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Opening schoolplein
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Opening 
schoolplein 
‘t Raerderhiem
Stichting voor openbaar 
onderwijs Odyssee, waar ’t 
Raerderhiem onderdeel van is, 
heeft als ambitie benoemd dat er 
avontuurlijk, passend onderwijs 
voor alle leerlingen wordt 
aangeboden. Dit door middel van 
actieve, kleurrijke en Odyssee-
proof scholen met een eigen 
profiel en uitstraling. Mooie 
woorden, die met het project 
Avontuurlijk Schoolpleinen 
worden omgezet in daden. 
Daarvoor zijn in samenwerking 
met dé autoriteit op schoolplein 
gebied, Schoolplein 14 van de 
Johan Cruyff-Foundation, pleinen 
ontwikkeld.
 
Met een symbolische aftrap in 
de nieuwe pannakooi, werd de 
opening van het vernieuwde 
schoolplein van’t Raerderhiem op 
donderdag 7 september gevierd. 
Het was een geslaagde middag. 
Na de officiële opening konden 
alle kinderen deelnemen aan een 
spellencircuit. Dit spellencircuit, 
voorbereid en begeleid door de 
kinderen van groep 8, werd deels 
gespeeld op de nieuw 
aangebrachte coatings. 

De komende periode gaat het 
docententeam van ‘t Raerderhiem 
samen met de kinderen kijken 
welke spellen er op de 
verschillende coatings kunnen 
worden gespeeld, zodat het plein 
zo optimaal mogelijk wordt 
gebruikt.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar

Zondag 8 oktober 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 22 oktober 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 24 oktober vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Vrijdag 27 oktober 20.00 uur Jaarvergadering Merkecommissie Dorpshuis

Woensdag 1 november 19.30 uur Film van betekenis: Carol Lokaal achter kerk 
Reduzum

Gedicht
Twa,

In hân
siket

in hân
moetet 
in hân

jout
in hân

hâldfêst
in hân

fielt
in hân
dielt

it libben.

Ferhúze
Beste mensen,

Hierbij wil ik een ieder bedanken 
die aan mij gedacht heeft, tijdens 
mijn ziekte in het ziekenhuis 
in Sneek en Heerenveen en in 
Bloemkamp, met een bloemetje, 
kaartje en of een bezoekje. 
Daarvoor hartelijk bedankt.  
Tevens zeg ik alle lidmaat- 
schappen op.

Mevr. J. Nieuwenhuis-Visser 
Leppehiem 120
Leppedyk 3 
8491 GJ Akkrum
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 135
Oktober 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 novembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 oktober (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van november wordt 
in de eerste week van november 
bezorgd.   
   
Oplage
320 stuks

Abonnementen buiten Raerd
€ 27,50 per jaar (per nummer 
€ 1+ € 1,50 porto = € 2,50)

Druk 
BladNL

 

 
 
 

 

 

       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 

No moat it net Raerder 
Yn Raerd is in echte Beautyfarm kommen.

Sukses froulju.

In wike nei de Merke, wie de Bekerpartij.
Wèr feest, muzyk en heale hinnen.

It is soms krekt hjerst.
Mar de Poppenwierster Merke moat noch komme.

It kin dan hiel moai en waarm waar wêze.

De winter-aktiviteiten begjinne ek hast wèr.
Sa as, it biljarten, it popkoor, it badminton, de gym, 

it dûnsjen, de yoga en miskien ek it toaniel.



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

PRAET FAN RAERD Pagina 5

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Hedy’s 
Pedicure Praktijk

 

Gespecialiseerd in het behandelen van 
 

diabetes
– 

en reumapatiënten
                          

 

Doarpsstrjitte 35  

9021 CK Easterwierrum 

058-2501116 
hedyspedicurepraktijk@gmail.com 

 

 

 

bel/mail of kom
 gerust even

 langs. 
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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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RAERD TOEN-
RAERD NU                                             

Snitserdyk 25

De boerderij komt al voor in 
de belastingkohieren uit 1640 
en staat dan op naam van het 
weeshuis te Leeuwarden. Zo’n 80 
jaar later, in de periode van 1700 
tot ca. 1730 is het Sint Anthony 
Gasthuis in Leeuwarden eigenaar 
van de zathe. Het Sint Anthoon 
heeft de boerderij in de jaren 1730 
in eigendom overgedaan aan het 
stadsbestuur van Leeuwarden, 
die de zathe verpachtte aan een 
zekere Sake Ates. Hij woonde er 
met zijn vrouw Acke Hayes, met 
wie hij in 1742 in Bolsward was 
getrouwd, en met hun kinderen. 
Sake en Acke verlieten de boer-
derij in 1776 en maakten plaats 
voor Heerke Pieters en zijn vrouw 
Hyke Johannes, die afkomstig 

waren uit Jellum. Zij woonden 
ongeveer 20 jaar aan de Snitser-
dyk.

