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Kunstkaarten
Otto Doorenbos
We kennen onze dorpsgenoot 
Otto Doorenbos als een 
veelzijdig kunstenaar. Als 
kunstschilder maakt hij onder 
meer schilderijen van sfeervolle 
Friese landschappen. Hierboven 
een afbeelding van een van zijn 
schilderijen: zicht op het haventje 
van Raerd.

Van een selectie uit zijn werk zijn 
fraai uitgevoerde kunstkaarten 
gemaakt die kunnen worden 
gekocht op de kerstmarkt van 
Odyssee. Ook zijn er bijzondere 
kerstkaarten te koop, ontworpen 
door Otto’s dochter Habiba, 
die daarmee in Amsterdam en 
omgeving al zeer veel succes heeft 
geboekt.

Nieuwsgierig geworden naar 
deze unieke kaarten? De oplage is 
beperkt, dus wees er tijdig bij!

Kerstmarkt
Stichting voor openbaar 
onderwijs Odyssee is de 
scholenkoepel waar ‘t 
Raerderhiem onder valt. Elk jaar 
geven wij alle medewerkers van 
de stichting een kerstpakket.

De laatste paar jaren doen we dat 
in een kerstmarktvorm, omdat 
voor ons verbinding tussen 
de medewerkers minstens zo 
belangrijk is, als het geven van 
een pakket alleen. 

Woensdag 13 december a.s. 
wordt deze kerstmarkt in Raerd 
georganiseerd van 16.00 uur tot 
19.00 uur. Rond de kerstboom 
op het dorpsplein worden 
marktkraampjes ingericht en 
de collega’s van Odyssee krijgen 
muntjes om daarmee hun eigen 
kerstpakket samen te stellen. 

Vanaf 17.00 uur krijgen 
ook bewoners van Raerd en 
omstreken de gelegenheid om 
muntjes te kopen en zo ook te 
winkelen in de kraampjes. 
Het dorpshuis verzorgt de 
catering. Bij slecht weer worden 
de kraampjes op plekken rondom 
het plein onder dak geplaatst. 

Laten we er met elkaar een mooi 
feest van maken!
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 10 december 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zondag 10 december 15.30 uur Kerstconcert Laurentiuskerk

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

Woensdag 13 december 16.00 - 19.00 uur Kerstmarkt Odyssee Dorpsplein

Zondag 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst Laurentiuskerk

26 t/m 31 december 13.00 - 16.30 uur Oldtimershow bij Gerrit en Greetje De Blink 3

26 t/m 31 december 13.00 - 16.30 uur Pake Titus Boeremuseum Flânsum 5

Zondag 31 december vanaf 11.00 uur Silvesterloop Poppenwier

Maandag 1 januari 16.00 uur Nieuwjaarsbal Doarpshûs

Vrijdagen 8, 15 en 22 december van 19.30 – 21.00 uur: repetitie kerstkoor in de Laurentiuskerk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Vooraankondiging!! Nieuwjaarsbal 
2018 
1 januari 2018 

Vanaf 16:00 uur Dorpshuis 

Entree is gratis! 

Eten wordt verzorgd 

Dresscode: 
Gala 

 
 

Met live muziek 
W e e s  w e l k o m  v o o r  e e n  g o e d  b e g i n  

v a n  h e t  j a a r  
 

 

Tot dan!! 
 

MERKECOMMISSIE 
RAERD 
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 14, nummer 137
December 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 januarinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 december (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van januari wordt in de 
eerste week van januari 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
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

Vergoeding reiskosten 
voor kinderen 
voortgezet onderwijs

Woont u in de gemeente 
Súdwest-Fryslân en staat de 
dichtstbijzijnde school voor uw 
kind op meer dan 11 kilometer 
van uw woning? Gaat uw kind 
daarom met de bus of trein naar 
school? Gezinnen met een laag 
inkomen kunnen vanaf nu de OV-
kaart vergoed krijgen of korting 
krijgen op een OV-kaart. Dit geldt 
voor het schooljaar 2017/2018.

Waar moet u onder andere aan 
voldoen:

•	 U woont in de gemeente 
Súdwest-Fryslân.

•	 De school is in de gemeente 
Súdwest-Fryslân.

•	 De reisafstand van uw huis 
naar de school is meer dan 11 
kilometer.

•	 Uw kind gaat naar de 
dichtstbijzijnde school voor het 
geadviseerde schoolniveau.

Op www.sudwestfryslan.nl/
vergoedingreiskosten vindt u 
meer informatie en kunt u de 
vergoeding aanvragen. Heeft u 
een vraag? Dan kunt u ons bellen 
via het telefoonnummer 14 0515. 
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Skuorkalindersonnet

Op eachhichte falle dagen,

hjerstmis reitsje ’k tin yn ’t blêd.

Raffelrâne tsjok yn lagen,

kape oer myn koarte mêd.

Nei Sint Marten raar yntarre,

wiken rane my fan ‘t liif.

’n hoartsje mei my faaks noch barre,

Âldjier my beslûpt.. de diif!

Wintermoanne, keunstljochtseame

’ t grutte feest fan echt sebeare.

Wa doart frede te betinken?

Fjoer wurdt lein dêr ’t duiten blinke.

Sinne lokkich ré te kearen,

en nijjier lit maitiid dreame!!

Sylster H.

