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De redaksje winsket 
har lêzers folle lok 

en seine yn 2018!
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Walking voetbal 
Irnsum
Woensdag 22 november hebben 
we een toernooi gespeeld in en 
tegen Heerenveen. Wij waren 
vertegenwoordigd met twee teams 
en twee scheidsrechters. 
Heerenveen bracht vier teams op 
de been, zodat we vijf keer 
moesten voetballen. Gelukkig 
waren de wedstrijden op 

kunstgras, anders was het het 
toernooi hoofdwaarschijnlijk niet 
doorgegaan. Het toernooi was 
verder prima georganiseerd en 
om half twee reden we weer 
richting Irnsum.

Op woensdag 22 november 
kwamen we allemaal op de foto 
omdat onze hoofdsponsor Jumbo 
uit Grou nog enkele trainings-
pakken ter beschikking had 
gesteld. Enkele nieuwe spelers 

hadden nog geen outfit en 
zodoende werden die in het 
nieuw gestoken. Jammer alleen 
dat Piet de Jong niet aanwezig kon 
zijn wegens een operatie aan de 
heup, verder veel lol gehad tijdens 
de fotoshoot die werd gedaan 
door Piet Sikkema. Ook werden 
nog enkele actiefoto’s geschoten 
en binnen in de kantine bij de 
koffie ook nog een paar. Na het 
omkleden (Jane Visser en John 
van Steen zaten apart in een box 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 7 januari 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 9 januari 20.30 uur Bootcamp voor volwassenen Gymlokaal

Woensdag 10 januari 19.30 uur Film Layla M. Lokaal Reduzum

Zondag 21 januari 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 29 januari 20.00 uur Lezing Elena Cavagnaro Dorpshuis 

Maandag 19 februari 20.00 uur Algemene ledenvergadering tennisclub Dorpshuis

vanwege te weinig ruimte) zijn we 
gaan trainen, met aan het slot een 
grote partij. Om kwart voor twaalf 
zaten we weer aan de koffie om de 
laatste nieuwtjes nog even door te 
nemen.

Op vrijdag 15 december speelden 
we een toernooi bij en tegen 
Cambuur en op woensdag 6 
december was er na de training 
een gezellige middag in de 
kantine.

Voor wie ook interesse heeft in 
walking voetbal: geef je op bij Abe 
Buwalda, telefoon 06- 16219923.

Jan Teitsma

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 15, nummer 138
Januari 2018
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 februarinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 januari (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van februari wordt 
in de eerste week van februari 
bezorgd.
   
Oplage
320 stuks

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

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen
Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK  Sneek
0515-488888

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685

MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666

Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH  Grou
0566-621310

Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37
8491 GJ  Akkrum
0566-651146
www.itbertehus.nl

Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566-601464

Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2
9012 CN  Raerd
0566-602272

Wijkagent
Trinus Hoekstra
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

Wa binne dat?
Sélânswei 10: Anke van der Zee

Op een druilerige morgen in 
november sta ik voor de deur 
van Selânswei 10 om de nieuwe 
bewoonster te porren voor een 
“ voorstelrondje in de Praet fan 
Raerd. Geen reactie op het geluid 
van de forse klopper, dus… niet 
thuis! Maar toen ik een 
“frouminske” met een snoezig 
bruin hondje aan zag komen 
lopen, was het aan de gebaren 
van het beestje onmiskenbaar te 
zien dat vrouwtje degene was aan 
wie ik mijn ei kwijt kon. Anke 
reageerde spontaan op mijn vraag 
voor een petearke en het schikte 
haar eigenlijk de volgende 
ochtend al, “in boppeslach” dus!”

Deze keer werd mijn kloppen 
beantwoord met attent honden-
geblaf en voordat ik er erg in had 
stond ik met mijn natte kloffie in 
de hal en werd hartelijk verwel-
komd door de vrouw des huizes. 
Wel werd ik meteen gevraagd of 
ik een van haar hondjes wilde 
negeren, zodat er zo weinig 
mogelijk onrust zou ontstaan. 
Dat zette meteen de trend; hier 
woont iemand die met haar eigen 
opvattingen naar buiten durft te 
komen.

