvorm van 
de Grietenij Rauwerderhem, 
waarvan Rauwerd het hoofddorp 
was, in de ziilveren balk kwamen 
hier de drie rode rozen van het 
geslacht Jongema op Jongemas-
tate.

De dokumintekommisje

de ligplaatsen waren te klein voor 
de koeien in de oude stal. Dat gaf 
problemen voor de koeien, en er 
moest land worden bijgekocht. 
Er was maar 15 hectare land bij 
de boerderij beschikbaar en een 
te klein melkquotum. Ik heb toen 
besloten om te stoppen met de 
koeien en heb het land in 1995 
verkocht aan mijn buurman”.

De koeien maakten plaats voor 
scharrelvarkens. Toen brak er in 
2001 M.K.Z. uit. De meeste var-
kens werden geleverd aan Albert 
Heijn. Die wilde na de M.K.Z.-
uitbraak alleen nog maar biolo-
gisch varkensvlees in de schappen 
verkopen. Na een paar jaar was er 
helemaal geen afzet meer, omdat 
het biologisch karbonaadje de 
helft duurder is dan het gangbare 
karbonaadje. “De consument 

wil graag biologisch vlees, maar 
is niet bereid er voor te betalen, 
maar dat wist ik ook wel”, zegt 
Meindert.

De boerderij zelf is, mede door 
een aantal verbouwingen in het 
woongedeelte en het bûthús een 
pracht woonboerderij geworden. 
Tegenwoordig (sinds 1999) neemt 
Meindert melkmonsters af voor 
de melkvereniging Nijland. Het 
dorpsleven volgt hij op afstand; 
aan een aantal activiteiten doet hij 
nog graag mee, maar hij geeft er 
de voorkeur aan zijn eigen leven 
te leiden en zich niet te binden. 
Niet te ver vooruitkijken, maar 
het leven bewust leven en er zo-
veel mogelijk van genieten, is zijn 
motto.

R.H.
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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

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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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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■ 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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Praet mar Raak

Deze keer zal Hoyte Haringsma 
vertellen wie hij is en wat hem 
zoal bezig houdt.

Waar en in welk jaar ben je ge-
boren?
Ik ben geboren in Friens op 20 
maart 1957.

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Ik ben getrouwd met Antsje van 
der Velde. Samen hebben wij 4 
kinderen: Anneke, pas getrouwd 
met Erik, zij wonen en werken in 
Amsterdam: Durk, werkt in Assen 
en woont in Groningen; Ruerd, 
woont en werkt in Den Haag en 
Clasine, studeert en woont in 
Utrecht.

Wat doe je overdag?
Ik ben melkveehouder op Flan-
sum, in maatschap met Antsje.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Wij wonen sinds 1992 op de boer-
derij.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Via de badmintonclub en vrijwil-
liger bij de Slachte.

Wat is je favoriete muziek?
Rockmuziek in brede zin, Golden 
Earring, Stones, Black Keys, Cold 
Play, Seasick Steve, Foo Fighters, 
maar ook nieuwe bands die ik 
door mijn kinderen leer kennen, 
als het maar rockt. 

Waar mogen ze je midden in de 
nacht voor wakker maken?
Ik slaap ‘s nachts liever door, maar 
als er een koe moet afkalven mag 

je mij midden in de nacht wel 
wekken.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Mijn grootste hobby is motor-
rijden op mijn Harley, dingen die 
stuk gaan zelf repareren, lezen en 
kruiswoordpuzzelen.

Wat vind je het lekkerste eten?
Mijn favoriete eten is Hollandse 
kost, het liefst stamppot!

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Vervoermiddelen zijn: VW Tigu-
an en Harly Davidson Road King 
en natuurlijk mijn Case tractoren.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Bij Geer en Goor gaat de tv uit en 
bij reclame zap ik naar een andere 
zender.

Welk boek lees je op dit mo-
ment?
Het boek dat ik als laatste heb 
gelezen is “6 jaar” van Harlan 
Cobin, maar ik lees ook graag het 
motormagazine Big Twin en het 
landbouwblad Nieuwe Oogst.

Waar praat je graag over?
Over het boerenwerk, wat in 
verband met het weer en seizoe-
nen elke dag anders is, en over 
motoren.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Even een blokje om op de motor, 
fietsen en wandelen. Elke eerste 
zondag van de maand rijden we 
een toertocht met motorvrienden 
langs mooie weggetjes en dan 
een uitsmijter op een terras: altijd 
gezellig!

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Ik ga het liefst met een camper 
door Frankrijk trekken.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is de slechtste?
Positieve eigenschap: ik wil graag 
iemand helpen. Slechte eigen-
schap: ik kan niet altijd even goed 
luisteren.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Ik vind dat de kerk heel mooi ge-
worden is na de restauratie. Daar-
naast vind ik het Raerder bosk en 
it Flansumer dykje ook mooi. Het 
minst mooie is wat mij betreft de 
slecht onderhouden bomenrij tus-
sen Flansum en Raerd.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Niets, we wonen centraal in 
Friesland en kunnen alles wat niet 
in Raerd te krijgen is wel rondom 
aanschaffen.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Vliegen is niet echt mijn hobby, 
ik rijd en stuur liever zelf en dan 
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onderweg even stoppen voor een 
bakje en een praatje.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Een grote zak met geld zou ik 
delen met onze kinderen.

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking.

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:

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114
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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

 

 

       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 

(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 

Een dag uit het 
leven van een por-
temonnee
Ik ging op stap met mijn bazin. 
Zij had weer eens een weekje 
Zuid-Limburg geboekt. Met een 
paar reistassen in de auto en ik 
in de rugzak gingen wij op weg. 
In Heerenveen stapte er nog een 
vriendin van mijn bazin in en 
vertrokken we richting het Zui-
den. Ik dacht nog: “wat slepen ze 
toch veel mee”. Af en toe mocht 
en moest ik eruit om de dames 
te trakteren op koffie en andere 
versnaperingen, o.a. een pan-
nenkoek, hoe verzinnen ze het 
met die hitte! In het natuurvrien-
denhuis in Heerlen aangekomen 
kreeg ik rust. Ik zat lekker buiten 
in de rugzak en hoorde de dames 
plannen maken voor de volgende 
dag. Het werd wandelen in de 
omgeving van Mechelen. We 
gingen met de bus naar Gulpen. 
Eerst heb ik 2 dagkaarten betaald 
en ik werd op de zitting van de 
bank gelegd. Het was erg warm 
en ik was blij dat mijn bazin de 
rugzak iets openhield, zodat het 
iets minder benauwd werd.

Bij het busstation in Gulpen 
voelde ik het al aankomen. Vlug 
werd die half open rugzak van 
de bank gegrist, ik rolde eruit, en 
weg was mijn bazinnetje! Ze keek 
niet meer achterom en daar lag ik 
in de blakende zon op de bank. 
Even later kwamen er nieuwe pas-
sagiers binnen en ik maar duimen 
dat ze me zouden zien liggen. Een 
paar mensen liepen langs me heen 
maar hoera! er was een mevrouw 
die me opmerkte. Ze pakte me op 
en gaf mij af aan het kantoor van 
het busstation. Ziezo dacht ik, nu 
ben ik in ieder geval uit de bus. 
Maar wat gaat er nu gebeuren?
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Een meneer pakte mij op, fouil-
leerde me en las het rijbewijs met 
naam, geboortedatum en woon-
plaats van mijn bazin. “Raerd”, 
hoorde ik hem hardop zeggen. 
“Raerd? Dat plaatsje ken ik, daar 
woont nu mijn pap, John Jacobs!”. 
Hij hield mij goed vast en belde 
meteen naar Raerd. En ja hoor, 
mijn bazin was daar bekend. Ik 
hoorde hem vragen waar mijn 
bazin logeerde in Limburg. Wat 
was ik blij! Nu zou ik toch weer 
gevonden worden. Ik moest nog 
een klein poosje de kluis in maar 
dat vond ik niet erg.