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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KERST  IN  DE  LAURENTIUS 
 

         
zondag 24 december 2017 

aanvang 22.00 uur 
in de Laurentiuskerk te Raerd 

 
Kerstnachtdienst 

 
Aan deze dienst werken o.a. mee: 

Het “Krystkoar Raerd” 
o.l.v. Foppe Reitsma  
Jelle Rollema, orgel 

Klaas Miedema, trompet 
Hilde Hoving, voorganger 

 
U bent van harte welkom! 
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Oldtimershow bij 
Gerrit en Greetje
We zijn met de open dagen 
gestart in 2004, maar de 
motorverzameling is al 40 jaar 
geleden begonnen. De eerste 
motor was een Tornax, het was 
een 2tak 175 cc uit 1950 waar ik 
mee in het land croste. Daarna 
had ik een BMW 1cilinder mijn 
eerste wegmotor, na de BMW 
kwamen de Engelse motors,  
Matchless en Triumph.

Op mijn 19de kocht ik mijn eerste 
Harley-Davidson, een Liberator. 
Deze motor was omgebouwd 
tot een sneeuwschuiver, zijspan 
eraf gehaald en omgebouwd tot 
wegmotor. Deze motor is nog 

Open museum 
traditie
Het Pake Titus Boere Museum 
is van 26 december tot en 
met 31 december weer 
open voor bezichtiging. Het 
bestaat uit een collectie oude 
boerengereedschappen en 
werktuigen die op het bedrijf 
bewaard zijn gebleven.. Uit de 
tijd dat alle werk nog handmatig 
werd gedaan, of met de aanwezige 
paardenkrachten.

Daarnaast is er de nog in vroegere 
staat zijnde boerenkeuken, waar 
beppe Sjieuwke met de familie 
leefde en zorgde. Ook de mooie of 
zondagse kamer is weer in de staat 
van een eeuw geleden gebracht. 
Met de bedstede weer klaar om er 
in te slapen. En een grote collectie 
oude schilderijen aan de wand.

En als laatste aanvulling is er de 
boerenschuur met een verzameling 
Mc Cormick trekkertjes. De 
oudste is al bijna honderd jaar 
oud. De hele ontwikkeling van de 
mechanisatie is er in zichtbaar.

Bijna dagelijks zal er ook een 
demonstratie gegeven worden 
van het eendenkorfvlechten 
door Cees  van der Meulen. 
Eendenkorfvlechten is een oud 
ambacht dat vroeger veel op de 
boerderijen werd gedaan. De 
korven werden gemaakt van riet en 
soms ook vlas. Met de bedoeling  
om vroeg in het voorjaar een paar 
eitjes te kunnen eten.

Het museum is open van 13.00 tot 
16.30 uur en het is kosteloos.

Titus de Wolff
Flânsum 5
9012 DC Raerd

steeds in mijn bezit en wordt nog 
veel bereden door mijn vrouw 
Greetje. Daarna kocht ik een 1200 
zijklepper erbij waar ik alweer 
bijna 30 jaar met veel plezier vele 
tochten op heb gemaakt.

De verzameling is door de jaren 
heen steeds een beetje verder 
uitgebreid met auto`s en vooral 
motoren. Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan langs op onze open 
dagen:

Je bent welkom van 26 t/m 31 
december, van 13.00 uur tot 16.30 
uur. Entree € 2,00.

Gerrit en Greetje Miedema
De Blink 3
9012 DB Raerd
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No moat it net 
Raerder
•	 In pear famkes fan ‘t 

Raerderhiem hawwe 
in moltsje mei in sear 
poatsje fûn. Se hawwe de 
ambulance foar bisten belle 
en die kaam.

•	 Sneon 11 novimber wiene 
der in protte bliere bêrn 
oan it sjongen troch it 
doarp.

•	 Aldjiersjûn is it wèr 
gesellich op it Frijhofke.

•	 Sjochst in protte skiep yn 
in stik lân, tinkst wat ha die 
op de kop. Sit der in fûgel 
en it skiep bliuwt noflik 
lizzen.

•	 It libben is krekt as wetter: 
altyd yn beweging. Pas 
ast wist wast dochst, kinst 
dwaan wast wolst. Wa wat 
jaan wol, fynt altyd wol wat.

Hjerst

In protte rein
Hurde wyn

Bulten blêden
It wurdt kâlder

Jûns is it gau tsjuster
It is efkes wennen

Mar ik hâld der wol fan

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

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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Naar Santiago de 
Compostella
Deel 2
Maastricht-Reims, 310 km

Woensdag 8 februari ben ik 
vertrokken uit Maastricht. Van 
de eerste 1½ week heb ik geen 
verslag gedaan, daarna ben ik 
meer gaan schrijven:

Givet, zaterdag 18 februari
Een armoedige industriestad met 
een troosteloze aanloop. Ik ben 
moe, en mijn rug doet zeer. Ik wil 
zitten, koffie, en stap het eerste 
café in wat ik tegenkom. En wil 
er gelijk wel weer uit: allemaal 
mannen, aan het bier of de sterke 
drank, tv, krant, lottoformulieren. 
Maar ik verman me en stap naar 
binnen, alle ogen op me gericht. 
Nog voor ik zit wordt ik al 
aangesproken: “vous etes une 
pellerine?” 1).

Als ik mijn koffie heb besteld, 
komen de vragen: waar ik 
vandaan kom, waar ik naar toe 
ga, wat ik bij me heb, hoe zwaar 
de rugzak is. De man aan het 
tafeltje naast me valt bijna van 
zijn stoel als hij hoort dat ik 
2400 km ga lopen. De mannen 
naast me hebben hun bier op en 
betalen.  En dan blijkt dat ze ook 
mijn koffie hebben betaald.  Als ik 
ze uitgebreid bedank, zegt de ene 
lachend “C’est la chemin de Saint 
Jacques!” 2). Mijn dag kan niet 
meer stuk en mijn rug voelt veel 
beter. 
 