De stad Leeuwarden verkocht de 
boerderij in 1800 en kortstondig 
is de Nederlands Hervormde kerk 
dan eigenaar. Al in 1804 staat 
Wiebe Camming als eigenaar te 
boek. Hij verpachtte de zathe aan 
Minne Gerbens IJsselstein, die 
tussen 1795 en 1800 zijn intrek 
aan de Snitserdyk had genomen. 
IJsselstein bleef er met zijn gezin 
betrekkelijk lang wonen. Hij ver-
liet de boerderij pas in 1834, toen 
hij vertrok naar Deersum. In een 
oude huurakte, 
opgemaakt in 1821, wordt de 
boerderij omschreven als  “eene 
zathe en lande met huizinge, 
schuringe en watermolen cum 
annexis, staande en gelegen 
onder den dorpe Rauwerd, reeds 
door den huurders bewoond, 
groot naar naam en faam acht en 
twintig bunders, vier en negentig 
vierkante roeden, acht en zeventig 
vierkante ellen en negen en vijftig 
vierkante palmen.” Bijzonder is 
dat IJsselsteinaan Camming niet 
alleen de forse huur van 1100 
gulden per jaar moest betalen, 
maar ook verplicht was om hem 
een achtste ton grasboter en twee 

nagelkazen te leveren. De 
huurders moesten verder de 
koemest over de landen 
verspreiden en mochten 
zonder toestemming van 
Camming het uitmuntende 
greidland niet scheuren.

Nadat IJsselstein c.s. in 1834 
waren vertrokken, werd de 
boerderij verpacht aan de weduwe 
P.M. Stilma. De huurtijd was voor 
deze zathe gebruikelijk 7 jaar en 
Stilma diende haar contract uit. 
In 1842 maakte zij plaats voor 
Tjalling Wytzes Beetstra (geboren 
1808 te Deersum), die in 1851 
de longziekte in zijn veestapel 
kreeg. Beetstra was gedwongen 
om de zieke beesten van de hand 
te doen, maar zijn bedrijf bleef 
bestaan. Hij vertrok in 1859 naar 
Oosterwierum.

In deze jaren wisselde de eigen-
dom van de boerderij een aantal 
maal. Camming was overleden 
en de boerderij kwam daarna in 
handen van achtereenvolgens de 
vermogende familie Reneman, 
Rinia de Jongh van Persijn van 
Nauta en Rijkens. Deze 
landeigenaren verdienden goed 
aan de periodieke verhuring van 
de boerderij en landen.
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In 1859 kwam Hille Willems de 
Graaf (geboren 1807 in 
Boornbergum) op de boerderij 
wonen. Hij was afkomstig van 
Oldeboorn en vertrok in 1863 
weer naar dat dorp. De boerderij 
in Rauwerd werd toen bestierd 
door zijn zoon Roel Hilles de 
Graaf, die in 1867 op slechts 
35-jarige leeftijd overleed. Uit een 
oude advertentie in de 
Leeuwarder Courant blijkt dat 
Roel in 1867 meedeed met het 
uittesten van nieuwe middelen 
om de gevreesde veeziekte tegen 
te gaan. Een veel gebruikt middel 
in deze jaren was carbolzuur.

Na de dood van Roel bleef de 
weduwe Antje Pieters Bottema 
nog tot begin jaren 1890 op de 
boerderij wonen. 1871, het jaar 
van de dood van haar man, was 
voor haar een rampjaar: de boer-
derij kreeg in dat jaar namelijk 
ook te maken met een brand in de 
hooiberg. Op haar oude dag 
vertrok Antje naar Poppingawier, 
waarna Jacobus Engwerda de 
boerderij overnam. Hij was ook 
de eerst boer die de boerderij zelf 
in eigendom kreeg, aangekocht 
van het bezit van de familie 
Rijkens.

Jacobus Engwerda, die van Rooms 
Katholieke huize was, boerde een 
jaar of tien aan de Snitserdyk en 
vertrok in 1905 naar 
Leeuwarden. Een familielid, 
Meindert Ates Engwerda (gebo-
ren 1858 te Scharnegoutum), nam 
de boerderij in dat jaar over en 
bleef er tot zijn dood in 1921.

Kortstondig woonde Ids Takoma 
in de jaren 1921-1923 aan de 
Snitserdyk. Bij zijn vertrek naar 
Sneek werd een groot boeren-
boelgoed georganiseerd, waarvan 
een advertentie in de Leeuwarder 
Courant getuigt.

Takoma werd opgevolgd door 
Jan Sikma, die er heel wat langer 
bleef. Sikma was ook gedeeltelijk 
eigenaar van de boerderij, samen 
met nog een aantal mensen. Hij 
was naast veehouder ook een 
‘bestuursboer’. In de jaren 1920 
zat Sikma o.a. in het bestuur van 
de Coöperatieve Zuivelfabriek 
“De Eendracht” in Roorda-
huizum, Ayttawei. In 1932 werd 
hij benoemd als deskundig bijzit-
ter in het kantongerecht voor 
zaken die met de uitvoering van 
de Crisis Pachtwet hadden te 
maken. Sikma liet in de jaren ’40 
silo’s bij de boerderij zetten, wat 
voor die tijd modern was.