Na een paar uur werd ik weer 
tevoorschijn gehaald. Ik hoorde 
mijn bazin en mijn vinder met 
elkaar praten. Mijn bazin ver-
telde dat ze nietsvermoedend op 
een terras aan de koffie zat. Maar 
toen moest ze betalen en kon ze 
nergens haar portemonnee von-
den. Zij zoeken in haar rugzak, 
die helemaal werd omgekeerd, 
maar ik kwam er niet uit. Op het 
laatst had ze toch maar weer het 
natuurvriendenhuis in Heerlen 
gebeld en ja hoor, daar kwam 
het verlossende woord. Ik was 
terecht en ik lag veilig in Gulpen 
in de kluis van het busstation. Het 
thuisfront in Raerd had ook niet 
stilgezeten en uiteindelijk Heerlen 
gebeld.

Er zat vast een engeltje in één van 
mijn vakjes, want hoe is het mo-
gelijk dat ik in Gulpen bij de zoon 
van John Jacobs terechtkwam…. 
Zijn laatste woorden tegen mijn 
bazin waren: “in Raerd wonen al-
lemaal aardige mensen!”

Groetjes van de portemonnee van 
Carla ten Broeke
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Agenda Activiteitencommissie
12 november 2016: opening jeu de boules baan 16.00 uur
17 december 2016: kroegavond met muziek 16:30 uur
Januari 2017: biljartkampioenschappen 
7 mei 2017: lentefair

Ideeën voor 2017
Volwassen playbackshow
Viswedstrijd
Film – pyjama – disco voor kinderen
Theateravond
Kroeg/muziekavonden

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten die de Activiteiten Com-
missie organiseert, volg de AC op facebook en voor tips en/of ideeën: 
stuur een mail naar acdoarpshus@hotmail.nl.

Doarpshûs-
berichten
In ons dorp staat het  prachtige 
Doarphûs De Trijesprong. Een 
dorpshuis om trots op te zijn! 
Sinds het voorjaar van 2016 zijn 
wij als nieuw bestuur vol goede 
moed gestart. Het bestuur bestaat 
uit zes personen. Bij de samenstel-
ling is getracht een brede afspie-
geling van het dorp te krijgen. In-
middels zijn de functies en taken 
verdeeld. Ynso zal de eerste twee 
jaar de rol van voorzitter vervul-
len, daarna zal Durk-Jan deze rol 
overnemen. Tom is en blijft pen-
ningmeester en Jelle is secretaris. 
Fokko is net als Durk-Jan en Mar-
greet algemeen bestuurslid. Ieder 
bestuurslid heeft een taakgebied 
waarbij hij/zij eerste aanspreek-
punt is. 

Bekend is dat we leven in een 
individualistische maatschappij 
waarin de mens het druk heeft. 
Wij zullen dat zeker niet ontken-
nen. Tegelijkertijd wordt er van 
de Nederlanders meer participatie 
gevraagd voor hun eigen leefom-
geving. Hier past een dorpshuis 
als centrale ontmoetingsplek heel 
goed in en dat moeten we als dorp 
zelf doen. Het vorige bestuur heeft 
samen met werkgroepen inzich-
telijk gemaakt wie per taakgebied 
als vrijwilliger wil bijspringen. 
Denk hier bij aan de bardiensten, 

tuinwerkzaamheden, onderhoud 
etc. Wij zullen deze groepen de 
komende tijd (opnieuw) bena-
deren om te bespreken wie wat 
precies kan en wil doen. Wij gaan 
voor een constructieve samenwer-
king.

Het belangrijkste doel van het be-
stuur is dat het dorpshuis gebruikt 
kan worden waarvoor het bedoeld 
is. Breed geformuleerd, het is het 
kloppende hart van het dorp. 
Een goede communicatie met de 
bewoners van Raerd is belangrijk. 
Gezocht wordt naar een breed 
draagvlak bij de bewoners en bij 
de verenigingen. Het bestuur staat 
open voor iedereen die ideeën 
heeft dan wel die graag iets aan 
ons kwijt wil. Schroom niet om 
ons te benaderen.

Tot slot: wij vinden het belangrijk 
dat het leuk moet zijn om in het 
bestuur te zitten en dat de be-
lasting voor iedereen acceptabel 
is. Hierdoor is vernieuwing en 
vervanging in/van het bestuur 
makkelijker te realiseren richting 
toekomst. Want een wijs bestuur 
zorgt voor de toekomst als voor 
het heden.

Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd

Opening jeu de boules baan
Op zaterdag 12 november 2016 wordt de jeu de boules baan bij het 
dorpshuis feestelijk geopend. Om 16.00 uur is iedereen welkom voor een 
hapje en een drankje en wordt er een wedstrijd gespeeld. Er wordt een 
tent over de baan geplaatst en er komen kachels in.

Wilt u meedoen met de jeu de boules wedstrijd? Graag opgeven voor 7 
november bij Ids Veldhuis 06-29006048.
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          MIJN BOEKENKAST gaat op Reis 

Aan den lezer, slotaflevering   

De boekenkast wordt leeggehaald en verplaatst.  Verhuizen heet dat en in mijn 
geval is dat vooral boeken sjouwen en nog er eens boeken sjouwen. Maar 
zoveel boeken door je handen te laten gaan is geen straf, integendeel. Het is 
eigenlijk een groot feest. Je zou er bijna herhalend om verhuizen maar dat is een 
tikkeltje overdreven Toch zijn er een paar titels die ik zelf al niet meer paraat 
had die ik u wil noemen en dus aanbevelen. 

Beginnend met Het kleine meisje van meneer Linh van Philippe Claudel. Opeens 
weer hoogst actueel. Een oude man op de vlucht voor een wrede oorlog. In een 
poging zichzelf maar vooral zijn kleindochter te redden. Zoekend naar veiligheid 
maar vooral naar erkenning en gekend zijn. Een schokkend verhaal en hoe 
confronterend en ook hoe ontroerend. Een onthullend slot. Dat boek leg je 
weliswaar weg maar de vraag blijft: Hoe zou ik hebben gehandeld. 

Nog een hervonden plaatje van een boek. Het stof moest ik eraf blazen maar 
toen wist ik meteen weer waarover het verhaal ging. Het Tuinhuis van Thomas 
Hurlimann - een Zwitsers auteur- niet erg bekend maar dat doet aan de 
schoonheid en kracht van zijn vertellingen niets af. Het Tuinhuis is een 
aangrijpend relaas waarin een ouder echtpaar het verlies van hun zoon 
proberen te verwerken. Of je wilt of niet je wordt meegesleept in hun 
herinneringswereld en hun worsteling de relatie overeind te houden. Van 
dezelfde auteur kan ik u Fraulein Starck aanbevelen. Hoe een klein jongetje aan 
de hand van een huishoudster en een goedgevulde bibliotheek de weg naar 
volwassenheid probeert te vinden.  

Nog een paar titels van dikke winterboeken. 