Mazee, zondag 19 februari
Zondagochtend 9 uur. De lucht 
is blauw, de zon komt op boven 
de nevel in het dal. De grond is 
berijpt, het vriest nog een beetje. 
Overal om me heen hoor ik de 

kerkklokken, de mis begint. Ik 
ga heel blij op pad. Een dag later: 
eindeloos bos in de grensstreek 
tussen België en Frankrijk. Het 
regent en het pad is een grote 
drekbende. Niemand te zien, 
geen bereik met mijn telefoon. 
Als ik hier mijn been breek kan 
het heel lang duren voordat 
iemand mij vindt..... Ik blijk nogal 
wat beelden te hebben van wat 
een echte pelgrim is: een echte 
pelgrim loopt zeker 30 km op 
een dag, trotseert de regen met 
een poncho, regelt niet van te 
voren zijn onderdak en leeft zo 
Spartaans mogelijk. Dat haal ik 
dus nooit. Mijn rug vertelt me dat 
20 km genoeg is. Ik bel een dag 
van tevoren naar mijn volgende 
overnachtingsadres en ik ben erg 
blij met mijn Goretex regenpak. 
En of ik in dit tempo Santiago 
haal, is nog maar de vraag. Dan 
ben ik dus geen echte pelgrim. 
Oei. 
 
Aubigny des Pothees, dinsdag 21 
februari
Aan het bier bij een bijzonder 
gezellig echtpaar dat onderdak 
biedt aan pelgrims. Ze hebben 
hele verhalen in het Frans, ik 
begrijp het in grote lijnen. Een 
goede maaltijd en een goed bed 
straks. Dan kan ik er morgen weer 
tegen: het blijft de komende dagen 
regenen.

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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Chateau Porcien, donderdag 23 
februari
Na dagenlang onderdak bij 
gastvrije families nu in een 
pelgrimslokaal: 2 stapelbedden, 
een douche en een wc. Eten in het 
plaatselijke restaurant. Ik verheug 
me wel een beetje op ‘even op 
mezelf ’. Helaas: als ik binnen stap, 
blijkt er nog een pelgrim te zitten: 
een Nederlander met een veel 
te zware rugzak en veel te dikke 
verhalen. Dat wordt aanpassen!
 
Bazancourt, vrijdag 24 februari
Ik  ga geradbraakt op pad: heb 
geen oog dichtgedaan door het 
gesnurk in het bed naast me. 
Vervolgens loop ik verkeerd, 
waardoor de afstand van vandaag 
oploopt van 22 naar 24 km. Voor 
de verandering heb ik niet van 
te voren onderdak geregeld en 
dan blijkt in Bazancourt dat het 
pelgrimslokaal nog niet open is en 
het hotel ziet er uit alsof het nooit 
meer open zal gaan. Tja, daar 
sta je dan. Er staan in het boekje 

nog wel 3 telefoonnummers 
van particulieren die onderdak 
bieden, maar om die op 
vrijdagmiddag om 5 uur nog te 
overvallen met een vraag om 
onderdak, dat vindt deze doe-het-
zelver toch niet kunnen. Ik heb al 
bijna besloten om de trein naar 
Reims te pakken en daar dan een 
hotel te nemen. Maar dan spreek 
ik mezelf  toe: gewoon bellen, die 
nummers staan er niet voor niets. 
De eerste 2 nemen niet op maar 
de 3e is thuis. “Mais biensure, ne 
pas de probleme!” 3). Het is wel 
een dorp verderop maar die 3 km 
extra neem ik voor lief. Er wordt 
een bed opgemaakt, wat extra 
gekookt en een bord bijgeschoven: 
wat een gastvrijheid!

Reims, zaterdag 25 februari
Ik ben in Reims aangekomen! 
Het voelt als een eerste mijlpaal 
en tegelijkertijd heb ik  nog maar 
een klein stukje gehad en is het 
nog heel ver naar Santiago. Het 
gaat goed, ik loop zo’n 20 km per 

dag en dat kost me weinig moeite.  
Beperkende factor is mijn rug, 
daar kreeg ik in Namen last van 
en dat is nog niet over.  Daarom 
morgen ook een rustdag . Ik wil 
wel verder, mijn benen kunnen 
verder maar mijn rug zegt ‘stop’. 
Het lopen in m’n eentje gaat goed 
maar ‘s avonds is het niet altijd 
even leuk, elke dag een andere 
plek, nooit ergens thuis raken. 
Tot nu toe dus één medepelgrim 
tegengekomen, op veel adressen 
ben ik de eerste dit jaar. Maandag 
door naar Troyes. Ik ben niet 
helemaal gerust op het traject 
Reims-Troyes, want er is maar 
zeer beperkt onderdak en de 
telefoon wordt op een aantal 
overnachtingsadressen niet 
opgenomen.

Anne de Jong
 
1) U bent pelgrim? 
2) Dat is de weg van de Heilige Jacobus!
3) Zeker, geen enkel probleem!

Het eindeloze landschap in Noord-Frankrijk
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Ambassadeurs 
gezocht
Voor het Stimuleringsfonds 
Mantelzorg en Informele Zorg

Wie helpt ons om ons fonds een 
gezicht te geven? 