Jan Sikma woonde tot in 1959 
aan de Snitserdyk. Daarna staan, 
volgens onze archivaris Alexander 
Tuinhout, Sjirk de Groot (1959-
1979) en Klaas Hettinga (1979 
e.v.) als bewoners geregistreerd. 
In de naoorlogse jaren werd er op 
het erf meerdere malen gebouwd. 
In 1964 werd vergunning 
verleend voor bouw van een 
wagenloods, in 1983 voor uit-
breiding van de ligboxstal en in 
1994 voor de bouw van een 
wagenberging.

In 1996 verkoopt Klaas Hettinga 
de boerderij met land aan Ben en 
Wilma Kamphorst uit Apeldoorn. 
Met hem en zijn zoon Leo heb ik 
een gesprek op de boerderij. Bij 
mijn bezoeken aan de boerderijen 
rond Raerd is mij opgevallen dat 
ze doorgaans door de eigenaren 
goed worden onderhouden. Ook 
de boerderij aan de Snitserdyk 25 
ziet er perfect uit. 

Ben vertelt me dat hij destijds 
genoodzaakt was zijn boeren- 
bedrijf vlak bij Apeldoorn op 
te geven omdat de gemeente de 
grond nodig had voor ‘stads’uit-
breiding. Met zijn vrouw Wilma 
en de toen nog jonge kinderen 
heeft hij eerst rondgekeken in het 
noorden van Groningen, maar de 
omgeving kwam hen mede door 
het jaargetijde kaal en somber 
over. Friesland leek meteen een 
stuk aantrekkelijker. “In Friesland 
bakken ze ook brood”, zei Wilma, 
toen ze, na een eerste mislukte 
poging bij Harlingen, een oriën-
terende rondrit door de provincie  
maakten. “We werden door de 
makelaar getipt voor deze 
boerderij die net in de stille ver-
koop was gekomen”, zegt Ben. “Na 
een korte periode van nadenken 
hebben we de boerderij gekocht 
en zijn op 30 maart 1996, toen het 
nieuwe melkquotum inging, hier 
gaan wonen. Ons twaalf en een 
halfjarig huwelijksfeest was een 
mooie aanleiding om afscheid te 
nemen van vrienden en bekenden 
in Apeldoorn en een kennisma-
kingsfeest te organiseren voor 
onze nieuwe buren aan de Snitser-
dyk”. Van het begin af aan voelden 
ze zich opgenomen in de Friese 
boerengemeenschap.

Wilma en Ben kregen drie 
kinderen: Bob (1987) die in 
Kubaard woont en de functie van 
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Ambachtsbakker Sybesma 

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

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

Openingstijden Mantgum:

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

Kids First Peuterspeelzaal in Raerd
  

Komst boartsjen?
Kom je spelen?

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

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

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

WWW.KIDSFIRST.NL

Komst te boartsjen?

planner vervult bij transport-
bedrijf AB Texel, Leo (1989) die 
met zijn vader Ben een maatschap 
vormt en daarnaast drie dagen in 
de week erbij werkt als 
vertegenwoordiger bij fourage-
bedrijf Foeke Visser in Heeg, en 
Charlot (1993) die kapster is in 
Sneek. In januari 2016 is Wilma 
overleden na een lange en 
moedige periode van leven met 
borstkanker. Zij was erg 
belangrijk in het gezin. Maar ook 
daarbuiten heeft zij veel 
betekend voor haar omgeving. Zij 
heeft lotgenotes ondersteund in 
het omgaan met hun ziekte. Een 
belangrijke rol vervulde ze bij het 
verbeteren van de psychisch-
sociale begeleiding door artsen en 
verplegend personeel in zieken-
huizen met hun cliënten. 

Ben en Leo zijn erg geïnteresseerd 
in het verleden van de boerderij. 
Ze weten de combinatie van het 
pand als statige boerderij en als 
functioneel bedrijf op waarde te 
schatten. Na een storm ontdekten 
ze een tevoorschijn gekomen stuk 
lood uit 1829 en een plankje uit 
1841. Op oude kaarten is te zien 
dat de boerderij op een andere 
plek in het land was gesitueerd. 
Ondanks de ouderdom van de 
boerderij ziet hij er na 
zorgvuldige restauraties als nieuw 
uit.

R.H.
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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 Jan Zantema wie 
hij is en wat hem zoal bezighoudt.

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben in 1953 op de Poppenwier-
sterdyk in Raerd geboren. In het 
huis waar Yde en Roelie Sysling 
nu wonen.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben getrouwd met Marian en 
heb 3 kinderen, 3 stiefzonen en 6 
kleinkinderen.

Wat doe je overdag?
In- en verkoop van auto’s voor 
mijn autobedrijf, Jan Zantema 
auto’s.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Mijn hele leven en ik wil hier ook 
niet meer weg.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik ben lid van de keatsvereniging 
en heb vele jaren in het bestuur 
van de keatsvereniging gezeten. 
Ook ben ik voorzitter van de 
badmintonclub.

Wat is je favoriete muziek?
Nederlandstalige muziek vind ik 
mooi.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Niet en als wel voor een glas bier.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Mijn hobby is om oude vracht-
wagens op internet te zoeken en 
bekijken. Dit komt vanuit mijn 

tijd dat ik chauffeur was bij Melle 
Dontinga. Dat was een mooie tijd.