De Pop van Boleslaw Prus een Pools schrijver. Een dik boek over de liefde en de 
struikelweg – of moet ik zeggen het “gestroffel” - er naar toe. Het lijkt een 
verhaal uit de oude doos met rijtuigen en duels maar zoals zo vaak het gaat ook 
over nu en vandaag. Daarbij bezigde Prus een onderhoudende schrijfstijl en zo 
bent u voor u het weet weer menig avondje onder de pannen. 

Als laatste - en dan verhuis ik met boekenkast en al naar Leeuwarden – De 
familie Moscat van Isaac Bashevis Singer. Een Joodse familiegeschiedenis die u 
en passant eventjes een boeiende, onthullende en informerende 
geschiedenisles leest. Prachtig mooi 

Als immer veel leesplezier en voor nu en later….. 

Groet en goed ….Sieger L. 
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Opening Inky Pinky
Op donderdag 13 oktober is Kindercentrum Inky Pinky officieel geopend. Ralph Nijp-Teensma van 't Raerder-
hiem noemt het een waardevolle aanvulling op het aanbod aan ouders binnen de school. Na zijn korte speech 
werd de officiële handeling verricht. Veel belangstellenden keken toe hoe de dochters van initiatiefneemster 
Ingrid Hornstra de opening verrichtten door bij de ingang een lint door te knippen. Aansluitend was iedereen 
welkom om een kijkje te nemen in de gemeenschappelijke speelruimte en de slaapruimte voor de kleinsten.
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No moat it net Raerder
•	 By	it	âlde	gemeentehûs	binne	nochal	wat	beamen	kapt.	Geart	Leistra	hat	in	grutte	stobbe	krigen,	dy	mei	
 in kraan bij him besoarge is. Hij sil der no in tafel fan meitsje.

•	 As	jo	de	ôffal-kontener	bij	de	dyk	sette	kin	it	samar	wêze	dat	de	auto	him	opyt.	Mar	in	mailtsje	as	
 tillefoantsje nei de gemeente, en jo ha samar in nijenien.

•	 In	skofke	lyn	rûn	der	in	man	yn	Raerd	om,	dy	tige	yn	de	war	wie.	Hopelik	kriget	hij	no	de	help	dy	hij	sa		
 needich hat.

•	 In	groepke	Raerder	froulju	hat	in	hiel	moaie	tocht	op	it	Amelân	rûn.

•	 De	guos	fan	Tsienzerbuorren	mist	foar	de	twadde	kear	syn	maatsje	en	is	tige	ûnwennich.	Yn	de	lânnen		
 rûnom Raerd strúnt in wite ielreager om, dy hat ek net in maatsje. Miskien kin dit wat wurde, binne se  
 net mear sa iensum.

•	 Yn	de	tún	fan	it	Doarpshûs	binne	in	protte	appels	en	parren	plukt.
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Hulp gevraagd

Wie wil ons één keer per week, tegen vergoeding, van Raerd naar Grou brengen om boodschappen 

te doen?

Ans en Ton van Lieshout
Tel. 601033

Brandwondenstichting
De opbrengst van de collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting bedroeg dit jaar in Raerd € 294,91.

Trouwe collectanten en gevers : Héél hartelijk bedankt! Ik ben van plan volgend jaar te stoppen met het organiseren van de collecte en zoek daarom iemand die het van mij over wil nemen. Ik zou het heel fijn vinden om de organisatie aan een enthousiast iemand te kunnen overdragen, zodat de collecte blijft doorgaan in Raerd. Is dit iets voor jou? Bel me dan voor meer informatie op 601835.
Jeltsje Jacobs

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
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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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Programma 
17.45 uur Verzamelen op schoolplein 
18.00 uur Start deur tot deur + groep 8 fakkeltocht of begeleiding bij een groep 
18.30 uur Lekkers inleveren bij familie Pier Dijkstra  
19.00 uur Warme chocolademelk en muziek op het schoolplein 
19.15 uur Lekkers uitdelen aan alle kinderen in werkplaats Pier Dijkstra 
19.30 uur  Einde  
 

Sint Maarten op vrijdag 11 november  
 
Wij nodigen iedereen van harte uit op het schoolplein om de prachtige lampions te bekijken 
en een deuntje mee te zingen. Het wordt weer ouderwets gezellig met lichtjes, vuurkorven 
en muziek.  
 
Zit je (nog) niet op basisschool Raerd? 
Peuters worden niet ingedeeld in groepjes maar kunnen uiteraard meelopen onder eigen 
begeleiding. Woon je in Raerd en wil je graag meelopen maar je zit hier niet op de 
basisschool? Dan kun je je opgeven voor 8 november bij Hanny Wiarda via 
ah.wiarda@planet.nl of via (0566) 60 16 10. Hanny deelt je dan in bij een groepje.  
 

Wat gaan we 11 november doen? 
 Alle kinderen zijn in groepjes ingedeeld met 1 of 

2 begeleiders. Iedere groep krijgt een straat 
toegewezen. 

 Dan van deur tot deur Sint Maarten liedjes 
zingen in ruil voor lekkers.  

 Na inlevering van het lekkers bij de familie 
Dijkstra terug naar het schoolplein voor een 
heerlijke warme kop chocolademelk.  

 Daarna wordt bij de familie Dijkstra het lekkers  
eerlijk verdeeld onder alle kinderen. En dan is 
het feest van Sint Maarten voor dit jaar weer 
afgelopen… 

 

Waar is het bruine envelopje voor bedoeld?  
Wij ontvangen als commissie geen subsidie voor de organisatie van de intocht van  
Sinterklaas maar zijn afhankelijk van giften uit het dorp. Wilt u een bijdrage doen? Dat kan.  
Geef dan op 11 november het bruine envelopje met uw  gift aan de begeleider die met de  
kinderen langs  komt. Het bruine envelopje ontvangt u begin november op uw deurmat  
Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!   
 
Commissie Sint Maarten & Intocht Sinterklaas 
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Intocht Sinterklaas: 19 november                                                                         
 

Sinterklaas komt ook dit jaar weer bij ons in Raerd, 

wat wordt het dit jaar: per boot, koets of paard? 

In ieder geval is er veel muziek en vertier, 

en garanderen wij voor iedereen veel plezier.     

 

Wij hopen dat er veel kinderen op het dorpsplein zullen komen,                                                                  

zodat wij Sinterklaas en zijn pieten op een mooie manier kunnen verwelkomen. 

Na de aankomst maakt de Sint een rit door de Raerder straten, 

en gaat daarna naar het dorpshuis, waar iedereen nog even met de sint kan praten. 

 

We hopen op veel publiek en een volle zaal  

en wensen jullie alvast  een fijne middag allemaal! 

 

Sint Maarten & Sinterklaascommissie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

Datum: zaterdag 19 november 

Tijd:  13.30 uur 

Waar: dorpsplein Raerd 
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Wa binne dat?
Familie Ten Hoor

Blij verrast toen ik op de stoep 
van het markante pand (it hûs 
fan	de	âldboargermaster)	aan	de	
Slotsdyk stond en daar zo stijlge-
recht aan een klassieke bel mocht 
trekken i.p.v. op een moderne 
Ding Dong te moeten drukken. 
Meteen daarna stond ik oog in 
oog met de vrouw des huizes, die 
echter zichtbaar in beslag werd 
genomen door het gesprek op 
haar telefoon. Ondanks dat kon ik 
kort maar krachtig mijn verzoek 
voor een interviewtje aan haar 
kwijt en na haar spontane “Ja, dat 
wil ik wel!” stond een vervolg dus 
weinig meer in de weg. Welkom 
geheten door Petra en de twee 
dartele Jack Russeltjes ging het 
door de prachtige jugendstilhal 
linea recta naar de aangebouwde 
fraaie woonkeuken, waar ik geze-
ten aan de comfortabele tafel, op 
mijn gemak kennis mocht maken 
met Petra en Marco. De eerste 
vraag of ze dezelfde familienaam 
deelden werd door hen beiden 
glimlachend beaamd.