Eenmaal gezellig tegenover elkaar 
aan de “grutte tafel” en voorzien 
van een heerlijk kop cappuccino 
met geitenmelk, zaten we al gauw 
midden in een spannend verhaal. 
Anke van der Zee, “hikke en tein” 
in Raerd, nota bene op de Sélâns-
wei, dezelfde straat waar ze jaren 
later weer is neergestreken. Het 
rondo-achtige van deze story zou 
echter niet in de vorm van een 
chronologische levensloop 
worden verteld, maar Anke wilde 
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vinden in het pulserende kleuren-
spectrum van Amsterdam. 
Doordat er al een aantal kennis-
sen haar waren voorgegaan, kon 
zij zich in de weekenden bij hen 
voegen om zich zo voor te 
bereiden op de definitieve “ 
overstap”. Het urbane leven tussen 
vogels van diverse pluimage heeft 
haar veel levenservaring 
opgeleverd en bijvoorbeeld zo’n 
gedachte bij haar uitgekristal-
liseerd dat er mensen zijn die je 
met koude ogen of met warme 
ogen bekijken.

Doordat Anke is zoals ze is, open 
en betrokken, is het niet zo 
toevallig dat ze veel ervaring 
opdeed met bijzondere mensen. 
Vooral voor de kwetsbare 
medemens, zoals chronisch 
psychiatrische patiēnten, 
mensen met Alzheimer of met 
een aandoening in het autistisch 
spectrum heeft zij veel mogen 
betekenen in de zin van hen een 
veilig thuisgevoel te geven, 
waardoor zich onvermoede 
deuren openden. Anke zei in 
de kracht van het kwetsbare 
te geloven en wist de sleutel te 
vinden om dit te ontsluiten. Op 
de dagbesteding was zij helemaal 
in haar element en zowel voor de 
doelgroep was zij er alsook voor 
haar collega’s, die zij er op aan 
bleef spreken hoe belangrijk het 
“zich thuisvoelen” wel niet is voor 
velen.

Hoewel Anke wel 27 jaar in 
Amsterdam verbleef, bekroop 
haar langzaam maar zeker toch 
het gevoel zich daar zelf niet meer 
helemaal thuis te voelen: Zo van: 
“It is myn stêd net mear!” De 
overvolle metropool, waar 
alles onderhand om profijt draait 
en waar de lommerrijke parken 
getransformeerd werden tot 

liever uit de doeken doen wat 
haar dreef en nog steeds drijft in 
het leven. Het zoeken naar zich-
zelf in een wereld omkleed met 
kleuren misschien?

Op haar achttiende vertrok Anke 
naar Leeuwarden voor haar 
studie. Heel expressief worden 
de theater-projecten vermeld, die 
daar toen aan de orde waren. Dat 
was echt haar ding! Er moest ech-
ter ook geld worden verdiend en 
dat was gemakkelijker gezegd dan 
gedaan in een periode van grote 
werkeloosheid. Friesland stond, 
vond ze, ook op het terrein van 
de culturele impulsen wat stil en 
de jonge Anke besloot Friesland 
los te laten om haar eigen weg te 

oorverdovende festivalterreinen, 
is haar vreemd geworden. Toen 
haar mobiliteit (als visueel enigs-
zins beperkte fietster) zelfs in het 
gedrang raakte, besloop haar een 
terugverlangen naar it Heitelân. 
Bewegingvrijheid is daar tenslotte 
het probleem nog niet. En toen 
zij door een reorganisatie haar 
werk verloor, was de tijd rijp voor 
“it paad werom nei hûs”. Sneek of 
Raerd zou het worden.… en wie 
had kunnen bedenken dat Anke 
haar nieuwe “thús” aan de 
Sélânswei in Raerd vond, waar zij 
eens is opgegroeid. 

Weergekeerd met een schat aan 
levenservaring en met de onge-
broken innerlijke drang om er 
voor anderen te zijn, zal Raerd 
vast nog van haar initiatieven 
horen. Inmiddels is Anke al te 
vinden als vrijwilligster in de 
keuken van het dorpshuis en zit 
ze op damesbiljarten, dus …

Ons petear wordt besloten met de 
ontroerende voordracht van een 
vers uit eigen hand: MOEDER. 
Niet te evenaren moedertaal sprak 
hier boekdelen. Anke bedankt en 
“wolkom thús!”

H.A.

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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                                                                                                                 SMASHING NEWS 

 

 
Het bestuur heeft de jaarplanning voor 2018 gereed. 
Wat staat er op de planning ?    
 