Wat vind je het lekkerste eten?
Hollandse pot.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik heb heel veel auto’s, maar mijn 
voorkeur gaat naar de Volvo. Ik 
rijd momenteel in een Volvo 
S60-R design, maar hij is te koop.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
GTST.

Welk boek lees je op dit 
moment?
Ik lees liever geen boek, maar het 
laatste wat ik heb gelezen is het 
boek van Rene van der Gijp.

Waar praat je graag over?
Praat graag over dingen die mij 
plezier geven en over auto’s.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Zaterdags ben ik op de zaak. 
Zondags mag ik er graag op uit 

gaan met Marian. Toeren door 
Friesland en als eindbestemming 
een hapje eten in de Trilker in 
Poppenwier.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Naar een warm land, zoals de 
Canarische eilanden, Grieken-
land, Cyprus.

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste?
Mijn beste eigenschapen zijn  
plezier en eerlijkheid. Mijn 
slechtste eigenschap is dat ik soms 
“koart foar de kop” ben.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Mooiste plekje vind ik vanaf de 
Aldfeart, Raerd binnen varen.  
Minst mooie:  sommige slecht 
onderhouden tuinen op het 
Frijhofke.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Een vaste kracht in het dorpshuis.
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Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Ik zou wel naast Bart van der 
Meer in het vliegtuig willen 
zitten en een gesprek met hem 
aan gaan over hoe hij zo’n succes-
volle zakenman is geworden.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Investeren in huizen op de  
Sélânswei, waar voorheen het 
Sélânshûs heeft gestaan.

Ik wil nog graag zeggen, dat  
nieuwe inwoners in ons dorp, zich 
ook zo betrokken kunnen gaan 
voelen bij het dorp, als de  
inwoners van Raerd, om het zo 
goed mogelijk leefbaar te houden 
en alle verenigingen kunnen  
blijven bestaan.

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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KWF collecte 2017

De KWF collecte 2017 heeft €554,13 opgebracht. Dat is toch een heel mooi bedrag voor de dorpen 

Poppenwier en Raerd!

Dank aan de gulle gevers en veel dank aan de mede collectanten Richt, Feikje (Poppenwier), Gea, 

Zwaantje, Johanna, Francy en Gosse.

Graag tot volgend jaar!

Ineke Schulting

Sjoend yn de Sneeker Courant

Oprop biljartfroulju

De biljartfroulju sykje noch wat 

mear froulju foar it nije biljart-
seizoen. Biljarten is it útgangspunt, 

mar gesellichheid stiet boppenoan. 

De froulju begjinne wer yn oktober 

op de woansdeitejûn. Kom in kear 

lâns. Ek al ha je net sa folle mei 

biljarten, mar wol je der gewoan sa 

no en dan in jûntsje út.

Laatste oproep!!!

Om de kaartclub te behouden zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden.  Heeft u zin om  gezellig een middag in de week een kaartje te leggen, dan bent u van harte welkom! Momenteel wordt er gekaart op de donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, maar dit zou in overleg ook op een andere middag kunnen. Aanmelden kan bij Bennie Berkepas, Sélânswei 31, tel.nr. 0566 602237.

Langs deze weg willen wij graag een ieder bedanken die, in welke vorm dan ook,  

belangstelling heeft getoond tijdens mijn ziekte. Het heeft ons goed gedaan.

Fam. B. Berkepas
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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.

Opbrengst Stichting Fibrose 

Opbrengst Stichting 
Fibrose 

Totaal op 31-8-2016 Van 1-9-2016 tot 
31-08-2017

Totaal op 31-08-2017

Postzegels 112.755 8.304 121.059
D.E. punten 52.052 1.644 53.696
Balpennen 873 39 912
Sigarenbandjes 701 1.079 1.780
Suikerzakjes 2.891 0 2.891
Lucifermerken 374 0 374
Geboortekaartjes 1.533 0 1.533
Speldjes 265 0 265
Auto’s en trekkers 0 75 75

Er zijn weer veel  postzegels, sigarenbandjes e.d. ingeleverd. Heel hartelijk dank hiervoor!
Wilt u ook meehelpen met sparen voor dit goede doel? Dat kan! 
U kunt bovenstaande verzamelitems, maar ook oude kaarten, oude munten en Donald Duck’s  
inleveren bij:

B. Berkepas
Sélânswei 31
9012 CM  Raerd
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■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

In de astrologie gaat het niet om 
voorspellen, het kan wel be- 
tekenen als het volgen van de 
processen. We zitten ruim   
halverwege in een periode, waarin 
de planeet Pluto door het sterren-
beeld Steenbok loopt, waarover ik 
in mijn eerste artikel iets over heb 
geschreven.

In alle Pluto in de Steenbok 
perioden waren er machthebbers 
die iedereen in de tang wilden 
houden, maar ontmaskerd  
werden. 

In een Pluto in Steenbokperiode 
uit 1515 tot 1533 kwam Karel de 
Vijfde aan de macht. Hij wilde 
een superstaat vormen, maar in 
1533 toen Pluto de Waterman 
ging betreden kon hij dat niet 
meer volhouden en zijn idee van 
een superstaat moest worden los 
gelaten. Ook Luther liet van zich 
horen in deze periode, op naar de 
Reformatie.