Sinds enkele maanden wonen zij 
samen met hun 15 jarige dochter 
Janneke, haar kat Jip en de hond-
jes Puck en Lotje in het huis waar 
ze verliefd op zijn geworden en 
wat voldeed aan alle criteria, die 
zij belangrijk vonden bij het zoe-
ken naar een geschikte woonplek. 
Namelijk op fietsafstand van Jan-
neke haar school (in Sneek) niet 
ver van de uitvalswegen, met vrij 
uitzicht over de landerijen en voor 
Marco was het van belang dat 
het een BIJZONDER huis moest 
zijn…en zo is het de Slotsdyk nr. 
36 in Raerd geworden. 

Petra is geboren in Utrecht, waar 
ze tot haar zevende levensjaar 
heeft gewoond. Toen verhuisden 
ze naar Sneek, omdat haar vader 
Geneesheer Directeur van het 
verpleeghuis	de	Ielânen	aldaar	
werd. In het huis, waar haar 
ouders nog steeds zelfstandig 
wonen, verbleef ze tot en met haar 
middelbare schooltijd. Ze ging 
Hotel-Management studeren en 
woonde 4 jaar in Londen. Daar 
was het dat ze “haar” Marco zou 
ontmoeten, die dezelfde studie 
deed. In 1996 keerden ze samen 
terug naar Nederland en in 1999 
trouwden ze in het Stadhouderlijk 
Hof  te Leeuwarden. Deze trouw-
locatie was geen toeval, maar 
had te maken met het feit dat zij 
daar destijds als managerskoppel 
fungeerden.

Petra is nu zelfstandig onderne-
mer met haar bedrijf TIPPS, wat 
staat voor trainingen en adviezen 
aan organisaties en hun medewer-
kers inzake gastvrijheid, com-
municatie, verkoop en nog veel 
meer. Als gecertificeerd trainer 
communicatieve- en manage-
mentvaardigheden wordt zij door 
zeer diverse bedrijven voor zeer 
uiteenlopende doelstellingen in-
gehuurd en wel door heel Neder-
land. De geestdrift waarmee Petra 

over dit boeiende werk weet te 
vertellen spreekt boekdelen. Een 
vrouw met elan!

Marco groeide op in Groningen, 
studeerde eveneens Hotelmanage-
ment en behaalde zijn Master Be-
drijfskunde. Hij is werkzaam aan 
de Hoge Hotelschool in Den Haag 
en is derhalve vaak van huis. Hun 
chalet bij Kijkduin is in die zin 
ook van grote waarde voor hen,  
omdat het daardoor niet strikt 
noodzakelijk is om dagelijks op en 
neer te reizen, zowel voor Marco 
alsook voor Petra als zij elders in 
het land iets te doen heeft.

Dan komt het gesprek op de 
HOBBY’s: Marco vertelt dat hij 
met overgave kookt en bakt en 
liefst met zijn oogappel Janneke 
(jammer dat Janneke nu net even 
niet thuis is). Hij is in bezit van 
een aanzienlijke verzameling 
kookboeken, waaronder die van 
zijn moeder en grootmoeder. Vol 
trots wordt mij meegedeeld dat 
zijn moeder destijds chef-kok 
was. Het kan dus bijna niet anders 
of de kookkunst zit ook in Marco’s 
genen. Verder is hij graag on-
derweg op zijn mountainbike of 
maakt fikse wandelingen. 
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Petra is een groot liefhebber 
van de paardensport samen met 
haar dochter. Zij hebben zelf een 
prachtig Fries paard, Mayke gehe-
ten. Vol vuur zegt Petra binnen-
kort deel te zullen nemen aan de 
3e editie van een Mega strandrit, 
waarbij 400 Friese paarden over 
het strand van Callantsoog zul-
len gaan denderen. Een voorrecht 
om daar bij te mogen zijn, toch? 
Ze toonde mij een filmpje over de 
strandrit van 2013, wat een adem-
benemend schouwspel, geweldig!!

Op de vraag hoe zij Raerd ervaren 
werd heel positief gereageerd. Een 
prachtig Dorp (wat gekscherend: 
net klein Wassenaar)!  Ze voelen 
zich hier echt opgenomen en 
hebben, hoe kan het ook anders 
met de gastvrijheid zo hoog in het 
vaandel, bijna de hele Slotsdyk 
al over de vloer gehad voor een 
welkomstborrel. Heel gezellig! 
En…heel wat anders, de Slachte 
in 2018 lijkt Marco ook wel wat! 
Is dat niet veelbelovend? Toen 
moest Marco er vandoor om zijn 
dochter op te halen en nadat Petra 
me nog op een kleine rondleiding 
door de benedenverdieping van 
hun imposante huis had getrak-
teerd, mocht ik haar voor het 
openhartige gesprek bedanken 
en bedacht daarbij dat ook achter 
deze deur weer een heel uniek 
verhaal is neergestreken.

H.A.

Hedy’s 
Pedicure Praktijk

 

Gespecialiseerd in het behandelen van 
 

diabetes
– 

en reumapatiënten
                          

 

Doarpsstrjitte 35  

9021 CK Easterwierrum 

058-2501116 
hedyspedicurepraktijk@gmail.com 
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 langs. 

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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“Kijk dan, ik heb 
toch een prachtig 
beroep”
Interview met Peuterpret-
leidster Tine Huisman

Heel spannend vond Tine Huis-
man het, toen ze vlak voor het 
einde van de vakantie de vraag 
kreeg of ze leidster wilde worden 
op Peuterpret in Raerd. “Janny 
is toch een icoon. Ze is ontzet-
tend lief en erg geliefd bij zowel 
de peuters als de ouders. Ga 
daar maar eens aan staan!” licht 
Tine haar gevoel toe. “Maar het 
is natuurlijk vooral een mooie 
uitdaging om hier aan de slag 
te gaan. Raerd is een klein dorp 
wat trots mag zijn op een mooie 
peuterspeelzaal. Ik ga ervoor om 
deze peuterspeelzaal een mooie 
toekomst te geven.” De Praet fan 
Raerd sprak met Tine over haar 
werk als juf en de toekomst van de 
peuterspeelzaal in Raerd.

Tine Huisman woont in Gauw, 
is getrouwd en moeder van twee 
kinderen: Wiebrig en Pieter-Jan. 
Ze houdt van wandelen, winkelen, 
lezen en legpuzzels maken. Ook 
benut ze een deel van haar vrije 
tijd voor vrijwilligerswerk. Tine 
begon haar carrière als gespecia-
liseerd gezinsverzorgster. “Al snel 
merkte ik dat kinderen mij erg 
aanspreken. Kinderen zijn op-
recht en het werken met kinderen 
geeft me ontzettend veel energie. 
Daarom besloot ik in 2002 te gaan 
werken in de kinderopvang en 
peuterspeelzaal.” 

