
Jaargang 14, nr. 136 
November 2017 Raerder doarpskrante

P
R

AE
T

 F
AN

 R
AE

R
D

Rûntsje Raerd



PRAET FAN RAERDPagina 2

Zoals veel mensen wel weten, ben ik afgelopen voorjaar vanuit Maastricht al lopend richting Santiago de 
Compostella in Spanje vertrokken. De Praet fan Raerd was wel benieuwd naar mijn avonturen. Tijdens mijn tocht 
heb ik regelmatig mailverslagen naar vrienden en familie gestuurd. Deze zullen de komende maanden in de 
dorpskrant te lezen zijn. 

Naar Santiago de Compostella

Zondag 5 februari 2017
Het gaat gebeuren, komende 
dinsdag, 7 februari, brengt Jan mij 
naar Maastricht en dan begin ik 
woensdag 8 februari aan mijn tocht 
naar Santiago de Compostella: 
2400 kilometer, 120 dagen, 
gemiddeld 20 kilometer op een dag. 

Tenminste, als mijn lijf mee wil 
werken. Sinds 2 weken heb ik 
last van mijn voet. Onduidelijke 
klachten, wel is duidelijk dat er 
een gewrichtje vastzat (losgemaakt 
door de osteopaat), er knopen in de 
spieren van voet en kuit zaten (dry 
needling door de fysiotherapeut) 
en ik heb nieuwe zolen die mijn 
voet beter moeten ondersteunen. 
De klachten zijn wel minder maar 
nog niet helemaal weg. Ik heb lang 
getwijfeld of ik zou gaan of het uit 
zou stellen. Ik heb besloten om te 
gaan maar het voelt wel dubbel 
omdat er ergens een stemmetje in 
mijn hoofd zeurt: “misschien ben je 
over een week al weer terug omdat 
het niet gaat”. En dat maakt het 
moeilijk om me voluit voor te 
stellen dat ik 4 maanden weg zal 
zijn. 
 
Ik heb er erg veel zin in en zie er 
tegelijkertijd als een berg tegenop: 
loop ik daar straks in m’n eentje 
door de Ardennen in de regen. De 
voorbereiding is zo goed als rond, 
al is deze laatste week wel hectisch 
doordat ik op de valreep nog 
2 uitvaarten had. Die heb ik 
woensdag en vrijdag afgerond, 
nu bezig mijn werk verder af te 
ronden en dan kan ik de rugzak 
definitief inpakken.

 De eerste dag is rustig aan, 
15 kilometer van Maastricht 
naar Visé. De dag daarna naar 
Luik, dan verder richting 
Namen, Reims, Vézelay en 
vervolgens in zuidwestelijke 
richting om tenslotte bij Saint-
Jean-Pied-de-Port de Pyrenee-
en over te steken en in Spanje 
de Camino Frances op te gaan 
naar Santiago. 
 
Nog 2 dagen en dan is het 
zover!  Denk zo nu en dan even 
aan me :), dat helpt als ik me 
onderweg ga afvragen waar ik 
in hemelsnaam mee bezig ben. 

Anne de Jong
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar

Zondag 5 november 9.30 uur Kerkdienst: herdenking overledenen Getrudiskerk 
Idaerd

Zaterdag 11 november Vanaf 18.00 uur Sint Maarten Hele dorp

Zondag 12 november 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 19 november 15.30 uur Optreden Andries Kobus en Jan van Erp Dorpshuis

Woensdag 22 november Hele dag Gemeenteraadsverkiezingen Dorpshuis

Vrijdag 24 november Vanaf 18.00 uur Huis-aan-Huis verkoopactie Jeugd VV 
Irnsum (droge worst Slagerij Spijkerman) Hele dorp

Zaterdag 25 november 13.30 uur Aankomst Sinterklaas Dorpsplein

Zondag 26 november 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 27 november 20.00 uur Lezing vruchtbare grensoverschrijding: 
Zen-Christelijke traditie Dorpshuis

Dinsdag 28 november Vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Zondag 10 december 15.30 uur Kerstconcert Laurentiuskerk

Maandag 11 december 18.30 - 19.30 uur Kerstactie TC Raerd Hele dorp

Vrijdagen 10, 17 en 24 november, 1, 8, 15 en 22 december van 19.30 – 21.00 uur: repetitie kerstkoor in 
de Laurentiuskerk.

Nu de zomer (na een paar prachtige dagen in oktober) toch echt voorbij is, 
loopt de agenda weer vol met winterse activiteiten. Sint Maarten, 
Sinterklaas, Kerstmis, voordat je het weet is het alweer zo ver.

In dit nummer zijn we gestart met een aantal nieuwe rubrieken. We 
hebben Anne de Jong bereid gevonden haar belevenissen op weg naar 
Santiago de Compostella met ons te delen. In een feuilleton zal ze de 
komende maanden haar verhaal vertellen. Voor de kookliefhebbers 
hebben we een receptenrubiek, die elke maand door een andere 
dorpsbewoner zal worden gevuld. Ben je kookfanaat en/of heb je een 
lekker recept .... neem dan even contact op met de redactie, zodat jouw 
bijdrage in één van de volgende nummers kan worden opgenomen.

Voor de redactie zijn we nog op zoek naar mensen die zo nu en dan een 
interview willen afnemen en een verhaaltje schrijven over nieuwe 
dorpsbewoners of bijzondere gebeurtenissen. Lijkt het je leuk om een 
bijdrage te leveren aan onze dorpskrant, stuur dan even een mailtje naar 
doarpskranteraerd@hotmail.com. Suggesties en ideeën zijn ook altijd 
welkom!

De redactie

Ferhúze

Betanke

Graag wil ik hierbij alle 
lidmaatschappen en contributies 
opzeggen.

Vriendelijke groet,
Daniel Meckes

No’t it, nei in tal drege wiken, foar 
ús wer wat rommer sykheljen 
is, wolle wy elkenien fan herte 
betankje foar harren bliken fan 
waarm meilibjen. 

It hat ús tige goed dien. 