De vorige Pluto in de Steenbok-
periode was van 1762/1763 tot 
1778/1779, vlak voor de Franse 
revolutie. De macht van Staat en 
kerk was groot geworden en het 
volk liet van zich horen. Boeren 
en burgers vonden het onrecht-
vaardig dat zij wel belasting 
moesten betalen en de adel en de 
geestelijke stand niet. Vanaf 1779 
toen Pluto in het sterrenbeeld 
Waterman kwam, is daar 
verandering in gekomen en ging 
steeds meer naar de burgerij.

Wij zitten nu in de huidige Pluto 
in Steenbokperiode en ga eens 
naar de huidige ontwikkelingen 
kijken. De wereld is behoorlijk in 
beroering, er zijn veel spanningen 
en er is veel onrust. We worden 

Astrologie
(Sport) MASSAGE voor sporters en niet-sporters die lekker in hun vel willen blijven zitten.  

  
• ondersteunt het herstel van pijnlijke en stijve spieren  
• maakt spieren weer soepel  
• voorkom blessures door betere doorbloeding  
• is een weldaad voor lichaam en geest  
• heerlijk ontspannend of juist stimulerend  
• is geschikt voor jong en oud  
• advies hersteltraining en oefeningen  
• verzorging en medical taping  
• ook voor massage met hotstones  
• in de mijn professionele praktijk aan huis of op locatie  
• maak een afspraak of bel voor de mogelijkheden  

 
            

  Poppenwiersterdijk 22, Raerd  
  06-15 19 37 52    
 info@origo-sportmassage.nl  
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steeds meer afhankelijker gemaakt 
en je ziet dat er veel mensen zijn 
die daarin zijn gaan geloven. Er 
wordt geroepen om een sterke 
persoon, die het allemaal anders 
moet doen. Toch zijn er ook 
mensen die daarin eigenlijk niet 
zo geloven, in de grote leiders en 
machtige bedrijven en proberen 
hun eigen plan te trekken. Om 
niet afhankelijk van het systeem te 
zijn, zoeken deze mensen 
initiatieven om te ontplooien en 
zaken langzamerhand weer in 
eigen hand te nemen. Zoals “De 
Streekboer”, dat boeren uit de 
regio direct aan de klant  
kunnen leveren. Ondernemers die 
de arbeidsongeschiktheid te duur 
vinden en samen iets regelen, 
maar ook op het gebied van 
milieu en duurzaamheid. Volgens 
mij zijn er vele dingen in 
ontwikkeling, misschien meer dan 
wij weten. 

Met Pluto in de Steenbok, komen 
“macht en verantwoordelijk-
heid” bij elkaar, niet alleen in de 
ontwikkelingen van de wereld, 
maar ook in ons persoonlijk 
leven. Wat op grote schaal in de 
wereld plaatsvindt, kan ook in ons 
persoonlijke leven plaatsvinden. 
Vele mensen zijn ontevreden en 
bang, voelen zich niet begrepen 
en niet gehoord. Dit kan een tijd 
van openbaringen zijn en in het 
blootleggen van wat er mis is.  
Alles wat onecht is, kan nu 
worden ontmaskerd om ons de 
ogen te openen. Zoals luchtkas-
telen in elkaar kunnen vallen of 
zeepbellen uiteen kunnen spatten.

De planeet Saturnus heerst over 
het Sterrenbeeld Steenbok, deze 
staat nu nog in het sterrenbeeld 
Boogschutter. Dat betekent, 
waarop constructief antwoord 
wordt gegeven op problemen 

en situaties en dit kan gebeuren 
vanuit visie en perspectief. Op 
een negatieve manier wordt maar 
iets geroepen, vanuit oordeel en 
subjectief.

Eind december gaat Saturnus naar 
zijn eigen teken Steenbok. In het 
thema “macht en verantwoorde-
lijkheid” gaat deze planeet dus 
ook meespelen in Steenbok. We 
gaan de ontwikkelingen volgen, 

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

want alles wat zich onder het 
aardoppervlak bevindt of geheim 
gehouden is, kan de kans krijgen 
om uit te breken. We zullen het 
hopelijk zien. Hoe bewuster je 
ermee omgaat, op je eigen manier, 
in je eigen kracht, hoe meer je 
medespeler kunt worden en niet 
vergetend dat jij er toe doet!

Hieke
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O.S.O NIEUWS 
 
 
VACATURES 
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Tijdens de jaarvergadering gaan twee 
van onze bestuursleden ons verlaten. Lijkt het je leuk om in het bestuur plaats te 
nemen of wil je eerst meer informatie? Meld je aan via de e-mail of persoonlijk bij een 
van de bestuursleden. 
 