“Kinderen helpen zichzelf te 
ontwikkelen, dat is het mooiste 
dat er is”

Terwijl ik Tine interview spelen 
er acht vrolijke peuters in het 
dorpshuis. Vrijwilligster Atsje is 
aanwezig, want het is donderdag. 
Op maandag is de vaste vrijwil-
ligster Angeja. Tine kijkt naar de 
kinderen terwijl ze zegt: “Het is 
toch prachtig als kinderen lekker 
in hun vel zitten. Als de kinderen 
het naar hun zin hebben, dan 
heeft de juf het ook naar haar zin. 
Ieder kind is uniek en welkom. Ik 
stimuleer kinderen om zichzelf 
te zijn. Eigenlijk gaat dat vanzelf, 
maar soms moeten kinderen 
wat geprikkeld worden. In plaats 
van hun banaan te schillen, laat 
ik zien dat ze dat ook prima zelf 
kunnen. Als het dan gelukt is 
dan zijn kinderen trots, dat geeft 
zelfvertrouwen. Kinderen helpen 
zichzelf te ontwikkelen, dat is het 
mooiste dat er is.”

Duidelijkheid geeft kinderen rust. 
Daarom werkt Tine met een vaste 
dagroutine. Tussen 8.15 en 8.45 
uur worden de kinderen gebracht. 
Als alle kindjes er zijn dan zingen 
ze een liedje en worden de na-

men van de kinderen genoemd. 
“Op de peuterspeelzaal worden 
kinderen goed voorbereid op 
hun overstap naar de basisschool. 
Twee jaar lang werken we toe naar 
zelfstandigheid. Daarom moeten 
de peuters helpen met opruimen 
en is er één peuter het hulpje. We 
knutselen veel en spelen, als het 
niet regent, buiten. Elke maand is 
er een nieuw thema. Deze maand 
werken we aan het thema ‘ik ben 
ik’.”

Bij binnenkomst was me al op-
gevallen dat juf Tine zowel Fries 
als Nederlands praat. “De peuter-
speelzaal is tweetalig. Sommige 
kindjes spreken Fries, andere 
Nederlands. Sommige liedjes en 
verhaaltjes doen we in het Fries.”

Natuurlijk ontkomt juf Tine niet 
aan ‘de’ vraag: Hoe komt het met 
de peuterspeelzaal? Er gaan ge-
ruchten dat deze gaat sluiten. “Ik 
hou van open communicatie. Dus 
ook in dit geval is het belangrijk 
dat de inwoners van Raerd weten 
hoe het eruit ziet voor de peuter-
speelzaal. Helaas is er nog geen 
uitsluitsel. Mijn idee is dat we 
gewoon blijven doorgaan. Er zijn 
immers voldoende kinderen, er is 
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een prachtige ruimte hier in het 
dorpshuis en ik ben van mening 
dat iets wat goed is niet veranderd 
hoeft te worden. Wij, als leiding, 
gaan er dan ook voor om Peuter-
pret langdurig open te houden. 
Samen, met elkaar op een klein 
dorp als Raerd zo’n mooie peu-
terspeelzaal, die moet gewoon 
blijven. Maar, er is een maar… We 
zijn afhankelijk van Kids First en 
hun plannen. Die plannen hangen 
weer samen met de Harmonisa-
tiewet die de gemeente Súd-West 
Fryslân	vorm	zal	moeten	geven.	
We hopen echt op korte termijn 
groen licht te krijgen. Overigens 
is de kans op open blijven natuur-
lijk groter als er meer kinderen 
zich aanmelden. We zitten nu nog 
ruim boven het minimumaantal 
van 6 kinderen, maar er kan nog 
meer bij! We horen dat het voor 
ouders die de kinderen op de 
kinderopvang hebben lastig is om 

de kinderen naar het dorpshuis 
te halen en te brengen. Daarom 
werken we op dit moment aan een 
mogelijkheid waarbij de vrijwil-
ligster de kinderen haalt en brengt 
van en naar de kinderopvang bij 
school. We hopen daarmee een 
probleem op te lossen dat voor 
sommige ouders speelt.” 

“Kinderen zijn zo oprecht, dat 
geeft ontzettend veel energie!”

Het gesprek dat ik met Tine heb 
loopt ten einde. En ik vraag me af 
of er eigenlijk wel iets veranderd 
is na het vertrek van Janny. Ik 
kom tot de conclusie dat alles nog 
bij hetzelfde gebleven is. Er zijn 
vrolijke kindjes, gedreven vrijwil-
ligsters en een heel lieve juf. Juf 
Tine verzucht: “Kijk dan, ik heb 
toch een prachtig beroep. Kinde-
ren zijn zo oprecht, dat geeft me 
ontzettend veel energie!”.

Mocht je na het lezen van dit in-
terview vragen hebben over Peu-
terpret of Kids First, dan kun je 
altijd even naar binnen lopen op 
maandag- en donderdagochtend 
vanaf 11.05 uur. Contact opne-
men met de locatiemanager kan 
natuurlijk ook: Aly Prins, te be-
reiken op tel. nr. 088-0350400/06-
19957504 of per email: aly.prins@
kidsfirst.nl.

Nelleke Wouters
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Verslag jaarverga-
dering
Dinsdag 27 september 2016

Aanwezig: Mevr. Kiestra, Nel 
Doting, Tineke Kooistra, Ypie 
Bijlsma, Tom Hospes, Aeltsje 
Siesling, Jeanette Boskma, Janna 
Boersma, Tsjip Dijkstra, Sonja 
van der Veen, Sjoerd Stelwagen, 
Rozemarijn Martens
Bestuur: Wijnand, Julia, Esther, 
Nely, Anjo, Jitske, Nynke, Yvonne
Afwezig met kennisgeving: fam. 
Hoogendoorn-Hylkema, Gea 
Veenstra, Anke-Marij van Raalte, 
Karin Tijssen, fam. Bouma, Ymie 
Terwisscha-van Scheltinga, Jo-
hanna Kooistra

Opening 
Wijnand opent de vergadering en 
heet iedereen welkom. Wat een 
opkomst!

Ingekomen stukken/mededelin-
gen 
Gert Top was nieuwsgierig hoe 
het komt met het gymlokaal. Dat 
komt later aan de orde.

Notulen jaarvergadering 16 sep-
tember 2015

De notulen zijn naar alle leden 
per mail verstuurd. Staat ook op 
de website Raerd.com. Wijnand 
neemt de notulen vorig jaar door. 
Kascommissie is dit jaar Janna 
Boersma (i.p.v. Edwin Bekke) en 
Sjoerd Stelwagen. Janna vraagt 
zich af of er naast de Grote Club-
actie nog een actie is geweest; nee.

Jaarverslag
Ypie: de uitnodiging voor de jaar-
vergadering was dit jaar erg vroeg 
in de Praet fan Raerd. September 
is de merke-editie. Alle leden 
krijgen een mail, maar er zijn een 
aantal leden die geen mailadres 
hebben. Mevrouw Kiestra wil 
graag papieren uitnodigingen uit-
delen in de gymzaal, twee weken 
van tevoren (begin september). 
Mailadres kan worden achterlaten 
voor degene die wel graag mail 
wil van de damesgymnastiek.