 TENNIS STUIF IN voor de jeugdleden op vrijdagmiddag van 17.00‐18.00 uur 
 TENNISLESSEN voor de jeugd op woensdagmiddag 13.00 uur 
 TENNISCLINICS voor senioren  
 AVONDTENNIS met verrassende extra’s 
 MIDZOMERNACHTTOERNOOI senioren 
 OUDER/KIND toernooi 
 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN voor de jeugd 

 
We houden u op de hoogte.  
 
Voor nu willen wij onze leden vragen om de datum voor de ALV alvast in hun agenda te noteren:  
Maandag 19 februari 2018, 20.00 uur, Dorpshuis 

AGENDA  

1) Opening/vaststellen agenda 
2) Mededelingen  
3) Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 
4) Financiën (vaststellen begroting & kascommissie) 
5) Bestuurssamenstelling  

aftredend en herkiesbaar : Metty Deinum (3 jaar),  Marion van der Velde (max. 2 jaar) 
6) W.n.t.t.k. 
7) Rondvraag 
8) Afsluiting 

Op verzoek worden de stukken behorend bij deze agenda één week voor aanvang van de vergadering 
toegezonden. De stukken zijn op te vragen bij het bestuur : tennisclubraerd@gmail.com  
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Jarenlang draaide onze praktijk in een vaste 
samen-stelling. Wellicht met een uniek concept. Vier 
dierenartsen samen met hun meewerkende partners. 
In een paar jaar tijd is er enorm veel veranderd. Jonge 
collegae deden hun intrede, de praktijk is de hele dag 
open en vanaf oktober heeft Sabine naast Janet haar 
intrede gedaan als assistente. Parttime werken wordt 
normaal en de digitalisering heeft een vlucht genomen. 
Nieuwe apparatuur maakt ons het werken makkelijker 
en doet de dienstverlening verbeteren. Dit allemaal om 
jouw dier beter te maken of gezond te houden.

Nu staat er opnieuw een grote verandering voor de 
deur. Na het vertrek van onze ‘nestor’ en zijn vrouw 
drie jaar geleden, gaan Eric en Ingrid Havik onze 
maatschap per februari 2018 verlaten. Dat is bepaald 
niet uit weelde, gezondheidsredenen vormen helaas de 
aanleiding daartoe. Opgeven staat meestal niet in het 
vocabulaire van een veterinair. Maar als steeds vaker 
‘de wâl it skip keart’, moet het verstand zegevieren. 
Net als ik is Eric het afgelopen jaar al wat minder gaan 
werken, maar het biedt hem te weinig soelaas.

Eric en Ingrid kwamen na een periode in Canada en 
vervolgens in Groningen te hebben gewerkt in 1992 
naar Grou toe. Net als Lia en ik woonden ze eerst een 
paar jaar in de praktijk: het kantoor was woonkamer 
en de huidige OK de slaapkamer. Later settelden ze 
zich op De Tichtset in Grou. Jarenlang waren Eric en 
ik de vaste aanspreekpunten op het spreekuur; net 
zoals Ingrid met de andere partners bij de balie. Na 
vijfentwintig jaar samenwerken vorm je een hecht 
team. Je kent elkaars sterke en minder sterke punten 
en je vult elkaar daarin juist prima aan. Het is bekend 
met welke handeling, cliënt of wat voor dier de één 
meer en de ander minder affiniteit heeft en dat vang 
je van elkaar op. Bij operaties konden Eric en ik elkaar 
blindelings vertrouwen. Er was een vaste verdeling van 
taken en handelingen en het voelde apart als we ineens 
van plaats aan de operatietafel wisselden. Opvallend 

was vooral als één van ons even geen oplossing zag bij 
een moeilijke patiënt, de ander ineens met een nieuwe 
invalshoek op de proppen kwam, zodat we weer verder 
konden.

Nooit onenigheid? Natuurlijk wel, wat dat betreft is 
een maatschap net als een huwelijk. Aan deze hechte 
samenwerking zal een eind komen. Dat vind ik oprecht 
jammer. Maar het biedt ook nieuwe uitdagingen. Aan 
opvolging wordt namelijk naarstig gewerkt. De 
gemiddelde leeftijd in onze praktijk daalt rap. En 
dat is maar goed ook. Nieuwe inzichten en moderne 
technieken doen hun intrede en maken de praktijk 
beter. Ondertussen blijven we met bezieling, kwaliteit 
en dienstbaarheid hoog in het vaandel trouw aan ons 
logo: met hart voor dieren, in het hart van Fryslân. 