Ben je mantelzorger of 
mantelzorger geweest en/of heb je 
affiniteit met mantelzorgers? Het 
Stimuleringsfonds Mantelzorg en 
Informele Zorg draagt financieel 
bij aan ondersteuningsprojecten 
voor mantelzorgers en vrijwillige 
zorgverleners in de gemeente 
Súdwest-Fryslân.

Om dit te kunnen doen zoeken we 
ambassadeurs die:
•	 in het dorp, in de stad, in de 

streek informatie geven over het 
Fonds

•	 contacten leggen met inwoners, 
verenigingen en instellingen

•	 kansen zien voor initiatieven om 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
te ondersteunen.

Activiteiten tot dusverre
Het Stimuleringsfonds Mantelzorg 
en Informele Zorg bestaat sinds 
april 2017. Iedereen met goede 
ideeën kan hier een beroep op doen. 
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In het eerste halfjaar zijn zeven 
aanvragen ingediend voor financiële 
ondersteuning. Inmiddels zijn twee 
projecten afgerond waarmee 125 
mantelzorgers werden bereikt; een 
mooi resultaat. Vijf projecten worden 
nog uitgevoerd.

Bevlogen, creatief
Het Fonds verdient meer 
bekendheid, zodat meer 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
van alle leeftijden er wat aan hebben. 
We zoeken daarom één of meer 
gezichten, fiere ambassadeurs die met 
de ‘laarzen in de Friese klei’ staan, 
die anderen weten te inspireren en 
bevlogen zijn om dit traject mede 
vorm te geven. Ook creativiteit is een 
vereiste: we zoeken met elkaar naar 
originele/bijzondere activiteiten die 
ondersteunend kunnen zijn voor de 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers in 
onze gemeente. 

Het is mogelijk om hiervoor een 
passende vergoeding te geven. 
Lijkt het je wat, wil je meer weten? 
Mail dan met de voorzitter van het 
Fonds.

Nynke de Vries
devriesns@gmail.com

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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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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Praet mar raak
Deze keer vertelt Tom Hospes wie 
hij is en wat hem zoal bezighoudt.

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren in 1974 op de 
Poppenwiersterdyk 6.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Getrouwd met Baukje van 
Duinen-Hospes en heb twee 
kinderen, Lútsen en Doutsen.

Wat doe je overdag?
Ik ben assistent accountant.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Mijn hele leven.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Penningmeester van het 
dorpshuis.

Wat is je favoriete muziek?
Rockmuziek.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Start van een randonneurstocht.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Fietsen.

Wat vind je het lekkerste eten?
Pasta.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik heb een velomobiel.

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

Welk boek lees je op dit 
moment?
De man die zijn schaduw zocht.

Waar praat je graag over?
Fietsen.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Fietsen en kijken naar voetbal 
Lútsen.

Waar ga je het liefste heen in de 
vakantietijd?
Warm Land.

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste?
Ik ben altijd rustig.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Mooiste: Poppenwiersterdyk 5. 
Minst mooie: grasveld Selanswei.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Winkel..

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Tom Dumoulin: wat is verste 
afstand op 1 dag afgelegd?

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Aflossen hypotheek.

Bedankt voor je openhartigheid en 
medewerking.
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■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Verhuizen naar 
Leeuwarden
“Wannear geane jimme nei 
Ljouwert?”. “Bist net bang 
datsto Raerd misse silst?”

Tijdens het merke-weekend 
werden ons deze vragen heel 
vaak gesteld. Het feit dat wij 
naar Leeuwarden verhuizen 
roept her en der nogal 
wat nieuwsgierigheid op. 
Waarschijnlijk heeft dit ook te 
maken met ons niet alledaags 
woonproject. Daarom vinden 
wij het leuk om jullie wat 
meer te vertellen over ons 
woonproject in Leeuwarden. 

Ruim twee jaar geleden 
hebben wij ons ingeschreven 
om met meerdere gezinnen 
een oude basisschool (de 
Aebingaschool) aan de 
Huizumerlaan te kopen. 
De gemeente Leeuwarden 
wilde deze panden als CPO-
project verkopen. CPO staat 
voor collectieve particuliere 
opdrachtgevers, een voor ons 
toen nog volledig onbekende 
term.

In een CPO-project zijn de 
nieuwe bewoners gezamenlijk 
opdrachtgevers voor de 
nieuwbouw van het project. 
Dit is één van redenen van het 
lange voortraject. Alles moest 
uitgedacht, doorgedacht en 
doorberekend worden. En dan 
moesten we ook nog eens met 
vijf huishoudens gezamenlijk 
er een klap op geven. Denk 
hierbij aan het ontwerp, de 
aankoop, de aanneemkosten, 
keuzes m.b.t. duurzaamheid, 
het splitsen van de panden, 
vastleggen welk deel collectief 
is en welk deel privé etc. etc. 
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Uiteindelijk is het in mei 
2017 allemaal beklonken. In 
de basisschool komen vier 
gezinnen te wonen en wij gaan 
met ons gezin in het oude 
gymlokaal wonen dat achterop 
het schoolplein staat.

Het eerste gedeelte 
van het gymlokaal, de 
voormalige kleedruimtes en 
doucheruimtes hebben wij 
als collectief gezamenlijk 
aangekocht. Hier komt ons 
materialenhok, fietsenopslag 
en een atelier voor één van de 
bewoners.