Hoe komt het met het gymlokaal? 
Vorige week donderdag hebben 
Plaatselijk Belang en Wijnand een 
gesprek gehad met wethouder 
Stoker en de heer De Jong. Nadat 
de gemeente via via had verno-
men dat de school niet meer wilde 
gymmen in het gymlokaal heeft 
men een keuring laten uitvoe-
ren. Door hoge standaard is het 

gebouw afgekeurd. Belangrijkste 
punten zijn dat de vloer te glad is, 
de touwen hangen te dicht bij de 
muur, putten in de vloer, de hoe-
ken zijn te scherp en deurkrukken 
steken uit. De gemeente wil er 
niks aan doen, prachtig gebouw 
in Sibrandaburen. Het plafond is 
al te laag om diverse sporten uit 
te voeren. Op internet gezien dat 
een nieuwe vloer al snel 45.000 
euro zal  kosten. De school gaat 
nu met een bus naar Sibrandabu-
ren. Groep 1 en 2 blijven wel in 
het gymlokaal lessen (??). Kosten 
zijn voor de gemeente laag. Ge-
meente komt met een voorstel om 
het te privatiseren, maar onder 
welke omstandigheden is onzeker. 
We kunnen het gymlokaal nog 
een jaar gebruiken. Hoe zit het 
met de verzekering als het gebouw 
is afgekeurd? Kan Doarpswurk 
ook wat betekenen? Vertakking 
voor het dorpshuis? Groot onder-
houd eens in de vijf jaar voor de 
gemeente? Attributen blijven dan 
ook eigendom van de gemeente? 
Klein onderhoud en verantwoor-
delijkheid blijft voor het dorp? 
Veel sporten waar alleen de vloer 
voor nodig is. Kan Plaatselijk 
Belang helpen of bestuur dorps-
huis? Er gaan ook geruchten van 
een stuurgroep die hier al wat 
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mee bezig is. Gemeente vindt dat 
zij het met de tennisbaan ook 
goed geregeld hebben, alleen is dit 
allemaal besproken met Boarn-
sterhim. Binnen 5 weken komt de 
gemeente met een voorstel. Wordt 
vervolgd...  Het voorstel van de 
gemeente wordt wel openbaar 
kenbaar gemaakt per mail en PfR. 
Wellicht extra ledenvergadering 
in het leven roepen zodra er be-
sluiten genomen worden die voor 
de toekomst van OSO van wezen-
lijk belang zijn. Volgens ons staat 
het pand op de monumentenlijst. 
Zorgverzekeringen zouden die 
hier wat in kunnen betekenen? 
Crowdfunding? Nienke Hainja 
voor De Friesland vragen? Mar-
greet Fox? Mienskipsfonds? Fonds 
Rabobank voor ingeschreven. 
Oranjefonds ook een optie? 

Acties: kaatsvereniging, tennis, 
ijsclub willen niet meedoen met 
de Grote Clubactie. Alleen OSO 
en Jongerein onder voorbehoud 
hiervoor aangemeld. Huis-aan-
huisactie staat op de lijst, maar 
wil je dat wel als er al zoveel acties 
zijn? Kijken welke acties wan-
neer zijn. Janny is met pensioen, 
misschien bloemenactie zo rond 
moederdag? Brengt zo’n 400 euro 
op. Paaseitjes? Chocoladelet-
ters? Vrijwilligers is wel altijd een 
probleem. Komt de Jongerein met 
snert? Donateurs, worden er ook 
nieuwe donateurs gezocht? Wel-
komstbrief voor nieuwe mensen, 
mensen die aangeven eenmalig 
iets te willen geven later nog eens 
benaderen. Plaatselijk Belang is 
ook bezig met een welkomstpak-
ket voor nieuwe inwoners met wat 
er allemaal te doen is in Raerd. 

Financieel
Julia licht het financieel jaarver-
slag toe. De begroting voor het 
komende seizoen komt uit op een 

klein plusje als gymnastiek niet 
wordt ingevuld. Kascommissie 
Sjoerd en Janna hebben er niks op 
aan te merken. Huur is besproken, 
dit komt door een stukje achter-
stallige huur. De huur is nu € 10,- 
per uur. Misschien nog onderhan-
delen met de gemeente. Gebouw 
is immers afgekeurd? Nieuwe 
kascommissie: huidige commis-
sie heeft al 2 jaar gedaan. Sjoerd 
wil nog wel een jaar, ook i.v.m. 
“inwerken” Sonja wil volgend jaar 
wel. Opening sportseizoen staat 
er niet uitgesplitst in; wel meege-
nomen in de diverse onkosten. 
Ledenaantal gym is te laag. Buurt-
sportcoaches al ingeschakeld? 
Sportscholen informeren? 

Bestuurssamenstelling na jaar-
vergadering
Adri en Wijnand zijn herkiesbaar 
en goedgekeurd door de leden, 
Esther en Nely zijn niet herkies-
baar. De voorzitter bedankt Esther 
en Nely voor hun inzet met een 
VVV-bon en een kleine attentie. 
Luid applaus. Nieuwe bestuursle-
den zijn Anjo Veenstra voor PR/
communicatie, Jitske Klaversma 
als algemeen lid, Nynke de Hoop 
als secretaris en Yvonne Wittebol 
als algemeen lid.  Goedgekeurd 
door de leden. Adri en Wijnand 
tekenen voor één jaar bij, mag 
daarna ook niet nog een keer ver-
lengd worden volgens de statuten.

Personeel en activiteitenaanbod
Dancefitness, streetdance, kleu-
ter- en peuterdans maar nog geen 
gym. We zullen de buursport-
coaches benaderen. De contribu-
tie wordt niet geïncasseerd en er 
worden ook geen kosten gemaakt. 
Mail naar de gymnastiekleden dat 
er zolang er geen gym is en dat er 
geen contributie hoeft te worden 
betaald. Wat is de status van het 
zoeken naar een nieuwe juf. Ook 

deze info naar de leden. Er moet 
duidelijkheid worden verschaft 
over het afschrijven en het opzeg-
gen (opzeggen staat op de site, 
staat ook op aanmeldformulier). 
Zeer afhankelijk van Kim of me-
vrouw Kiestra.

Rondvraag
Tom: er wordt slecht gereageerd 
op de mail. Traag met antwoord, 
wel automatisch antwoord. We 
zullen dat gaan aanpakken. Er 
wordt niet dagelijks op de mail 
gekeken. Jeanette geeft aan dat het 
wel beter is dan twee jaar terug.  
Rozemarijn: misschien ook een 
sport introduceren voor mannen? 
Freerunning voor jongens?
Aeltsje: vorig jaar met de kerstdis-
co, is er een aparte disco voor de 
allerkleinsten te organiseren? De 
groep was te groot voor de klein-
tjes. Peuter/kleuterdisco?

Afsluiting
Wijnand bedankt iedereen voor 
de aanwezigheid en sluit de verga-
dering.
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Mededelingen 
Plaatselijk Belang
Voortbestaan gymzaal
Het verzoek van het bestuur van 
de basisschool om de gymnastie-
klessen voortaan in Sybrandabu-
orren te mogen houden is voor 
de	gemeente	Súdwest-Fryslân	
een reden geweest om KIWA/ISA 
( keuringsinstituut voor sport-
accommodaties ) te vragen de 
gymzaal in Raerd aan een keu-
ring/inspectie te onderwerpen. 
De conclusie is dat het gymlokaal 
op heel veel punten niet voldoet 
aan de normen die je aan een 
moderne gymzaal moet stellen. 
We hebben direct na de vakantie 
overleg gehad met wethouder 
Stoker van de gemeente en duide-
lijk gemaakt dat de dorpsgemeen-
schap van Raerd haar gymlokaal 
wil behouden. Dat standpunt is 
uiteraard ook helder overgeko-
men bij de gemeente. Het is dui-
delijk dat de gemeente het lokaal 
niet wil afbreken. De wethouder 
heeft beloofd een deskundige te 
laten onderzoeken wat er gedaan 
moet worden om het lokaal veilig 
te kunnen verklaren. Het rapport 
dat de deskundige zal uitbren-
gen zal dan met ons besproken 
worden om te proberen tot een 
oplossing te komen. Als de kosten 
niet te hoog zijn  wil de gemeente 
die voor haar rekening nemen om 
daarna de mogelijkheid tot over-
name door het plaatselijk belang 
te bespreken. Mogelijk kan het 
dan een “indoor sport- en acti-

viteitengebouw” worden. Er zijn 
immers veel groepen, van kleuters 
tot bejaarden, die er gebruik van 
maken. Inmiddels heeft de werk-
groep “leefbaarheid“ onze mening 
gevraagd over twee opties die ze 
willen onderzoeken. We hebben 
voorlopig de tijd tot begin school-
jaar 2017/2018 om een oplossing 
te vinden.