Fam. Andringa 

VoorwoordRaerders
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 136
November 2017
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

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

Distributie
Johanna Kooistra

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

Inleveren kopij
Voor het decembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 november (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van december 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

Gemeenterieds-
ferkiezingen
22 novimber 2017
Wêrom ferkiezingen? 
Woansdei 22 novimber stimme 
de ynwenners fan de 74 doarpen 
en stêden yn Súdwest-Fryslân 
en 15 doarpen yn Littenseradiel 
foar in nije gemeenteried fan de 
gemeente Súdwest-Fryslân. De 
ferkiezings binne earder dan 
lanlik fanwege 3 gemeentelike 
werindelingen:

• Súdwest-Fryslân. Fúzje fan 
Súdwest-Fryslân mei 15 doarpen 
fan Littenseradiel.
• Leeuwarden. Fúzje fan 
Leeuwarden mei Leeuwarderadeel 
en in part fan Littenseradiel.
• Waadhoeke. Fúzje fan 
Franekeradeel, Menameradiel, het 
Bildt en in part fan Littenseradiel.

Belangryk?
Ja, jo kieze riedsleden as 
folksfertsinwurdigers. Ja, de 
gemeenteried stiet yn wêzen oan 
it haad fan de gemeente. De ried 
stimt oer de plannen fan 
Boargemaster & Wethâlders en 
kontrolearret ek har dieden. 

Net stinne mar stimme!
Meitsje woansdei 22 novimber 
gebrûk fan jo stimrjocht. Sjoch ek 
op www.stem2011.nl

Sicco Rypma, riedslid yn SWF
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Eltse dei kin de moaiste fan dyn libben wêze.
Altyd mear wolle, dêr kin in mins iensum fan wurde.

Asto wat nijs yn dyn libben wolst, moast grif âlde saken loslitte.
Sjoch ris om dij hinne, der is altyd wol wat te sjen.

Even voorstellen: 

Mijn naam is Jettie Anema ik ben opgegroeid in Bolsward 
maar woon sinds 3 jaar in Sneek. Ik ben 58 jaar heb 3 
kinderen, 2 meisjes en een jongen, een schoonzoon en een 
schat van een kleindochter. 

Jaren heb ik zelf de turnsport beoefend tot mijn 23e bij 
Quick in Leeuwarden waar ik 3 x 3 uren per week les kreeg. 
Vanaf mijn 16e ben ik begonnen met gym en turnles geven 
bij verschillende verenigingen en in de 40 jaar dat ik les geef 
zijn dat al heel wat verenigingen geweest. 

Sinds ik in Sneek ben gaan wonen werk ik ook als huishoudelijke hulp bij de Thuiszorg. Dit 
werk is overdag en ‘s middags en/of ‘s avonds geef ik les bij verenigingen en nu dan ook in 
Raerd. Het lesgeven vind ik super leuk omdat het voor mij een uitdaging is om de kinderen de 
'truckjes' van deze prachtige sport te leren maar dan wel ieder op zijn eigen niveau. Daarnaast 
is gym ook nog eens de basissport van alle sporten en we  doen dan ook van alles op 
verschillende toestellen maar spelen ook met klein materiaal zoals ballen en hoepels, de 
kinderen dansen weleens op muziek en een tikspel is ook altijd favoriet! De gymkids van 
Raerd hebben al mooie dingen geleerd en samen maken we er een leuke les van. 

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

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

 
Bestuur O.S.O te Raerd 

GYMNASTIEKVERENIGING  RAERD 
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Voor al uw: - Agrarische bouw
- Verbouwingen
- Restauratie
- Woningbouw

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

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

- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw

Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

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

Woningtaxatie

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

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team
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Jaring Brunia in Duurzame Top 
100 Dagblad Trouw

De melkveehouderij lag 
afgelopen jaar zwaar onder vuur: 
te veel koeien, te veel mest, kale 
graslanden. Toch komt een 
jonge boer met melkkoeien de 
Duurzame 100 binnen. 

De Fries Jaring Brunia (31) staat 
als nieuwkomer op plaats 90. 
Brunia doet het dan ook anders: 
met meer plezier, minder 
financiering en oog voor de 
natuur, zoals hij uitlegt. 
Ingewikkeld? Helemaal niet, 
ervaart Brunia. Hij stel zichzelf 
simpele vragen. “Waarom 
antibiotica gebruiken? Dat 
belemmert het zelfherstellend 
vermogen van de koe.” En: 
“Waarom zou je veevoer kopen 
als er gras beschikbaar is?” 
Inmiddels heeft Brunia het 
certificaat ‘biologisch’ en houdt 
hij onder aan de streep geld over. 
Hij zette een stukje van zijn land 
onder water voor de 
weidevogels. “Ik doe iets terug 
voor de natuur. Dat is mijn 
plicht als boer.” Jaring Brunia 
doet het anders. Hij boert met 
meer plezier, minder finan-
ciering én oog voor de 
natuur. Hij debuteert in Trouws 
Duurzame 100, de ranglijst van 
mensen die zich inzetten voor de 
verduurzaming van Nederland. 
‘Net als gangbare boeren werk ik 
met koeien, verder begrijpen we 
elkaar niet echt.’

Hier wordt het geld verdiend, 
grijnst Jaring Brunia, terwijl 
hij wijst naar zijn koeien. Die 

lopen in het land achter Brunia’s 
boerderij in het Friese Raerd. En 
in principe lopen ze er élke dag, 
zomer en winter. “Natuurlijk heb 
je een stal nodig om ze af en toe 
te parkeren en om te melken”, 
zegt Brunia. “Maar vorige 
winter was er maar één week 
dat de koeien helemaal niet 
buiten zijn geweest.” En als de 
wei vanwege het weer te drassig 
is, kunnen de koeien even naar 
buiten om achter de stal te gaan 
liggen herkauwen op een bed 
van strooisel. “Dat komt uit een 
natuurgebied hier in de buurt”, 
zegt Brunia.

Jaring Brunia komt nieuw 
binnen in de duurzame 100. Hij 
is een boer met een missie die 
opgroeide als boerenzoon, zelf 
geen boer wilde worden, maar 
nu zo ongeveer de meest 
geïnterviewde boer van 
Friesland is. “Ja, ze weten me 

te vinden”, lacht hij. Daar is hij 
zelf ook debet aan; waar hij kan 
draagt Brunia zijn visie uit. Die 
luidt: boer zijn kan anders. Met 
meer plezier, minder finan- 
ciering en meer oog voor de 
natuur. En tegelijk meer bestand 
tegen de grillen van de toekomst.