De school en het gymlokaal 
staan op een kavel van ruim 
2000 m2. Dit zal straks een 
collectieve tuin worden 
met fruitbomen, moestuin, 
gezamenlijk terras, speelveld, 
etc. Daarnaast heeft ieder 
huishouden een stuk privé-
tuin. Dus we hebben ook 
nog een eigen tuin waar wij 
kunnen zitten. Het wordt een 
soort oase in de stad.

Het gymlokaal, waar wij dus 
gaan wonen, was tot voor 
de zomer nog één grote kale 
ruimte van 10 x 19 meter met 
een hoogte van 8,5 meter. 
Een geweldige ruimte waar je 
fantasie volledig op hol kan 
slaan. Iets waar Paul weinig 
moeite mee heeft. Als het aan 
Paul lag werd het een huis met 
allemaal trappen en bruggen, 
maar met als argument ‘less 
is more’ houden we het een 
beetje binnen de perken.

Voor ons was het belangrijk 
om het ruimtelijke gevoel te 
behouden, dus vooral open 
en hoog. Dit is gelukt en de 
aannemer is druk aan de gang 

en onze woning wordt over 
een paar weken opgeleverd. 
We gaan in de kerstvakantie 
verhuizen en zijn vanaf dan 
inwoners van Ljouwert. We 
hebben er heel veel zin in, 
maar voor de kinderen is 
het natuurlijk vooral heel 
spannend allemaal.

Boaz gaat nog 1,5 jaar naar 
de basisschool en dat zal in 
Leeuwarden best wel even 
wennen zijn. Dan is hij ook 
nog fervent Heerenveen-fan 
in Cambuurstad. Hoewel 
Nena al voor het derde jaar 
naar het voortgezet onderwijs 
gaat in Leeuwarden is het 
voor haar ook omschakelen.
Hier in Raerd liggen hun 
roots en wij realiseren ons 
ook dat ze hier in het dorp 
veel vrijheid hebben om op te 
groeien. Het is geweldig om 
te zien hoe de kinderen hier 
zomers zwemmen in de haven, 
met zijn allen voetballen op 
het plein of sportveld. Dat 
is een groot voorrecht en 
wij weten zeker dat Nena en 
Boaz hier met veel plezier op 
terugkijken.

Wij hebben veel zin om 
naar de stad te verhuizen, 
helemaal nu de kinderen 
iets groter worden en wij 
ook gemakkelijker ‘s avonds 
de deur uit kunnen stappen 
voor theater, film, kroeg of 
restaurant.  

Paul is momenteel volop aan 
het oefenen met Kammeraerd 
en hij blijft ook gitaarlessen 
geven in het dorp. We hebben 
hier natuurlijk familie en 
vrienden en hoewel we weten 
dat het straks anders zal 
zijn, blijft de band met het 
dorp. Maar we hebben ook 
ontzettend veel zin in deze 
nieuwe stap. 

Ons nieuwe adres wordt: 
Huizumerlaan 148 E. We zijn 
van plan om nog een open huis 
te organiseren. Misschien wel 
een speciaal open huis voor 
Raerders! 

Groeten,
Paul, Saskia, Nena en Boaz
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Verslag 
jaarvergadering
Dinsdag 31 oktober 2017
20:30 uur Doarpshûs Raerd

Aanwezig
Jitske Klaversma, Wijnand Verhoef, 
Julia Haringsma, Anjo Veenstra, Adrie 
Okkema, Nynke de Hoop, Jetske Kiestra, 
Ypie Bijlsma, Johanna Kooistra, Sonja 
van der Veen, Jeltsje Venema, Sjoerd 
Stelwagen, Anneke Veenstra en Jettie 
Anema.

Afwezig
Yvonne Wittebol, Minke Faber, Anke-
Marij van Raalte, Gea Veenstra (allen 
met kennisgeving).

Opening
Wijnand heet iedereen welkom en opent 
de vergadering. 

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken, officieel 3 
afmeldingen ontvangen via de mail.

Notulen vorige vergadering
Vorig jaar, op 27 september 2016, waren 
12 leden aanwezig op de vergadering. 
Wijnand neemt de notulen door van 
vorig jaar. Geen opmerkingen op de 
notulen, deze zijn goedgekeurd.

Verslag seizoen 2016-2017
Bestuurssamenstelling wordt 
genoemd. Yvonne treedt i.v.m. 
privéomstandigheden ook af, naast 
Wijnand en Adrie. De sporten en tijden 
die wij aanbieden worden doorgenomen. 
De activiteiten per maand worden 
doorgenomen.

Sonja geeft aan dat er een verschil zit 
in het financieel jaarverslag en het 
jaarverslag in de opbrengst van de Grote 
Clubactie. Julia geeft aan dat er een 
verschil zit tussen de uitreiking van de 
cheque en de bijstorting op de bank. De 
cheque fungeert als voorschot. 

Jettie geeft aan dat de kinderen van de 
gym naar de Turnhal in Sneek geweest 
zijn in juli. Dit was erg leuk, de kinderen 
konden zich helemaal uitleven! Dit 
zullen we nog opnemen in het verslag. Er 
zijn geen opmerkingen verder, tijd voor 
pauze.

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?

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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GYMNASTIEKVERENIGING  RAERD

Uitnodiging 
 
Voor de jaarvergadering van de gymnastiekvereniging O.S.O.  
op dinsdag 31 oktober 2017 in het dorpshuis van Raerd om 20:30 uur. 
 