Gemeentelijke verkeerscommis-
sie
Op ons verzoek heeft de gemeen-
telijke verkeerscommissie meer-
der plekken in Raerd bekeken. 
Op het plein voor het dorpshuis 
zullen wij als proef de plantenbak-
ken die bij de invalswegen van ons 
dorp staan plaatsen. Wij hopen 
gezamenlijk te bereiken dat er dan 
geen auto's, bussen en vrachtwa-
gens meer midden over dat plein 
rijden. Dit vooral t.b.v. de veilig-
heid van onze kinderen. De brug 
over de vaart aan de Slingerboch-
ten zal voorzien worden van een 
langere afrastering. De verkeers-
spiegel bij het kerkhof tegenover 
de uitgang van de Smitshoeke 
zal niet vernieuwd worden. De 
gemeente wil af van deze spiegels 
omdat men van mening is dat  
chauffeurs te veel vertrouwen op 
de spiegels waardoor  het gevaar 
voor ongelukken groter is. Wij 
blijven onze twijfels houden. Als 
iemand een andere verbetering 
weet, laat het ons dan even weten.

Bouwen Aldfeartswei
In juni is het z.g. wijzigingsplan 
“Raerd-Aldfeartswei“ vastgesteld 
en onlangs in werking getreden 
en tevens onherroepelijk ge-
worden. Dit betekent dat er een 
mogelijkheid is om maximaal 
3 woningen te bouwen aan de 
Aldfeartswei tegenover het haven-
tje. Een projectontwikkelaar heeft 
hierom gevraagd. Bij de bouw van 

de huizen aan de Slingerbochten 
(omstreeks 2007/2008) is de mo-
gelijkheid om het wijzigingsplan 
in te dienen al bepaald waardoor 
het definitieve wijzigingsbesluit 
alleen nog maar door het college 
van B en W goedgekeurd moest 
worden. Mochten er mensen zijn 
die belangstelling in een van de 3 
huizen hebben, dan kan  men dat 
kenbaar maken bij de voorzitter 
van het plaatselijk belang, John 
Jacobs. Wij zijn echter nergens toe 
bevoegd en kunnen niets belo-
ven. Met de heer Koekkoek van 
de	gemeente	Súdwest-Fryslân	is	
afgesproken dat wij mensen met 
interesse in de aankoop van een 
van de 3 woningen bij hem zullen 
aanmelden. Wij hebben gevraagd 
voor meer duidelijkheid over de 
te bouwen huizen, kosten etc.
 
Verkoop huurwoningen van 
Elkien
Het is al enige tijd duidelijk dat 
woningverenigingen zich terug-
trekken uit de kleine kernen. Ook 
Elkien zal dat op langere termijn 
doen. Mede daarom hebben zij 
besloten om huurwoningen die 
vrij komen zoveel mogelijk te 
koop aan te bieden. Dat is ook het 
geval met de 4 huurwoningen aan 
de Slingerbochten. Elkien zal in 
ieder geval geen nieuwe huurwo-
ningen meer in Raerd bouwen.

Situatie rond Sélânswei en 2 
loodsen
Met de gemeente, de provincie 
en een aannemer zijn we nog 
steeds aan het overleggen over 
het eventueel bebouwen van de 
vrijgekomen	grond	aan	de	Sélâns-
wei.  Er is een aannemer die er wil 
bouwen. Hij heeft zijn plannen in-
middels ingediend bij de gemeen-
te. De gemeente heeft beloofd een 
gedeelte van de opbrengsten van 
de verkoop van de grond aan de 
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Aldfeartswei, te besteden aan het oplossen van de 
situatie	aan	de	Sélânswei.	Daarbij	hoort	ook	de	
aankoop van de 2 loodsen. De provincie lijkt ook 
bereid te zijn een steentje bij te dragen. Elkien is 
altijd al bereid geweest hun grond te verkopen. 
Wij hopen op heel korte termijn meer informatie 
te ontvangen.

Contributie innen
In november willen wij de contributie innen over 
2016. Wij hopen dat u weer bereid bent het be-
drag van € 6,- aan ons over te maken. U ontvangt 
hierover nog bericht.

Resultaten enquête
In juni 2016 heeft Plaatselijk Belang, door een 
enquête	onder	de	bewoners	van	Raerd	te	hou-
den, zich laten informeren over een aantal aan-
dachtsgebieden welke van belang zijn voor het in 
stand houden en verbeteren van de leefbaarheid 
in ons dorp. Tevens hebben wij u aangegeven de 
uitkomsten	van	deze	enquête	te	gebruiken	voor	
het opstellen van een nieuwe dorpsvisie voor de 
komende jaren. Deze dorpsvisie die, zover moge-
lijk, begin 2017 gepresenteerd zal worden, moet 
ons helpen goede keuzes te maken in de doelen 
die	wij	ons	gaan	stellen.	De	respons	op	de	enquête	
was zeer goed te noemen. Ruim 55% (137 stuks) 
van de formulieren is ingevuld ingeleverd. Wij 
willen u dan ook dankzeggen voor de moeite die 
u heeft genomen voor het invullen van deze en-
quête.	Een	gedeelte	van	de	uitkomsten	publiceren	
wij bij dit bericht. De totale resultaten van de en-
quête	kunt	u	bekijken	op	de	website	van	PB	Raerd	
www.raerd.com/raerd/plaatselijk-belang-raerd.

Opstellen nieuwe dorpsvisie
Voor het opstellen van de dorpsvisie willen wij 
een werkgroep formeren. In nauwe samenwer-
king met deze werkgroep wil Plaatselijk Belang 
tot een werkbare dorpsvisie komen. U begrijpt 
dan ook dat wij graag  een beroep willen doen 
op een aantal personen zich te melden voor deze 
werkgroep. Heeft u interesse, dan kunt u contact 
opnemen per e-mail met één van onderstaande 
bestuursleden. Op deze wijze hopen wij een 
dorpsvisie te realiseren met een breed gedragen 
karakter.

p.luijder@upcmail.nl
benklaassens@gmail.com
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Nieuws van de 
Laurentiuskerk
Krystkoar
 
Net als vorig jaar nemen we ook 
nu weer het initiatief voor het 
opstarten van een kerstkoor. Dus 
iedereen die wil, wordt van harte 
uitgenodigd mee te doen. We 
proberen niet al te ingewikkelde 

Film van betekenis: We need to 
talk about Kevin

Woensdagavond 9 november in 
het Lokaal te Reduzum (voorbij 
de kerk onmiddellijk linksaf de 
oprit op en dan aan de rech-
terhand). Aanvang: 19.30 uur. 
Toegang: gratis. Bij de geboorte 

stukken uit te zoeken. Onder lei-
ding van Foppe Reitsma repeteren 
we zeven keer in de kerk, telkens 
op vrijdagavond van 19.30 tot 
21.00 uur. Na afloop drinken we 
nog even samen koffie en thee. De 
data zijn 4, 11, 18 en 25 novem-
ber, 2, 9, 16 en 23 december (ge-
nerale). De dienst wordt gehou-
den op 24 december ’s avonds om 
10 uur. Mevrouw Hilde Hoving 
uit Leeuwarden gaat voor. Wie be-
langstelling heeft of nog iets meer 
wil weten, kan bellen met Jantsje 
Veenstra (601164). We weten 
dan meteen op hoeveel zangers/
zangeressen we ongeveer kunnen 
rekenen.
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8.00 - 9.00 uur     /  30% korting
9.01 - 10.00 uur   /  20% korting
10.01 -16.00 uur  /  10 % korting*
*Geldig op de gehele collectie, m.u.v. tassen, 

sjaals en accessoires

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

19 NOVEMBER 2016 

Zwarte Piet die vroeg zijn bed 
verlaat,en voor de hoogste 

korting gaat,

Vindt bij Klaversma Schoenen 
8.00 u de deur open, Zodat hij 

een prachtig cadeau kan 
kopen.  