Daarvoor begon Brunia bij nul. 
Zijn besluit om tóch boer te 
worden op zijn geboortegrond 
nam hij namelijk toen zijn 
ouders de koeien al weggedaan 
hadden. Dat schiep de ruimte 
voor een nieuw begin. “Ik wil 
een goede boer zijn, en niet 
zomaar wat doen. Ik wil 
begrijpen waarom een boer 
bepaalde dingen doet. Maar 
waarom zou je koeien anti-
biotica geven? En waarom zou je 
kunstmest op je land gebruiken? 
Dat begrijp ik niet. Ja, antibiotica 
is een geneesmiddel, maar het 
belemmert het zelfherstellend 

Een jonge boer 
met een missie
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vermogen van de koe. En kunst-
mest verzuurt de bodem. Weet je 
wie degenen zijn die zeggen dat 
dat wel meevalt? De verkopers 
van de kunstmest.”

Sinds vorig jaar is Brunia 
biologisch gecertificeerd. Begrijp 
hem goed, hij heeft niets tegen 
de gangbare melkveehouderij. 
Maar van veel gewoontes en 
gebruiken ziet hij de meer
waarde niet. Waarom zou je een 
tractor en een maaimachine 
bezitten als je koeien hebt die 
kunnen grazen? Waarom zou 
je veevoer inkopen als er gras 
beschikbaar is? “Ik had er ook 
gewoon geen geld voor toen ik 
begon”, bekent Brunia. “Ik wilde 
mijn bedrijf zo opstarten dat ik 
gemakkelijk en zonder financiële 
strop weer zou kunnen stoppen. 
Daarom ben ik geen grote 
verplichtingen aangegaan. Dat 
gaf me ruimte om fouten te 
maken. Fouten zijn je vrienden, 

als je van ze leert.”

Zo ontdekte hij dat de oude stal 
eigenlijk te krap was voor de 
koeien die van hem hun hoorns 
mogen houden. “Er waren 
rangordegevechten in de kudde.” 
Geld voor een flinke verbouwing 
had Brunia niet. Hij besloot 
daarom extra voerhekken neer 
te zetten buiten de stal. Ziet 
er onconventioneel uit, werkt 
perfect.

Nog zoiets wat hij eerst moest 
ondervinden: het kalf bij de koe 
houden. Heeft Brunia 
geprobeerd, doet hij niet meer. 
“Ik ken de discussie daarover 
natuurlijk. Mijn kalfjes bleken 
niet beter te groeien als ze 
dronken bij hun moeder in 
plaats van uit een emmer. Maar 
de koe liet zich wel minder goed 
melken als ze een kalf bij zich 
had. Dat scheelde mij te veel 
opbrengst. Maar mocht het 

verplicht worden om het kalf bij 
de koe te laten dan heb ik daar 
geen enkele moeite mee.” Ik doe 
iets terug voor de natuur. Dat is 
mijn plicht als boer.

Brunia wijst in de verte. Daar 
heeft hij een stuk land onder 
water gezet – goed voor de 
weidevogels. Of hij dat niet 
zonde van zijn perceel-
oppervlakte vindt? Verbaasde 
blik: “Die vraag heeft nog nooit 
iemand mij gesteld. Maar, nee. 
Ik houd nog genoeg weide over 
voor mijn 60 koeien. En nu doe 
ik iets terug voor de natuur. Dat 
is mijn plicht als boer.”

Hij wéét, zegt Brunia, dat 
sommige collega’s hem voor een 
Ot-en-Sien-boer houden. Maakt 
hem niet uit, hij hield vorig jaar 
onder de streep vijftigduizend 
euro over – ver boven het 
gemiddelde in de melkvee-
houderij. “Een topchef kun je 
ook niet vergelijken met 
McDonald’s. Net als gangbare 
boeren werk ik met koeien, maar 
verder begrijpen we elkaar niet 
echt.”

Foto/tekst: Lars van den Brink, 
Dagblad Trouw dd. 5-10-2017
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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

Komst te boartsjen?

Breicafé
Iedere woensdag wordt er breicafé 
gehouden in De Trilker in 
Poppenwier. Het idee is om 
gezellig met elkaar bij te praten 
en ondertussen wat te breien of 
te haken, hetzij voor jezelf, hetzij 
voor een goed doel. 

Het goede doel waarvoor nu 
gebreid of gehaakt wordt, is de 
Stichting ORA (Orphan Refugees 
Aid), een interkerkelijke hulp 
organisatie (www.stichtingora.nl). 
Zij vragen dekens, truien, mutsen, 
sjaals, sokken etc. voor kinderen 
in o.a. Oost-Europa. We hebben 
al meerdere keren tassen met van 
alles in kunnen leveren, waarvoor 
men heel dankbaar is.

Iedereen die het leuk vindt om 
mee te doen is heel welkom op 
woensdag van 16.00 u tot ca. 
17.30 u in De Trilker in 
Poppenwier. We zijn er iedere 
woensdag, behalve in de zomer-
vakantie. 

Is het lastig om daar naar toe te 
komen, maar zou je toch mee 
willen doen, dat kan natuurlijk 
ook! 

Meer informatie? 
Bel Margreth Dijkstra: 
0515-521779 of 
Rinske Hospes: 
0515-521733 / 06-10000288.

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
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T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

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

 

Tryntsje Schaap 

It Fintsje 16 

9012 CR Raerd 
 
 
 

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

Steekje Los? 
Laat het naaien. 

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding 

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 vertelt Fokko Kooistra 
wie hij is en wat hem zoal bezig-
houdt.

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Geboren in Leeuwarden op 
05-05-1973.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben getrouwd met Doete 
Kooistra, en onze kinderen zijn 
Ilse (11 jaar) en Daan (9 jaar).

Wat doe je overdag?
Door de week ben ik aan het 
timmeren.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon ongeveer 43 jaar in 
Raerd . Ik heb ook nog ongeveer 
1 jaar samengewoond met Doete 
in Grou.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik ben bijna overal een beetje bij 
betrokken.

Wat is je favoriete muziek?
Mijn favoriete muziek is heel 
breed: Frysktalig, Hollandstalig, 
top 40, rock, rap en nog veel meer.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Liever niet.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Sport, watersport, werk, alles en 
overal waar wat een sociale sfeer 
hangt.

Wat vind je het lekkerste eten?
Enchiladas met kip, beef shang-
hai.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Opel Vivaro 1.9 dti 95 pk.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Ingang Oost.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Geen.