Agenda jaarvergadering 
 

1. Opening; 
 

2. Ingekomen stukken / mededelingen; 
 

3. Notulen jaarvergadering 27 september 2016; 
 

4. Jaarverslag; 
 
  Koffie / thee 
 

5. Financieel; 
 Financieel jaarverslag. 
 Verslag kascommissie. 
 Benoeming kascommissie 2017-2018 
 Begroting 2017-2018 

 
6. Bestuurssamenstelling na jaarvergadering; 

 Aftredend en niet herkiesbaar: 
    Wijnand Verhoef (voorzitter) en Adri Okkema (algemeen lid) 

 
 Kandidaten nieuw bestuur: 

Nog geen nieuwe kandidaten 
 

7. Personeel en activiteiten aanbod; 
 gymnastieklokaal  
 Gymnastiek: Juf Jettie 
 Streetdance, Kidsdance en Dancefit: Juf Soraja 

 
8. Rondvraag / WVTTK; 

 
9. Afsluiting. 

Financieel
Julia neemt het financieel jaarverslag 
door. Dit seizoen een plus gedraaid 
van € 3.500, maar vorig seizoen 
afgesloten met verlies en ook komend 
seizoen wordt een verlies begroot. 

Resultaat van dit seizoen komt vooral 
door de opbrengst van De Grote 
Clubactie en de Bloemetjesactie. 
Voor komend seizoen hebben we De 
Grote Clubactie niet, die is naar De 
Jongerein gegaan.

Huur blijft een verschil van mening 
met de gemeente, wij zijn van mening 
dat de huur van € 10 per uur voor 
een afgekeurd gebouw niet reëel is. 
Bezwaar loopt nog. De tweede helft 
van 2016 en heel 2017 is de huur nog 
niet betaald. Jeltsje geeft aan dat de 
dorpscoördinator misschien ook nog 
wat voor ons kan betekenen. Zijn 
naam staat voor in de dorpskrant. 

Verzoek van Ypie om de ouderengym 
te veranderen in damesgym. Dit 
nemen we mee. In de volgende Praet 
fan Raerd ook vermelden dat de 
damesgym ook wel wat leden kan 
gebruiken!

Geen vragen/opmerking op de 
begroting 2017-2018.

Jeltsje vraagt zich af hoe het komt met 
de spiegel, deze is nu helemaal stuk. 
Dit hebben we als doel gesteld voor 
de Poiesz-actie. Als er wat gebeurt 
zijn we dan goed verzekerd? Yde 
heeft nog reserveonderdelen voor 
de spiegel. We zullen hier actie op 
ondernemen.

Kascommissie is akkoord met 
het verslag. Sjoerd heeft 3 jaar de 
kascommissie gedaan, doet dit niet 
weer. Sjoerd bedankt! Sonja wil 
volgend jaar wel samen met Anneke.

Bestuurssamenstelling na 
jaarvergadering
Wijnand, Adrie en Yvonne treden af. 
Grietsje Schaap wil wel in het bestuur 
als algemeen lid. We willen nog graag 2 
bestuursleden erbij! Vanuit de zaal geen 
aanmeldingen. Grietsje is goedgekeurd 
door alle aanwezigen. Welkom!
Wijnand en Adrie worden bedankt 
voor de inzet met een bloemetje en een 
Rituals cadeaubon. Yvonne heeft al een 
bloemetje gekregen van Julia.

Personeel en activiteitenaanbod 
Damesgym: stabiele groep qua 
ledenaantal en de dames vinden het nog 
steeds erg leuk! Mevrouw Kiestra is in 
1988 begonnen met lesgeven, in 2018 
al 30 jaar! Er worden geen toestellen 
gebruikt alleen matten en ballen. Verder 
geen wensen vanuit de damesgym.

Streetdance/kidsdance/dancefit: Soraja 
geeft sinds september les. Sonja vraagt 
zich af waarom wij als bestuur niet 
duidelijker naar de ouders hebben 
gecommuniceerd wat het beleid is qua 
groepsindeling en de indeling van de 
lessen en dergelijke. We zijn hier als 
bestuur al een tijdje serieus mee bezig en 
we willen dit dan ook niet bespreken in 
de jaarvergadering. Na de vergadering 
zullen we een vervolgafspraak maken 
met Sjoerd en Sonja. Soraja is een paar 
keer te laat geweest bij Kidsdance 1, dit 
gaat van de tijd van de kleinsten af. We 
zullen dit aankaarten bij Soraja. Dancefit: 
kunnen de leden nog steeds de sleutel bij 
Wijnand halen? Ja dit kan! Erg leuk! 

Gymnastiek: Jettie vindt dat dit erg leuk 
gaat. Weer 3 aanmeldingen afgelopen 
maandag. Plezier staat voorop, maar ook 
handstand en koprol moeten worden 
geleerd. Maar er is ook tijd voor een 
spelletje. Als er wat is, hoopt dat Jettie 
dat de ouders wel bij haar komen. Het 
lijkt haar leuk om eens een kijkles te 
organiseren.

De kledingvoorschriften worden nu 
wel beter nageleefd. Toestellen kunnen 
wel wat worden uitgebreid. Ringen en 
touwen zijn afgekeurd. We weten nog 
steeds niet hoe het komt met de gymzaal. 
Elk jaar worden de toestellen gekeurd 
door Janssen Fritssen. Er wordt een 
hele boel afgekeurd, maar hier komt 
niets voor terug. Verplichting om te 
vervangen? Gemeente eens hierover 
informeren. 