Sporttijden: 
 
Maandag: 
Gym1 van 17.15 tot 18.00 
Gym2 van 18.00 tot 19.00 
Dancefit van 20.15 tot 21.15 
 
Woensdag: 
Kidsdance1 van 15.45 tot 16.15 
Kidsdance2 van 16.15 tot 17.00 
Streetdance1 van 17.00 tot 18.00 
 
Donderdag: 
Streetdance2 van 15.45 tot 16.30 
Streetdance3 van 16.30 tot 17.15 
Streetdance4 van 17.15 tot 18.00 
 
Wist u dat: 

 Soraja met veel enthousiasme van start is gegaan; 
 De dames van DanceFit deze mening delen; 
 Dat zij nog versterking zoeken; 
 Dat je welkom bent voor een proefles; 
 Dit op maandagavond is van 20.15 tot 21.00; 
 In de volgende Praet de juffen zichzelf voorstellen. 

 
Voor al u vragen kunt u e-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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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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Film van betekenis
Carol

Woensdagavond 1 november in 
het Lokaal te Reduzum (voorbij 
de kerk onmiddellijk linksaf de 
oprit op en dan aan de rechter-
hand).
Aanvang: 19.30 uur.
Toegang: gratis.

New York, begin jaren ‘50. The-
rese Belivet (Rooney Mara) werkt 
in een warenhuis in Manhattan 
en droomt van een meer vervul-
lend leven als ze Carol Aird (Cate 
Blanchett) ontmoet, een 
verleidelijke vrouw die gevangen 
zit in een mislukt huwelijk. De 
vonk slaat onmiddellijk over en 
als de onschuld van hun eerste 
ontmoeting vervaagt, wordt hun 
verbondenheid dieper. 

Wanneer Carols verhouding met 
Therese aan het licht komt, neemt 
Carols echtgenoot wraak door 
haar geschiktheid als moeder aan 
te vechten. Carol en Therese 
voelen zich gedwongen de situatie 
te ontvluchten en ondernemen 
een spontane reis door Amerika. 

Lezing 
Els Koopmans
Tussen die grenzen vond ik mooi 
mijn vrijheid terug (Loesje)

Maandagavond 2 oktober in het 
dorpshuis.
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: gratis.

Grenzen zijn een natuurlijk 
onderdeel van ons bestaan, 
iedereen heeft er mee te maken. 
Wat betekent dit voor kinderen, 
en in de omgang met kinderen? 
Het vraagt vaak een investering, 
en hoe doen we dat dan? Want 
het blijft lastig: nee is nee, en nee 
wordt soms ook wel ja (wanneer 
je als opvoeder toch even weg 
moet, je het druk hebt of in een 
winkel bent en geen scene wilt).

Kinderen zoeken de grenzen 
steeds op, dus aan opvoeders de 
taak deze te bewaken. Hoe? En is 
het echt nodig of mogen kinde-
ren over grenzen heen gaan? Wat 
mogen (en kunnen) kinderen zelf 
bepalen en wat bepalen wij? Over 
deze machtig interessante materie 
gaat deze interactieve lezing.

De lezing wordt gegeven door Els 
Koopmans. Ze woont in 
Reduzum en is sinds haar 
opleiding werkzaam in het 
basisonderwijs bij verschillende 
leeftijdsgroepen. Sinds 3 jaar heeft 
zij als kindercoach haar eigen 
praktijk in Reduzum: 
“de Praatstok”. Ze wil graag in 
gesprek gaan en onderzoeken 
of we misschien samen grenzen 
kunnen verleggen.

Een onverwachte gebeurtenis 
gooit hun beider levens overhoop. 
Gebaseerd op het boek van  
Patricia Highsmith.
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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 

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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IFKS 2017
Dit jaar was het even anders 
voor ons. Met een nieuwe schip-
per ‘Sijmen’ begonnen we weer 
onderaan, dus in de C-klasse. 
Michiel zat lekker met zijn sigaar 
op het volgschip om vandaar de 
wedstrijden te bekijken. Sijmen 
en Sjouke (als adviseur) moesten 
het nu, samen met de rest van de 
bemanning, doen. Een nieuwe 
schipper betekent daarnaast ook 
wat wisselingen op het schip. Een 
aantal bemanningsleden kreeg 
een nieuwe plek en we heetten 
ook een aantal nieuwe beman-
ningsleden welkom. Na veelvul-
dige training in het voorseizoen, 
waren we er wel klaar voor.

De donderdag en vrijdag voor 
de start van de IFKS hebben we 
getraind op het IJsselmeer. Beide 
dagen waaide het redelijk hard en 
met een westenwind stond er veel 
golfslag. De training verliep goed. 
Hoewel een skûtsje niet voor de 
golven gebouwd is, hadden we 
het schip goed onder controle. 
We hadden zin in de wedstrijd 
op Hindeloopen. Vrijdagmiddag 
hebben we het schip van Stavoren 
naar Hindeloopen gezeild. Alle 
volschepen lagen nog in Stavoren, 
omdat in Hindeloopen alleen 
plaats was voor de skûtsjes.

Zaterdagochtend gingen we vroeg 
uit de veren. Nu we in de C-klasse 
zeilden moesten we dagelijks om 
9:15 uur starten, wat inhoudt 
dat we om ongeveer 8 uur op het 
skûtsje waren om alles klaar te 
maken en in te zeilen.