Waar praat je graag over?
Ik praat niet zoveel, maar als ik 
ergens over praat, is het al gauw 
over van alles en nog wat.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Sport, vroeger zelf, maar we zijn 
nu vaker met de kinderen aan het 
sporten.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Frankrijk, Italië en de Friese 
wateren.

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste?
Mijn beste eigenschap is ook mijn 
slechtste eigenschap.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Er zijn in Raerd meerdere mooie 
plekken: Raerder bosk, Slotsdyk, 
het plein met alles er omheen en 
de haven. De minst mooie plek: 
op’e feart.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Glasvezel.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Tussen Trump en Kim Jung in, 
vragen wie de grootste heeft.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Geld maakt niet gelukkig!!!

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking.
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de 

 

Afscheid op afstand 
Benauwd hijgend zat Spencer voor mij op de behandeltafel. Zijn hart fladderde in z’n dertien jaar 
oude borstkas, een pols kon ik nauwelijks meer voelen. Een blauwgrijze tong hing uit z’n bekkie. 
Van de waardigheid van zijn voorname roepnaam was verdraaid weinig meer over. Natuurlijk 
wilde ik gevolg geven aan zijn om hulp smekende ogen, maar dat was tegen beter weten in. En 
natuurlijk kon ik hem wel helpen; ik zou hem uit zijn lijden kunnen verlossen. Probleem was dat 
de baas en de vrouw op vakantie waren naar het prachtige IJsland. Dochter en schoonzoon hadden 
zich zolang over het oude heerschap ontfermd. Er waren al langer ouderdomskwaaltjes bij de 
Franse bulldog, maar deze benauwdheid was erg snel op komen zetten. Ik legde uit dat het hart 
het heel lang kan verstouwen en probeert problemen te compenseren. Maar als dat niet meer lukt, 
dan kan het heel snel bergafwaarts gaan. Dat was nu dus het geval. Er werd telefonisch contact 
gelegd met het eiland vlak onder de poolcirkel en dat lukte wonderwel vrijwel meteen. Typisch 
voor het dunbevolkte Noord Europa: de infrastructuur op het gebied van telecom is daar uniek. De 
situatie werd uitgelegd en de beide baasjes hadden aan een half woord van mij genoeg, ondanks 
dat we mekaar nog nooit ontmoet hadden. Ik zet het welzijn van het dier altijd voorop, juist ook in 
dit soort gevallen. En een stukje van de zorg die je een dier levenslang hebt geboden is dat je in 
moet grijpen als dat nodig is. In dat geval is levensbeëindiging de enige juiste oplossing. Humaan 
gebeurt dat meestal palliatief, dieren brengen we in een diepe slaap die uitmondt in een 
hartstilstand.  

De ouwe viervoeter werd door de telefoon liefkozend toegesproken, maar het drong nauwelijks tot 
het benauwde beest door. En dat ondanks dat het echtpaar op het telefoonschermpje in beeld was; 
voor hen was het juist waardevol dat ze hem ook konden zien. Al vrij snel daarna deed ik een 
stuwbandje om de rechter voorpoot, zocht de ader op en bracht langzaam een overdosis 
slaapmiddel in de bloedbaan. Vrijwel live konden de baasjes het ritueel volgen, zij het op 2500 
km afstand. Het benauwde hijgen stokte en langzaam raakte Spencer in de eeuwige slaap. 

Daarna komt onherroepelijk de volgende vraag: wat te doen met het stoffelijk overschot. Er zijn 
drie mogelijkheden. Het kan bij ons op de praktijk achterblijven. Wij zorgen 
dan voor de afvoer via de kadaverdienst. Voor veel diereigenaren is dat een 
weinig aanlokkelijk vooruitzicht om hun dierbare viervoeter in een grote bak 
met dooie beesten te zien verdwijnen… Het is trouwens een fabeltje dat ze 
dan zouden terugkomen als veevoer. Daarnaast is er de mogelijkheid van het 
dierencrematorium. Elk dier kan individueel worden verbrand en de as kan 
bewaard worden in een urn of verstrooid waar men wil. Tot slot is er een 
speciale dierenbegraafplaats. Maar als er plek is, mag dat ook in je eigen tuin. 
Dat gebeurde met Spencer. Wellicht op de plek waar ie altijd ronddartelde 
heeft hij zijn rustplaats gekregen.  

Meer lezen? www.bistedokter.nl 
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Graach wol ik wat fertelle oer myn libben as hûn.
Ik ha in leaf Baaske, ja echt wier.
Eltse dei giet se der mei mij op út.
Yn waar en wyn.
Soms tink ik wolris, moat dit no, ik ha hielendal gjin nocht oan dat gerin.
Mar as we dan wèr thús binne fielt it dochs wol fijn.
Bewege is goed foar minske en bist.
Se past hiel goed op mij en ik op har.
Moarns ier en betiid krij ik as earste in knuffel en dan myn iten.
Se makket kofje en sit dan gesellich bûten.
Ik strún dan wat yn de tún om, sjoch ik dan in stikkelbaarch as in kat.
Dan blaf ik fansels, it is myn hiem, mar dan moppert se.
Ik mei de minsken net wekker meitsje.
Soms komme der berntsjes, dan kom ik op it twadde plak.
Is net slim, ik krij dan gauris in koekje en ik wurd faak boarstele, dat is hearlik.
Der komme ek geregeld froulje lâns, die gean dan nei boppe.
It baaske is dan drok mei crèmkes en maskers.
Ik krij dan ek wolris in koekje, is ek net ferkeard.
In skoftsje lyn kaam der in lyts wyt hûntsje útfanhûs, in hiel skattich bist.
Se (it wie in teefke) woe hieltyd op myn kessen lizze.
It wie wol drok, dan kinst merke, datst wat âlder bist.
Mar se kin noch wolris komme.
We ha ek wolris spul, dan doch ik neffens har ferfelend.
Ik snap har dan net.
Mar dan kin se foeterje jong, net normaal.
It is ek sa wèr oer, se seit dan sorry en ik krij in dikke knuffel en in koekje.
No witte jim it seker wol.
Ik ha it leafste baaske dat der bestiet.