Gymlokaal
Morgen is er weer een gesprek met de 
gemeente. Alles hangt af van de zak 
met geld die de gemeente meegeeft. 
Het zal dan waarschijnlijk een 
bewegingscentrum worden. Voorstel 
van de gemeente is gebouw (zonder 
grond) met een bijdrage van € 52.000. 
De meerderheid van het dorp wil graag 
het gymlokaal behouden. Hoe komt het 
met de schoonmaak? Is er al iemand 
gevonden? Wijnand doet het nu nog zelf, 
zijn nog geen aanmeldingen geweest. 
Wordt vervolgd...

Rondvraag en wvttk
Anneke: is er nog een optie voor 
andere sporten? Of moeten we 
afwachten hoe het komt met gymlokaal. 
Zelfverdediging, freerunning o.i.d. Als 
we iets nieuws opzetten hebben we hier 
wel hulp bij nodig van de gemeente 
qua subsidie en buurtsportcoach. 
Winteractiviteiten in de vorm van clinics. 
Kan Jettie hier nog wat in betekenen?

Julia geeft aan dat we in november 
de donateurs willen gaan benaderen. 
Voorheen was dit in mei, maar dan 
hebben wij al de bloemetjesactie. Daarom 
verplaatsen naar november. Nieuwe 
inwoners benaderen. Iedereen gaat 
hiermee akkoord.

Afsluiting
Wijnand bedankt allen voor de 
aanwezigheid en sluit de vergadering.
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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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Zwammen!!
Hoewel de meeste 
paddenstoelen in het najaar 
verschijnen, is een aanzienlijk 
aantal op andere tijden van 
het jaar te vinden. Sommige 
paddenstoelen zijn dodelijk en 
sommige goed eetbaar. 

Daar de paddenstoelen veel op 
elkaar lijken weet menigeen 
niet of het een eetbare of een 
giftig exemplaar is. Proef of eet 
dus NOOIT zomaar van een 
paddenstoel, tenzij een kenner 
met stelligheid zegt dat het 
eetbare paddenstoelen zijn.
Mijn vrouw en ik eten vaak 
paddenstoelen, één soort, de 
champignon.
 
Nu ik met pensioen ben, doe 
ik vaker boodschappen. Ga 
meestal naar Sneek en loop 
dan even een rondje door de 
stad. Zie een coffeeshop met 
een bordje voor het raam, 
met daarop in grote letters ‘t 
is weer ‘PADDOTIJD’. Dacht 
zelf aan zoiets als pruimentijd, 
mosseltijd, aspergetijd… Hé, 

verandering van spijs doet eten, 
ging door me heen.

Ga de shop in. Er staat een 
keurige en vriendelijk ogende 
jongeman achter de toonbank.
Vraag voorzichtig aan hem of 
je van paddo’s ook soep kan 
maken. “Van bijna alles kan je 
soep maken, van kip, tomaten, 
groenten en zelfs van de staart 
van een os”, was zijn antwoord.

De paddo’s blijken niet 
goedkoop te zijn. Dus vraag 
ik of het ook als ‘Cup a Soup’ 
verkrijgbaar is. (paddopoeier 
in een mok, hup heet water 
erbij en klaar is…). Nee, zover 
waren ze nog niet. “Wilt u een 
pond?” Doe maar een onsje, zei 
ik. Bij het consumeren kunnen 
er bijverschijnselen ontstaan, 
zei de shopjongen. En dat 
is?” vroeg ik belangstellend. 
“Hallucinatie” dat is onze 
service meneer. Dat hoor je 
tegenwoordig niet veel meer. 
Service.

Afgerekend: maar... ik heb 
een kleine afwijking, als 

ik iets koop wil ik graag 
zegeltjes dus vroeg ik aan hem, 
“hebben jullie spaarkaarten?” 
“Zijn in de maak“, zei de 
shopjongen. “Als binnenkort 
onze producten legaal de 
achterdeur binnenkomen 
en via de voordeur legaal 
verdwijnen, dan introduceren 
wij de Trippenkaart”. Wat leuk, 
volle kaart, weekend Parijs?  
“Zo zit het niet helemaal in 
elkaar meneer, kom volgende 
week nog even langs op een 
rustig moment dan kan ik het 
u uitleggen, er staan nog vijf 
mensen te wachten.”
 
Thuisgekomen een paddosoepje 
gemaakt. Wat een ervaring, 
mijn vrouw werd een engel 
en zweefde door de kamer, 
ik hoorde de mooiste muziek 
maar de cd-speler stond niet 
aan.

Over zwammen gesproken. Ben 
weer terug op aarde. Volgende 
week gewoon champignonsoep.
 
Hans Stouthart
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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  
 

 

Kappen van bomen
In de gemeente Súdwest-Fryslân 
staan ruim 50.000 bomen. 
Om de twee jaar laten we alle 
gemeentelijke bomen controleren 
op veiligheid door speciaal 
opgeleide medewerkers. Soms 
is er een snoeibeurt nodig. 
In het ergste geval moeten 
we bomen kappen omdat ze 
gevaar opleveren. Er kunnen 
ook anderen redenen zijn om 
bomen te verwijderen, zoals 
reconstructies of dunningen.

Zieke essen
In heel Nederland en Europa 
gaan essen massaal dood door 
de agressieve schimmelziekte 
‘essentaksterfte’. Ook in Súdwest-
Fryslân slaat deze ziekte helaas 
toe. In onze gemeente zijn al 8.000 
van de 11.000 essen aangetast. 
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Blad
Herfstblad dat dwarrelt in mijn hand,

Stil-zoete weemoed.
Nu ik het verschrompeld tegen het licht houd,

Is het een glimlach van de zomer.