Ik wens, mede namens mijn collegae en onze partners, 
Ingrid en Eric samen een hele goede tijd toe. We zullen 
ze missen.

menno@bistedokter.nl
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Winter

In wite kryst is myn dream.

Mei in protte ljochtsjes yn de beam.

Ride op de iisbaan as op de sleatten.

Wij binne it hast fergetten.

Dochs komt it grif wer.

Genietsje sil ik dan hjer.

De verandering
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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.

Naar Santiago de 
Compostella
Deel 3 

Moussy, dinsdag 28 februari
Koud en regen vandaag. Ik zit in 
de champagnestreek, 
eindeloze wijngaarden waar de 
wijn-boeren bezig zijn de 
wijnstokken te snoeien. De 
koffie wordt hier blijkbaar ook 
van champagne gezet want ik 
betaal een euro meer dan boven 
Reims. Ik heb me vandaag een 
paar keer afgevraagd waarom ik 
dit in hemelsnaam doe. Het 
antwoord daarop is niet zo helder 
op dit moment. 

Baye, woensdag 1 maart
Weer de hele dag regen en 27 km 
op de teller. Ik heb onderdak 
geregeld bij een Foyer de Charité 
(kijk even op Google, ze zitten 
ook in Nederland). Het blijkt in 
een soort kasteel te zijn. Ik heb 
een Spartaans kamertje op de 4e 
verdieping.  Zopas het gebouw 
maar eens doorgedwaald. Wat 
moet het alleen al kosten om dit 
te verwarmen! Een gezamenlijke 
maaltijd met een nogal 
gevarieerde groep mensen die 
hier wonen en samenleven. Ik heb 
er van genoten om weer eens met 
meer mensen aan tafel te zitten, 
ook al begreep ik weinig van wat 
er gezegd werd. Een dag later 
schijnt de zon, heerlijk! Maar ik 
ben moe, het is duidelijk dat ik 
het echt rond de 20 km per dag 
moet houden. En meer rust 
tussendoor moet nemen, vaker 
zitten niksen op een muurtje of 
even liggen in het bos. Dat blijkt 
nog niet mee te vallen: het 
stemmetje “opschieten, meer 
kilometers per dag zien te maken” 
laat zich niet zo makkelijk sturen.

Sézanne, donderdag 2 maart
De overnachtingen worden steeds 
gekker: vandaag in Sézanne een 
kamertje in een bejaardentehuis. 
Ik heb gegeten met een aantal 
Franse dametjes die in rad Frans 
roddelen over de medebewoners, 
daarbij steeds sluiks een priemend 
vingertje naar madame zus of 
monsieur zo. Naast het gewone 
personeel zijn er nog een paar 
nonnen die mij allerhartelijkst 
hebben ontvangen. Wat me opvalt 
is dat er zoveel personeel is en dat 
er zoveel tijd en aandacht is voor 
de bewoners.  

Vallant-Saint-George, zaterdag 
4 maart
Er was vandaag de hele dag regen 
voorspeld maar die is 
uitgebleven. Hoera! Wel een dikke 
bui tussen de middag maar toen 
kon ik net een Chinees in duiken 
die hier een Vietnamees blijkt te 
zijn. Aldaar de bui afgewacht met 
een portie patat met cola. Weer 
eens iets anders dan stokbrood. 
Morgen naar Troyes, 17 km over 
een fietspad langs een kanaal.

Het gebouw van de Foyer de 
Charité
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Troyes, zondag 5 maart
Die 17 km werden er uiteindelijk 
25, in de regen:  ik mocht van 
mezelf het laatste stuk met de 
bus, maar die bleek niet te rijden 
op zondag. En toen dus maar in 
de stromende regen door naar 
Troyes. 

Evry-de-Chatel, dinsdag 7 maart
Mijn avondeten is heel gevarieerd: 
gisteren heb ik  in een pelgrims-
lokaal overnacht met een 
primitieve kookgelegenheid: ik 
had havermout bij me, met 
nootjes en vijgen, zowel voor het 
avondeten als voor het ontbijt. 
Vandaag ben ik bij een gastgezin: 
eerst kir (witte wijn met crème de 
cassis) met olijven en zoutjes. Dan 
een salade met heel veel knoflook, 
dan lasagne met een rode 
Bourgogne, dan een stukje kaas 
en we sluiten af met peren in 
chocoladesaus. Heerlijk! 