In poat fan in tefreden hûn

Myn baaske en ik

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

uit Tersoal

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

Bel:
0515-521216 of
06-20914571

Bernard Abma
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■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

Lit my mar begjinne mei te 
sizzen, dat ik om ‘e deale wol 
wit dat ik sa njonken lytsen by 
de generaasje hear, dy’t him net 
mear samar yn alle fernijings fan 
dizze tiid fine kin. Mooglik om-
dat ús soarte de dingen miskien 
wolris wat troch healsliten, al wat 
besleine brillegêzen besjogge. Yn 
dat ferbân sjoch ik it fenomeen 
fan de staaroperaasjes (suver in 
hype hjoed te dei) fansels wol 
sitten, dêr’t gâns âldnuten baat by 
hawwe en in soad dingen dêrnei 
wer gâns helderder beskôge 
wurde kinne.

Lykwols bliuw ik nuver tsjin it 
feit oansjen, dat minsken (sa liket 
it) amper mear tiid foar inoar 
hawwe. Makket har alderheislikst 
geskrep om foarút te kommen 
net fan in grut part fan de jon-
gerein “hymjende hoppers” dy’t 
yn sa’n opskroefd tempo har-
ren doelen neijeie, dat sy mear 
as genôch oan har sels hawwe? 
OMTINKEN, allinne noch mar 
in begip dat de sector wolwêzen 
heech yn it faandel hat? (Wylst it 
eins yn it deistich libben gewoan 
fanselssprekkend wêze moast.) 

Asto yn ‘e simmer, ûnderweis 
nei dyn fakânsjeplakje ris sa’n 
útpûstplak njonken de brullende 
autodyk oandochst, kin it barre 
datsto dêr sa ‘n jong stel mei har-
ren lytse bern dwaande sjochst; 
It memke suver wat fan apatysk, 
heal fan har famylje ôfkeard om 
efkes mei rêst litten te wurden, 
wylst de jonge heit him aldero-
andwaanlikst (mar wol wat koart 
oanbûn) om syn kroast bekroa-
det. De berntsjes net te hâlden 
fansels, neidat sy oeren stilsitte 
moasten yn it “statusblikje” fan 

Raar sein?

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114
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heit en mem. Wat in STRESS!! 
Och stumpers, tink ik by mysels, 
thús grif alles Tip Top. Jimme 
komme fêst net út in klintsje, 
lykas it Feintsje fan Menaam! Sa 
romantysk as it ús foarsongen 
waard yn dat ferske, it tefreden 
wêze mei in bytsje, wie it te krap 
bemettene no ek wer net tinkt 
my, mar dochs…

Dizze minsken hawwe gjin brek 
oan guod oan harren limûsine 
te sjen, mar mooglik al oan wat 
oars. Benammen rêst en romte 
witte sokken amper mear wat it 
is. Om nei harren neidieseljen 
te sjen wurdt men al wurch fan. 
Wêr soene sy harren fakânsje 
plant hawwe? Alles moat plant 
wurde dochs?

Yn stilte winskje ik harren in 
goed plakje ta om wer in bytsje 
op ferhaal te kommen. By in 
boer yn‘e bergen bygelyks, om-
dat it libben yn en mei de natuer 
dêr noch bining hat mei it oar-
spronklike. Alles op syn tiid, tiid 
dwaan en tusken it bealgjen yn 
efkes in piipfol prate om dêrnei 
de tried wer rêstich op te pak-
ken. De brette dowen fleane dy 
minsken dêr fansels ek net samar 
ta de mûle yn. In merakel ek, dat 
dat slach folk jûns de moed ek 
noch hat en gean gesellich om de 
tafel sitten om meiinoar  harren 
folksmuzyk te spyljen en te sjon-
gen. It sechje: DE TIID IS FAN 
ÚS MEI-INOAR  is dêr noch net 
fergetten. 

Wa wit komt sa’n jong stel nei har 
ûntspanning wol ta ynsjoch en 
lêze wy nei ferrin fan tiid in 
nijsgjirrich artikeltsje yn de 
krante oer in famylje dy’t in oare 
wei ynslein is en har te wenjen
set hat yn in folslein oare omjou-

wing en it ûnder wat ienfâldiger 
omstannichheden tige nei it sin 
hat. Ik soe it harren fan herte 
gunne!

No hawwe jimme wol yn ‘e rek-
ken dat dizze beppe wat troch-
slaat tink? Wat my dêr op dat 
parkearplak sa raar talike, sil 
grif in slachje tafalle. De jeugd is 

ommers wol wend oan in heger 
tempo en tiden hawwe tiden. Hja 
sil der grif wol mei rêde. Soe ik 
my miskien laserje litte moatte 
of as de wjerljocht nei “G”(H)ans 
Anders ta foar in nije bril?  Sis it 
mar!!

H.A.

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

za.11 & zo.12 november
Klaversma Schoenen Mantgum

Open ‘Op e Strún’ weekend!

.com/klaversmaschoenen/events

Diverse aanbiedingen

Marty’s Trend dameskleding

Nieuwste Make-up lijn van John van G  

Direct huidoneffenheden verwijderen 

Nieuwste Herfst/wintercollectie schoenen,  

laarzen en pantoffels                           

Save the dat
e!
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       Ontspannen in uw eigen vertrouwde omgeving… 

 

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

Bel of mail voor een afspraak. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Shiatsu en massagetherapie  Annigje 

(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 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  
 

 

Op 10 december om 15.30 uur 
verzorgen Frederike Kleefstra, 
Marijke Rodenburg, Klaas de 
Vries en Jan van Erp een 
kerstconcert in de Laurentiuskerk. 

Ze brengen een gevarieerd 
programma met goed in het 
gehoor liggende kerst-evergreens 
maar ook a capella versies van 
bekende kerstliedjes voor so-
praan-alt-tenor-bas en mooie 
luisterliedjes. Het belooft een 
aantrekkelijke en sfeervolle bij-
eenkomst te worden. 

Locatie: Laurentiuskerk
Entree: 6 euro, inclusief koffie/
thee en een speculaasje.

Kerstconcert

No moat it net 
Raerder 
• Hoe komt it mei de gymnastiek-
seal? We sille it sjen.
• Der stean wer aardich wat húzen 
te keap, mar der binne ek al wer 
wat ferkocht.
• Soe KammeRaerd al genoch 
minsken ha? Geweldich dat dit wer 
opset wurd!
• Yn it Raerderbosk binne wer 
allegearre prachtige kleuren te sjen.
• Witte jim wol dat in kastanje yn 
de bûse der foar soarget dat je net 
rimmetyk krije?
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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  
,bel naar 06 4988 8008. 
 
Of kom gezellig langs. 