Op het IJsselmeer bij Hinde- 
loopen stond net als de vorige 
dagen een dikke golfslag. De wind 
was nog niet extreem, dus we 
konden vol tuig van start. Toch 

merkten we al snel dat we niet 
genoeg power hadden om door de 
dikke golven heen te komen. Toen 
de wind aan begon te halen en we 
er een rif in moesten trekken (zeil 
kleiner maken), maakten we iets 
meer snelheid. Dit was helaas te 
laat om nog naar voren te kunnen 
zeilen. Met een 5e plek, waren we 
niet tevreden over de eerste  
wedstrijd. Maar gelukkig hadden 
we nog een hele week te gaan.

Het weer begon inmiddels op 
te knappen en we kregen vanaf 
zondag echt zomerweer. Heerlijk. 
Jammer dat de wind toen ook 
besloot weg te blijven. Maandag- 
ochtend hadden we zin om  
revanche op de vorige wedstrijd te 
nemen, maar na twee uur rond-
dobberen naast het startschip 
werd de wedstrijd afgelast. Er was 
en kwam ook geen wind meer. 
Nog steeds geen tweede wedstrijd.

’s Middags met de hele vloot op 
naar het Heegermeer. Daar een 
mooi plekje voor anker aan de 
rand van het meer gevonden. Zo 
konden we ons heerlijk in alle 
rust (met een muziekje hier en 
daar) voorbereid op de volgende 
wedstrijd.

De wedstrijd op Heeg was  
prachtig. We begonnen goed, 
al had de start beter gekund. 
Als vierde om de bovenboei, in 
het tweede rondje meteen twee 
skûtsjes ingehaald en vervolgens 
in strijd met de Ut de Striid van 
Gerrit Huisman, die de strijd nog 
niet had opgegeven. In het laatste 
kruisrak op naar de finish konden 
we hem dan toch inhalen. Als 
eerste over de finish!

Vervolgens op naar het Sloter-
meer. Ook nu weer een plekje met 
elkaar voor anker aan de rand van 
het wedstrijdwater. Het Sloter-
meer is een meer met weinig 
diepgang. Voor ons een nadeel, 
omdat de Raerder Roek weinig 
drijfvermogen achter heeft en 
met de kont naar beneden zakt bij 
weinig water. Daarbij is gebleken 
dat we met weinig zwaarddiep-
gang ook weinig snelheid  
maken. Dit overkwam ons nu 
ook. Na twee algehele valse 
starten, goed weg uit de derde 
start. Over stuurboord gingen we 
richting de bovenboei. We  
kwamen als eerste om de boei, 
maar doordat we in het laatste 
stuk met weinig water te weinig 
snelheid maakten, kwamen we 
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net te kort om ruim voor de 
bakboordschepen langs te  
kunnen. Samen met de Ut de  
Striid van Gerrit Huisman 
hinderden we de Ale van Ron  
Syperda, die voorrang had bij de 
bovenboei. Dit betekende dat we 
beide een strafrondje 
moesten draaien en Ron Syperda 
de eerste plaats over kon nemen. 
Wij belandden op de 6e plaats. 
Helaas konden we ook niet meer 
naar voren zeilen en werd dat 
ook onze uiteindelijke wedstrijd-
uitslag.

Toen op naar het Tjeukermeer. 
Het wedstrijdwater bij Echtener-
brug is voor ons altijd goed 
geweest. Ruim water met redelijk 
veel diepte. Dat bleek ook nu 
weer. Na een mooie start waren 
we als eerste om de bovenboei. 
We merkten dat we in het halve-
windse rak wat snelheid te kort 
kwamen. De Ale liep zo om ons 
heen. Gelukkig konden we in 
het kruisrak naar de bovenboei 
scherper aan de wind dan onze 
concurrenten en zo haalden we 
de Ale weer in. In het volgende 
rak hebben we het zeil omhoog 
gedraaid, zodat we niet weer 
ingehaald zouden worden in het 
voor- of halvewindse rak. In het 

kruisrak konden we steeds wat 
verder uitlopen en zo kwamen we 
als eerste over de finishlijn.

Vervolgens naar Lemmer. Ook 
Lemmer is voor ons prima wed-
strijdwater. Helaas niet goed uit 
de start en dus als vierde om de 
boei. Gelukkig konden we al snel 
twee inhalen en zo belandden we 
weer achter de Ut ‘e Striid van 
Gerrit Huisman. Helaas lukte het 
ons deze keer niet om hem in te 
halen en zo werden we tweede.

Nu werd het spannend. In het 
klassement stonden we derde met 
0,9 punt achter de tweede (De 
Ale) en 3 punten achter de eerste 
(Ut ‘e Striid). De vierde stond al te 
ver weg om ons nog in te kun-
nen halen. In de laatste wedstrijd 
konden we dus nog 1e, 2e of 3e 
worden in het eindklassement. 
We hadden dan ook graag wil-
len zeilen. Maar…. Helaas ook 
nu stond er geen wind en ook nu 
werd de wedstrijd afgelast. Wat 
een pech! We waren nog niet 
klaar met de wedstrijdreeks, maar 
toch was het al beëindigd.