   
   VROEGE PIETENKORTING!

van Kevin heeft Eva haar profes-
sionele leven en persoonlijke 
ambities op een laag pitje gezet. 
De communicatie tussen moe-
der en zoon verloopt moeizaam. 
Aan de vooravond van zijn 16de 
verjaardag pleegt Kevin een 
onherstelbare daad. Eva probeert 
erachter te komen of zij ervoor 
verantwoordelijk is. We Need to 
Talk about Kevin is de aangrijpen-
de zoektocht van een moeder naar 
het antwoord op de vraag of het 
karakter van haar kind aangebo-
ren of aangeleerd is. Geregisseerd 
door Lynne Ramsay, met Tilda 
Swinton, Ezra Miller en John C. 
Reilly.

Lezing: Het kwaad in onszelf
 
Maandagavond 21 november in 
het dorpshuis van Raerd. Aan-
vang: 20.00 uur. Toegang: gratis. 
Filosoof Edward van der Tuuk 
gaat in op vragen als: Hoe wordt 
er in verschillende culturen van 
de Oudheid tot nu omgegaan met 
vragen als: bestaat het kwaad, wat 
is het kwaad, waar komt lijden uit 
voort, wat is zonde? Wordt onder 
dat ‘kwaad’ dan altijd hetzelfde 
verstaan en wat is dan het goede? 
Drs. Edward van der Tuuk stu-
deerde sociale filosofie, weten-
schap & samenleving en ethiek 
aan de Rijksuniversiteit Gronin-

gen. Zijn interesse gaat vooral uit 
naar evolutietheorie, antropolo-
gie, ideeëngeschiedenis, kennisso-
ciologie en godsdienstwetenschap. 
Hij verzorgt o.a. cursussen voor 
de HOVO/Senioren-academie.

W.H.
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…eerste indrukken…  

     
De mevrouw bij de receptie had hem allervriendelijkst te woord gestaan. 
Natuurlijk mocht hij een appartement bezichtigen en als hij later met  
schoondochter terug wilde komen voor een tweede kijkje, dan was hij meer  
dan welkom.  
Niet aarzelen hoor , had ze met een vriendelijke lach gezegd. 
 
Waarschijnlijk had hij geknikt en wat onduidelijks gemompeld. 
Dat had hij de laatste tijd vaker.  
Ergens zijn en toch het gevoel hebben op afstand te verblijven.  
Hij verstond wat er gezegd werd, begreep alles en toch……..  
het leek niet binnen te komen.  
Alsof het niet voor hem bestemd was. 
 
De deur van het appartement draaide open.  
De mevrouw maakte een uitnodigend gebaar.  
Treedt u binnen mijnheer ! 
Aarzelend betrad hij de kamers. 
Weet u wat, zei de mevrouw, ik laat u even.  
Kunt u rustig kijken en een eerste indruk opdoen.  
Als u klaar bent, trekt u gewoon de deur dicht.  
Ik ben beneden bij de receptie.  
Tot vijf uur vanmiddag . 
 
Thuisgekomen dronk hij koffie op het terras. 
Schuin boven hem hing een nestkastje.  
Al weken een centrum van activiteit. 
Ook nu… 
 
In het vlieggat zat een jonge koolmees te fladderen. 
Na een korte aarzeling vloog hij weg en landde op de tak van de  
Japanse kers die vlak voor zijn terras stond. 
Daar keek de vogel verbaasd om zich heen. 
Voor hij goed en wel wist wat er gebeurde, dook een sperwer 
op de kleine koolmees. 
 
Ik blijf gewoon hier wonen, dacht hij. 
 
Ik heb het niet zo op eerste indrukken………. 
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Op 21 september vierden Kees en Jelly Tijssen hun 
50-jarig huwelijk

Raerders

Dank
21 augustus overleed plotseling, op 89 jarige leeftijd, 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Tiny van 
Laarhoven Terwisscha van Scheltinga. Bijna 20 jaar 
heeft zij met veel plezier gewoond aan de Sylsterhoeke 
4. Het is ook mede door u, de mensen uit haar omge-
ving, dat zij al die jaren kon genieten van Raerd en het 
mooie Friese land. Ook namens mijn beide broers wil 
ik U hier hartelijk voor bedanken.

Tevens wil ik aan de senioren van Raerd een oproep 
doen om eens een keertje, op de dinsdagochtend aan 
te schuiven in het dorpshuis. Gezellig voor een praatje, 
onder het genot van een kopje koffie, een spelletje of 
een creatieve bezigheid. Het zou jammer zijn als dit ge-
zellig samenzijn, door gebrek aan deelnemers, verloren 
zou gaan. De vrijwilligers doen reuze hun best om het 
U naar de zin te maken.

Hartelijke groet,

Els van Laarhoven

(hierbij wil ik ook de eventuele  lidmaatschappen opzeg-
gen)

Bericht voor de blijvers
Wanneer u dit bericht leest ben ik Raerder af. Met ingang van 1 november woon ik in Leeuwarden. Niet omdat 
ik dat wilde, want Raerd is me aan het hart gebakken geraakt, maar omdat de ouder wordende mens andere  
eisen aan zijn woning moet stellen. Mijn nieuwe adres wordt Van Harinxmaplein 99, 8931 DN Leeuwarden. 

Kon in Raerd ondanks verwoede pogingen geen geschikte woonruimte vinden en dat betreur ik zeer. Heb hier 
ruim vier jaar met groot plezier gewoond en was graag gebleven. Maar zo gaan de dingen nietwaar. De realiteit 
beslist en wij passen ons aan. 

Heb genoten van jullie vriendelijkheid en openheid. Geen klacht komt over mijn lippen. Wel zeg ik bij dezen al 
mijn lidmaatschappen op en beëindig ik mijn donaties. OK dan, er wordt gekookt voor de senioren en wel op 
vijftien december aanstaande D.V. zoals dat heet. En ik hoop nog met enige regelmaat hier te worden gespot……
let op zwarte hoed en fiets…..

Een zeer welgemeend groet en goed aan jullie allemaal. Heb dank….

Sieger L. van der Zwaag

Jubileum
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Berne

Geboren op 24 augustus

Duko Beint Berkepas
 

Gewicht 3470 gram
Lengte 53 cm

Klaas en Deborah
Prins Bernhardstraat 6

9001 JT  Grou

Geboren op 29 september
om 3.07 uur

Sef Paul Compagne 

Gewicht 3250 gram

Robin en ArjenAnneke Haringsma en Erik Beverloo, op 23-09-2016

Troud