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

Kvk.nummer: 58571973 
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Kerknieuws
Allerzielen
Op zondag 5 november 
herdenken we in de dienst van 
9.30 uur te Idaerd de (oud-)
dorpsgenoten die het afgelopen 
jaar zijn overleden. Hun familie-
leden zijn, als het goed is, 
inmiddels voor deze dienst 
uitgenodigd, maar ook andere 
belangstellenden zijn uiteraard 
van harte welkom. 

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 
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 10, 17 en 24 november, 
1, 8, 15 en 22 december (gene-
rale). De dienst wordt gehouden 
op 24 december ’s avonds om 10 
uur. Mevrouw Hilde Hoving uit 
Leeuwarden gaat voor. Wie er be-
langstelling voor heeft om mee te 
zingen of nog iets meer wil weten, 
kan bellen met Jantsje Veenstra 
(601164). We weten dan meteen 
op hoeveel zangers/zangeressen 
we ongeveer kunnen rekenen. 

Lezing
Vruchtbare grensoverschrijding: 
over de dialoog tussen Zen en 
de Christelijke traditie, maandag 
27 november in het dorpshuis te 
Raerd, aanvang 20.00 uur, toegang 
gratis. In de loop der tijd werd 
Zen een inspirerend en onmisbaar 
onderdeel van de geloofsbeleving 
van predikant Reinier Num-
merdor. Sinds september 2016 is 
hij officieel zenboeddhist. Geen 
gebruikelijke stap voor een predi-
kant. Voor Reinier was het echter 
een logisch gevolg van hoe zijn 
geloofsbeleving zich door de jaren 
heen heeft ontwikkeld. Zen heeft 
gezorgd voor een nieuwe kijk op 
en beleving van zijn christelijk 
geloof. In zijn lezing zal hij daar 
dieper op ingaan.

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.
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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979
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Nijsbrief
Mei de Vrouwen van Nu lekker 
yn beweging
Woansdei 15 novimber: 
Provinciale Nordic Walking-tocht 
yn Aldeberkeap. Opjefte foar 12 
novimber by: Thea Lenting, till. 
0516-452275/06-23209031, email: 
tladm@hetnet.nl

Stokjerinners rinne troch
De Damestaart wie dizze kear foar 
de froulju dy’t eltse moandeite-
moarn de wandelskuon oandogge 
en efkes in rûntsje meitsje. 
10 jier ferlyn is dizze groep 
ûntstean nei in workshop/training 
Nordic Walking. De gearstalling is 
yn dy jierren wat feroare, de wille 
is bleaun. Machtich dat dit kin, 
mei leden en net-leden.

Quilten
By it quilten binne noch in pear 
plakjes frij! (Ek foar net-leden). 
Moandei 6 novimber fan 19.30 
oant 21.30 oere yn it Lokaal. Mear 
ynfo by Minke till. 601601 en 
Itteke till. 601964. Quilt-útstalling 
't Vinkhuys, Groningen, op sneon 
4 novimber. Yntree € 3,50. Fuort 
om 09.00 oere by Van Dijk. Wa 
kin der ride? Opjefte by Itteke till. 
601964 email: 
ideleeuw@nedsight.nl.

Bridgedrive op 9 novimber
Op tongersdei 9 novimber fan 
9.15 - 16.00 oere kin der bridged 
wurde yn ‘Het Baken’, Wiepke 
Hofstraat 2 op ‘e Lemmer. Kosten 
€ 20,- p.p., ynklusyf lunch en kofje 
en tee. Opjaan per twatal, foar 1 
novimber û.f.f. beide nammen, 
telefoannûmer en de lijn, wêryn 
as je spylje wolle (a,b of c) by:

Riekje Boon, t: 06-83210142 of 
e: riekjeboon@gmail.com. Ek 
net-leden meie meidwaan.

Reizen
Reünie fan de provinsjale reizen 
yn it ôfrûne jier en de 
presintaasje fan de reizen foar 
takom jier, 2018, op 9 novimber 
yn de Kuriostsjerke, Julianalaan 
38 yn Ljouwert. Op de planning 
stean in stedetrip nei 
Boedapest yn Hongarije, IIslân en 
in fytsfakânsje yn eigen lân, yn de 
omjouwing fan Ootmarsum.  

Lêzingen Fryske Akademy
Dit jier foar de 60e kear! Op 
tiisdei 21 novimber en freed 19 
jannewaris binne de dei-
programma’s mei lêzingen yn de 
Koperen Tún yn Ljouwert en It 
Haske op ‘e Jouwer. It jubileumjier 
wurdt ôfsluten op tiisdeite-
middei 13 maart yn de Harmonie 
yn Ljouwert. Op de provinsjale 
webside stiet it programma en de 
wize fan opjaan. 

Skriuwtalinten socht
Net mei de pinne op it papier, 
mar mei de hannen yn it hier! Sa 
stie de skriuwgroep der foar by de 
start fan it nije programmajier fan 
de Vrouwen van Nu. We sieten 
sûnder dosinte en der hiene ek in 
pear skriuwsters opsein. Dêrom 
waard besletten foarlopich mar 
even te stopjen oan’t der immen 
kaam dy’t ûs út de need helpe koe. 
En dy persoan kaam der, troch 
tadwaan fan ús warbere Tryntsje 
Hemstra. Sy rekke yn petear mei 
Afke Toren út Grou, dy’t folle 
ûnderfining hat op it mêd fan 
skriuwen en toaniel. Foar Afke 
wie it gjin beswier dat ús groepke 
mar út fjouwer minsken bes-
tie: Tryntsje, Tietsje, Anneke en 
Froukje. Sy woe ús noch wol wat 
fierder op wei helpe mei ús 

literêre prestaasjes. En dat docht 
se op in orizjinele en boartlike 
wize. Sa feroarje fjouwer froede 
froulju samar yn moardners, 
meunsters en minnaressen en 
libje se troch elkoars ferhalen 
even yn in oare wrâld. En dat is 
spannend en ûntspannend 
tagelyk, want der wurd tidens sa’n 
les hiel wat ôflake. Dus froulju, 
(ek as je gjin lid binne) as jim 
nijsgjirrich binne nei jim eigen 
skriuwtalinten, kom dan ris lâns. 
Oanmelde kin by Froukje Popma 
til. 601091.