Toch waren we ook blij met de 
derde plaats. We zijn gepromo-
veerd en mogen volgend jaar in 
de B-klasse zeilen, dus het was tijd 

voor feest. Aan het eind van de 
middag hebben we het 
skûtsje naar de kom in het 
centrum van Lemmer gebracht, 
waar alle prijswinnaars samen 
liggen en feestvieren. ’s Avonds in 
de feesttent nog een huldiging en 
veel gezelligheid en toen was het 
weer voorbij.

Bedankt aan alle koks, donateurs, 
sponsoren en supporters voor alle 
steun!

Nu in het naseizoen nog een paar 
wedstrijden en dan kan het schip 
de winterberging in. Volgend jaar 
in de B-klasse. Wij hebben er zin 
in!
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Geprint met ZW op: Zaterdag, 26-aug-2017  12:37:14 

EINDKLASSEMENT C KLASSE IFKS 2017 
 
 
Uitslag C-klasse 
 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd 
 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 
1 412 Gerrit Huisman, Ut 'e Striid 5,8 1 2 2 (7 ) 1 
2 401 Ron Syperda, Ale 7,9 2 (4 ) 1 2 3 
3 408 Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek 8,8 5 1 (6 ) 1 2 
4 413 Kees van der Kooij, Stêd Dockum 16,0 3 (8 ) 3 3 7 
5 411 Jan Overwijk, Twee Gebroeders 16,0 4 3 5 (9 ) 4 
6 414 Hartman Witteveen, Freonskip 23,0 7 7 (10 ) 4 5 
7 404 Gerrit de Vries, Gerrit de Vries 26,0 (9 ) 5 7 8 6 
8 405 Bouke van der Vaart, Goede Verwachting (BvdV) 27,0 8 6 8 5 (9) 
9 410 Alisa Stekelenburg, Gerrit Ynze 32,0 (dnf) dsq 4 6 8 
10 415 Lisanne Thie, Zorg en Vlijt 36,0 6 10 (12 ) 10 10 
11 409 Simon van der Lingen, Galamadammen 43,0 11 9 9 (dns) dns 
12 402 Sint Bekkema, De Verandering 43,0 10 (11 ) 11 11 11 
13 407 Floris Bottema, Harmonie 48,0 12 12 (13 ) 12 12 

 
  

ZW  Zeilwedstrijden programma, 4.024.003 
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer 

Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl 
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DENK MET ONS 
MEE!  
 
JAARVERGADERING 
MERKECOMMISSIE 

27 oktober 2017  
20:00 uur  
Doarpshûs de Trijesprong 

Kom in groten getale! De koffie/thee staat voor u klaar.  
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!  
 

merkeraerd@live.nl 
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KammeRaerd zoekt mensen met talent! 
 

Met veel enthousiasme is de crew van KammeRaerd weer samen gekomen en we 
willen in april 2018 nog een keer een spetterend optreden neerzetten en daar 
hebben we de hulp van jou bij nodig! 

 

Heb jij talent op het gebied van: 

 Zang 
 Instrument spelen 
 Haarartiest 
 Visagie 
 Podiuminrichting 
 Choreografie 
 Presentatie van de band 
 Drukwerk 
 Groupies 

En al het andere wat er bij komt kijken om een succesvol optreden neer te zetten? 

 

Meld je dan aan via kammeraerd@gmail.com 

Vermeld in de e-mail je naam en wat je talent is! 
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Ieder jaar zie ik ze komen, maar 
het waren er nog nooit zoveel als 
nu. 
 
Ze staan in lange slierten en in 
groepjes aan de rand van het bos 
en in het gras, ze houden blijkbaar 
niet van al te veel schaduw. Een 
aantal groepjes vormen een hele 
of halve cirkel, een zogenaamde 
heksenkring. Die kan ontstaan 
door de schimmels van de  
paddenstoelen. Vroeger dacht 
men wel dat in zo’n kring de  
heksen, al dan niet vermomd als 
katten, ronddansten. En als je 
dan, als argeloze wandelaar, in 
zo’n kring kwam, kon je er ook 
niet zomaar meer uit. Daar  
hoeven we nu niet bang meer 
voor te zijn, dus wees van harte 
welkom in het Raerder Bosk voor 
een mooie wandeling, maar doe 
dat niet ’s nachts, want….tja, je 
weet maar nooit!

Maar ook buiten het Bosk  
gebeuren vaak de mooiste dingen,  
zoals die prachtige slierten vroege 
ochtendnevel  boven het land.  
Met een beetje geluk zie je in onze 
omstreken het vee met de kop 
net boven de ochtendmist uit, zo 
mysterieus!

I.S.

Paddenstoelen in 
het Raerder Bosk
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Berne Berne op 8 september 2017

Meent de Vries

Soan fan Jeroen en Jitske, broerke fan Dycke.

Meent is neamd nei pake Meint de Vries.

Berne op 5 september 2017

Jilles Doting

Soan fan Feike en Nely, broerke fan Elin. 

Berne op 23 augustus 2017

Elke Marije de Jager

Dochter fan André en Nynke, suske fan Jimte Jan.

Grutske beppe is Tineke Kort.

Berne op 19 augustus 2017

Thije Adrianus Kluvers

Soan fan Wiebe en Nellian, broerke fan Jelte, Marrit 
en Jildou.

Grutske pake en beppe binne Bertus en Grietje  
Kluvers.