Tsjits Peanstra
(T.P. is de schrijversnaam voor Tjits Jonkman, die zo lang in Raerd, op de Slotsdyk gewoond heeft).

I.S.

Deze winter worden er 400 zieke 
essen gekapt. De verwachting 
is dat maar 10% van de essen 
niet ziek wordt. Essen herstellen 
niet van deze ziekte. Zwaar 
aangetaste zieke bomen zorgen 
voor onveilige situaties, omdat 
ze kunnen omvallen of door het 
uitwaaien van dood hout.

Bomenkaart
Wilt u weten welke essen en 
andere bomen in de gemeente 
gekapt worden, waarom deze 
gekapt worden en of er weer 
nieuwe bomen komen? Ga dan 
naar de bomenkaart. Deze vindt 
u op onze website door te zoeken 
op ‘bomenkaart’.

Wanneer kappen we de bomen?
Vanaf eind november markeren 
we alle te kappen bomen met 
witte kruisen. In december of 
januari beginnen we met het 
verwijderen van deze bomen.

Herplant
Bij het verwijderen van bomen 
beoordelen we iedere keer of 
herplant nodig is en zo ja, met 
welke soort. Het beleid is om 
zoveel mogelijk verschillende 
boomsoorten terug te planten. 
Hiermee verhogen we de 
biodiversiteit en verkleinen we het 
risico op verspreiding van ziekten 
en plagen.

Meer informatie?
Wilt u meer lezen over het 
bomenbeleid van Súdwest-
Fryslân? Deze vindt u op onze 
website door te zoeken op 
‘bomenbeleid’. Heeft u nog 
vragen, neem dan contact op met 
de heer W. Zwerver van het team 
Beheer en Onderhoud Groen, tel. 
14 0515.
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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.
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De collecte voor de Nederlandse Brandwonden 
Stichting heeft dit jaar € 350 opgeleverd. 
Fenna, Jan, Geeske, Gea en Grietje heel veel 
dank voor jullie trouwe inzet en natuurlijk ook 
alle gulle gevers heel hartelijk bedankt!Jeltsje Jacobs

P.S. Ik zoek nog steeds iemand die het 
organiseren van deze collecte van mij wil 
overnemen. Jij misschien? Bel 601835.

Bedankt foar de kaarten, 

blommen en de oandacht 

dy’t ik krigen ha tidens myn 

siikwêzen. It hat ús tige goed 

dien en it giet no gelokkich 

wer aardich better.

Roelie en Pier Dykstra

De collecte voor Alzheimer Nederland heeft dit jaar in totaal 

€ 464,65 opgebracht. Er is langs de deuren een bedrag van

€ 274,65 opgehaald en in de online collectebus zat € 190,- .  

Collectanten en gevers bedankt!Sanne van der Woude

Krystpakketten foar de Voedselbank

Noch in pear wiken en dan krije in soad minsken in krystpakket. Der sit fan alles yn sa’n pakket, 
ek faaks guod dat je net brûke en dat bliuwt dan mar stean. As jo no daliks as dat krystpakket 
komt, sjogge fan dat brûk ik wol en dat brûk ik écht net en je bringe it guod hwat oer is nei ien 
fan de diakens by jo yn ‘e buurt, dan bringe wy it nei de Voedselbank.  Fansels kinne jo ek it hiele 
krystpakket skinke. Jo kinne belje nei ien fan de diakens en as je wolle, wurdt it ophelle. It bringen 
fan it guod/krystpakket kin oant 30 desimber 2017.

Mei út namme fan de voedselbank: tige tank yn ’t foar!

De diakens:
Tersoal: Willem/Hendrika Heeringa (558789)
Sibrandebuorren: Etta Dotinga (521941)
Gau: Hendrika Jellema (416067)
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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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PeuterBende Raerd

Onlangs is onze Appgroep met de 
naam BabyMeet Raerd veranderd 
naar PeuterBende Raerd.

Eind 2015 werd Raerd in korte tijd 
aardig wat inwoners rijker. Van 
oktober 2015 tot en met juni 2016 
kwam de ooievaar maar liefst 7 keer 
langs.Laat die ooievaar nou net 
bij dames landen die wel van wat 
gezelligheid houden. En met allemaal 
een kleine ontstaat het idee al snel 
om eens af te spreken met zijn allen.

Dat het met 7 best moeilijk is om 
tot een datum te komen hebben we 
intussen al vele malen ondervonden. 
Maar toch hebben we er afgelopen 
anderhalf jaar al verschillende dates 
opzitten. Van koffie bij een van 
ons thuis, tot spelen bij Ballorig of 
samen zwemmen in het Rak, het kan 
allemaal.

Van onze laatste afspraak willen 
we jullie graag laten meegenieten. 
Voor het eerst is het gelukt om ook 
daadwerkelijk met iedereen tegelijk 
af te spreken!

De locatie van onze date was bij 
Froukje thuis, in haar fotostudio op 
zolder waar we ons al in een heuse 
kerst/wintersfeer konden wanen.

Dat afspreken moeilijk was viel in 
het niet bij ons idee de 7 tegelijk leuk 
lachend op de foto vast te leggen. 
Waar de één honger had en de ander 
bang was voor de nepsneeuw is het 
ons toch gelukt om er een mooie 
fotoshoot van te maken!

Dank aan het engelengeduld van alle 
moeders!

Liefs,
Fimme, Livia, Brecht, Evi, Doutsen, 
Ynte en Detmar 
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Intocht Sinterklaas 2017