Wisten jo dat???
• de infomiddei tige slagge wie
• der wer in grut ferskaat oan 
aktiviteiten te sjen wie
• der nettsjinsteande it moaie 
waar wer in protte belangstelling 
wie
• it lokaal geregeld gesellich fol 
wie
• dizze smoutens tanaam troch it 
moaie pianospyljen
• Rjimke spontaan efkes efter de 
piano kroep

• der noch wol wat plakjes frij 
binne bij in oantal workshops 
• hjir jildt FOL is FOL
• ûnder lieding fan Riekje moaie 
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Optreden Andries Kobus en 
Jan van Erp
Zondag 19 november, 15.30 uur in 
het Doarpshûs

Onder de titel “Van weemoed 
en andere genoegens” brengen 
Andries (zang) en Jan (piano) op 
geheel eigen wijze een breed scala 
van liedjes uit de wereld van jazz 
& blues en het luisterlied. Het 
resultaat is een ontdekkingstocht 
langs Engelse, Friese, Neder-
landse, Franse en Spaanse ver-
halen. De sfeer die ze neerzetten, 
varieert van verstild en kwetsbaar 
tot stevig, van vrolijk tot melan-
choliek.

Wat begon als een afspraak voor 
een vrijblijvende eenmalige mu-
zikale ontmoeting in het najaar 
van 2011, bleek direct een intu-
itieve band in de muziek op te 
leveren. Een soort thuiskomen. 
Elkaar aanvoelen in de sfeer van 

“Van Weemoed 
en andere 
genoegens”

het verhaal en samen iets moois 
maken. Zonder dat je precies 
snapt hoe en waarom. Interactie is 
essentieel, naar elkaar luisteren en 
het gebeurt in het moment. Nooit 
hetzelfde. Dat maakt het 
spannend en zet de tijd stil. 

Klassiek geschoold op piano, is 
Jan autodidact in jazz en blues, 
met ervaring uiteenlopend van 
een duo met zangeres tot toetse-
nist in een bigband. Met Andries 
blijkt de tekst bepalend voor wat 
er muzikaal moet gebeuren om 

hem het verhaal te laten vertellen. 
Voor Andries is het al de vierde 
CD. Hij brengt brede ervaring 
mee, zoals met de teksten van 
Baukje Wytsma en muziek van 
Joop Verbeke: vijf keer finale in 
het LIET-festival. Ook heeft hij 
samengewerkt met pianist en 
componist Paul Prenen en violiste 
Tjamke Roelofs in trio Hadewych, 
jij en ik! Friese teksten, maar ook 
Ramses Shaffy, Jaques Brel, Billy 
Holiday of Léo Ferré. Andries is 
in staat je in het verhaal te trekken 
en hij kan je daarmee ontroeren. 

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. 

mappen makke waarden
• droege blêden en wasco 
prachtige resultaten jouwe 
• der ek in pear nije gesichten 
wiene
• it earste nije lid ynskreaun is
• wij hope dat de oaren it ek 
aardich fûnen
• hja dan miskien ek lid wurde
• de soesjestaarten hyltyd lytser 
waarden
• dit ek de bedoeling wie :)
• wij útsjogge nei dit seizoen
• wij jimme allegearre graach 
meikoarten ferwolkomme!
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Op maandag 11 december tussen 18.30 en 19.30 uur kunt u de jeugdleden van TC Raerd verwachten  met hun 
feestelijk versierde kruiwagens, traditiegetrouw gevuld met pakketjes kaarsen en andere leuke kerstartikelen. 

Het doel van de jaarlijkse kerstactie is extra inkomsten te genereren ten behoeve van jeugdactiviteiten om zo 
jeugdtennis laagdrempelig te kunnen blijven houden. (Raadpleeg de website www.tennisclubraerd.nl voor meer 
informatie over waar deze bijdrage voor bedoeld is ) 

De pakjes worden tegen een vast tarief van € 5,00 aangeboden.   
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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 en Roelie Dijkstra 
19.30 uur  Einde Sint Maarten 

Sint Maarten in Raerd   
 
Je bent op zaterdagmiddag 11 november van harte uitgenodigd op het schoolplein om 
Sint Maarten met ons te vieren. Het wordt weer ouderwets gezellig met lichtjes, 
vuurkorven, warme chocolademelk en gezellige muziek.  
 
Waar is het bruine envelopje eigenlijk voor bedoeld?  
Als commissie ontvangen wij geen subsidie voor de organisatie van de intocht van  
Sinterklaas maar zijn afhankelijk van giften uit het dorp. Wilt u ons helpen het  
Sinterklaasfeest ook dit jaar weer tot een succes te maken?  Geef dan op 11 november  
het bruine envelopje, wat aan deze flyer vastzit, met uw gift aan de begeleider die met  
de kinderen langskomt. U mag het envelopje ook in de bus doen bij Nienke Hainja, 
Slingerbochten 7 in Raerd. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!   
 
Zit je (nog) niet op basisschool Raerd?  
Peuters zijn niet ingedeeld in een groepje 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 vóór 7 november bij Hanny Wiarda opgeven 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.  

 Jullie gaan 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.  

 
Hartelijke groet, commissie Sint Maarten & Intocht Sinterklaas 
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Koken met...
Met wie hebben wij het genoegen?
Mijn naam is Sonja van der Veen, 
ik ben 42 jaar en woon sinds 2006 
samen met mijn man Harmen en 
dochter Hannah op de Slotsdyk in 
Raerd.

Bent u degene die het meeste 
kookt?
Ik ben thuis degene die meestal 
kookt. Harmen en Hannah zijn meer 
van het bakken.

Voorkeur voor vlees, vis of 
misschien vegetarisch?
Ik heb geen voorkeur voor vlees, 
vis of vegetarisch. Maar sinds een 
aantal jaar eten we wel minder vlees 
of vis, alleen nog biologisch vlees en 
gemiddeld  2 x per week vegetarisch. 

Kok van huis uit of kookkunst 
ontwikkeld?
Wij aten vroeger niet het standaard 
‘aardappels-groente-vlees’ thuis. 
Mijn moeder, zus en ik vonden het 
leuk om nieuwerwetse gerechten 
zoals lasagne of een hartige taart te 
maken, maar echt heel culinair 
waren de kookkunsten van mijn 
moeder niet. Toen Harmen en ik net 
samenwoonden aten we nog steeds 
weinig aardappelen met 
gekookte groenten, maar wel vaak 
gemakkelijk uit een pot, pakje of 
zakje. Sinds een jaar of vijf ben ik 
daar volledig van afgestapt en maak 
ik het liefste zo veel mogelijk zelf. 
Ook koop ik zoveel mogelijk eten 
zonder toevoeging van suiker, kleur-, 
geur- en smaakstoffen of schadelijke 
E-nummers. Gelukkig heb ik in de 
loop der jaren ontdekt hoe leuk en 
lekker zelf maken en koken is en heb 
ik mijn kookkunsten een flinke op-
pepper gegeven. 

Bent u van de traditionele Hol-
landse pot of .... ?
Ik houd absoluut niet van aardappels 

met gekookte groente en vlees, dus 
veel Hollandse pot eten wij dus ook 
niet. En als ik het wel klaarmaak dan 
eten we hachee met rode kool, 
zuurkoolovenschotel of stamppot 
rauwe andijvie (maar dan wel met 
wat lekkers erdoorheen, zoals shoar-
ma, Italiaanse kruiden en gedroogde 
tomaatjes of een blauwe-aderkaasje 
en spekjes). 

Vindt u het leuk om voor meerdere 
mensen te koken?
Ik vind het inderdaad leuk om voor 
meerdere mensen te koken en 
gezellig met elkaar te tafelen. 

Recepten .... waar haalt u ze
vandaan?
Ik gebruik voor het klaarmaken van 
gerechten vaak een slow cooker. 
Dat is een elektrische versie van het 
ouderwetse petroleumstelletje. Het 
voordeel van een slowcooker is dat 
het eten langzaam gaart en je de pan 
gerust 8 uren aan kan zetten zonder 
dat je thuis hoeft te zijn. Ideaal als 
je de hele dag weg bent en pas tegen 
etenstijd weer thuiskomt. Voor mij 
extra handig omdat ik ’s ochtend 
meer energie heb en mijn slow-
cooker dan kan vullen. Ik hoef dan 
aan het einde van de middag niet 
meer lang in de keuken te staan, 
maar zo kunnen we wel iedere dag 
gezond en lekker eten. Ik heb er twee 
en zou er niet meer zonder willen. 
Recepten voor lekker slowcookerge-
rechten vind ik op diverse Faceboo-
kgroepen, van Pinterest of uit 1 van 
mijn vele kookboeken. We gaan ook 
graag uit eten en op vakantie naar 
Italië en daar doe ik ook veel 
inspiratie op. 

Kookt u stipt volgens recept of is er 
de nodige eigen inbreng?
Koken volgens recept kan ik niet 
zo goed. Ik geef er altijd mijn eigen 
draai aan. Daarom kan ik ook beter 
koken dan bakken……

Gebruikt u producten uit de 
supermarkt of vers van het land?
Ik haal tegenwoordig zo weinig mo-

gelijk bij de supermarkt. Sinds drie 
jaar zijn wij lid van de zelfoogsttuin 
Ús Hôf in Sibrandabuorren, dus daar 
haal ik mijn groenten en kruiden 
vers van het land. Samen met een 
aantal andere leden van deze tuin 
heb ik vorig jaar de 
voedselcoöperatie Ús Iten 
(www.usiten.nl) opgestart met als 
doel ‘eerlijker en heerlijker eten, 
liefst uit de buurt’. In onze webshop 
kun je als lid, naast rechtstreeks 
producten van de biologische 
groothandel, ook lokale producten 
bestellen. Deze zijn deels biologisch 
of op een niet-schadelijke wijze 
geproduceerd. Hier haal ik een groot 
deel van mijn boodschappen. En 
zoals al eerder geschreven, maak ik 
veel eten zelf, koop ik bewust en let 
ik op de ingrediënten van de 
producten.  

Recept Babi Pangang (met rijst en 
boontjes)
Dit recept maakte mijn moeder 
vroeger altijd wanneer ik jarig was. 
Het is een simpel, maar heerlijk 
gerecht. Al jaren mijn lievelingseten! 
Tegenwoordig maak ik het zelf en 
dan in mijn slowcooker. En als je het 
een avond van te voren klaarmaakt, 
dan is de babipangang het 
allerlekkerst. Hieronder het recept 
m.b.v. een pan op het vuur (of 
elektrische kookplaat).

Ingrediënten voor 4 personen
• 500 gram hamlappen (rundvlees 
kan ook, maar het resultaat is iets 
droger) in blokjes van 2 bij 2 cm
• 1 groot en 1 klein blikje/potje 
tomatenpuree (ca. 210 gram in 
totaal)
• Zout en versgemalen zwarte peper
• 4 flinke uien
• 1 bouillonblokje of 2 theelepels 
bouillonpoeder (ik gebruik poeder 
zonder smaakversterkers)
• Donkere basterdsuiker 
• Ketjap manis (zonder smaak-
versterkers)
• (Room)boter (om te bakken)
• Rijst (zilvervlies of snelkook droge 
korrel)
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• 500 gram verse boontjes
• sudderpan

Bereidingswijze
Snijd drie uien in middelgrote 
stukken, meng er 1 of 2 eetlepels 
suiker en 4 eetlepels ketjap doorheen 
en laat dit mengsel even intrekken. 
Fruit vervolgens 1 ui en bak deze in 
een sudderpan samen met het vlees 
en wat zout en peper kort aan. Voeg 
de tomatenpuree en het uien-
mengsel toe en roer dit goed door. 
Voeg 3 blikjes water (gebruik 
hiervoor het lege, grote blikje 
tomatenpuree) en het bouillonblokje 
toe en roer nogmaals goed door. Doe 
een deksel op de pan en laat de 
babipangang ca. 2 uren langzaam 
gaar sudderen (liefst op een 
sudderplaatje op het kleinste pitje, 
zodat het niet kan aanbranden). 

Mocht je een slowcooker hebben, 
dan zet je deze 6 uren op low. Proef 
na een uurtje of je de babipangang 
zoet genoeg vindt. Voeg evt. extra 
ketjap toe. Vind je het te zoet, voeg 
dan wat extra water toe. Kook de 

rijst en boontjes en serveer de babi-
pangang erbij.

Eet smakelijk!
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Clubkampioen-
schappen jeugd
Op vrijdag 15 september werden 
de clubkampioenschappen voor 
de jeugd gehouden op de tennis-
baan in Raerd. 

De prijzen werden als volgt 
verdeeld:

3/4 veld
1e prijs Tiede
2e prijs Ilse
3e prijs Daan

Heel veld
1e prijs Rutger
2e prijs Pieter

Tussen de partijen door lekker 
met z’n allen patat eten!