Vézanne, woensdag 8 maart
Weer regen. Ik ben het helemaal 
zat, al dat gebagger over die 
onverharde wegen met glibberige 
klei die in enorme plakkaten 
onder m'n schoenen blijft 
plakken. Vanmiddag, nog 10 km 
te gaan,  kreeg ik ineens enorm 
pijn in m'n onderbeen. In 

gedachten was ik mijn terugreis 
al aan het plannen. Dan, met nog 
één km te gaan, als ik een keer 
met mijn been schud, nog een 
felle pijnscheut en ebt de pijn 
ineens weg. Wat overblijft, is een 
doffe napijn. Geen idee wat dit is 
geweest. 

Cravant, vrijdag 10 maart
Na dagenlang wolken en regen 
vandaag ineens zon en volop 
voorjaar! Ik heb nu een raar hotel, 
ben de enige gast. Gegeten in een 
leuk, aftands café met een vrien-
delijke cafébaas. Mooi plaatsje, 
de vogels fluiten, kinderen spelen 
op straat.  Dit is volop genieten! 
Nog een dag later lijkt het met 
20 graden wel zomer! Het groen 
spuit de grond uit. Korte broek en 
T-shirt aan! Niet te geloven dat ik 
een week geleden liep te kleumen 
met zo'n beetje alle kleren aan die 
ik bij me heb. 

Vézelay, zondag 12 maart
Vézelay is al meer dan 1000 jaar 
het vertrekpunt voor kruis-
vaarders en pelgrims. Ik had 
verwacht dat het bijzonder zou 
zijn. Maar er zijn vooral toeristen 
en verder dure winkeltjes en 
hotels. Geen warm welkom in de 
basiliek voor deze pelgrim. En 

toen ik bij het (achteraf 
verkeerde) overnachtingsadres 
aan de deur stond te rammelen, 
omdat de toegangscode geen 
toegang gaf,  liet een pinnige 
'soeur' mij weten dat ik niet hier 
maar bij het Centre Sainte 
Madeleine moest zijn. Dan blijkt 
ook nog dat alle winkels open zijn 
op zondag, behalve de kruidenier. 
Ik heb geen zin om in een duur 
restaurant te eten en flans daarom 
wat in elkaar met de ingrediënten 
die ik in de keuken vind, achter-
gelaten door andere pelgrims.  
Vervolgens is het veel gedoe om 
onderdak voor morgen te vinden. 
Op een normale 
loopafstand lukte dat niet en 30 
km vind ik te ver. Dus nu morgen 
een etappe van slechts 11 km, de 
enige haalbare optie. 

Al met al zit ik op dit moment in 
een dip en heb er weinig zin meer 
in. En het is nog heel ver naar 
Santiago.

Anne de Jong

Pelgrimsherberg in Sommevalle
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Astrologie
Als ik terugkijk naar het 
afgelopen jaar, is er heel wat 
gebeurd in 2017. Laten we 
bijvoorbeeld de overheids-
schandalen nemen, maar ook 
seksuele intimidatie schandalen 
en er zou dit jaar nog meer naar 
buiten kunnen komen, de mensen 
worden wakker!

Een aantal planeten hebben zich 
in 2017 verplaatst naar een 
ander sterrenbeeld, als laatste ging 
Saturnus in december naar zijn 
eigen teken. Steenbok en komt 
straks bij de planeet Pluto in de 
buurt, daarna zal in 2020 een 
zeldzame conjunctie 
plaatsvinden. Wat gaat deze 
conjunctie ons brengen? Afgaand 
op de aard van beide planeten en 
het teken achtergrond, zijn 
belangrijke en diepgaande 
maatschappelijke hervormingen 
te verwachten. Toen Pluto in 2008 
naar de Steenbok ging, is dit 
ingezet met een wereldwijde 
economische, financiële, sociale 
en culturele crisis. Met Saturnus 
eveneens in de Steenbok, kunnen 
de komende 2 jaar de eerste 
concrete stappen op weg naar 
verandering manifest gaan 
worden.

Het jaar 2018 kan een sterke start 
laten zien! Met de conjunctie van 
de planeten Mars en Jupiter in het 
krachtige teken Schorpioen, 
kunnen we een sterke energie 
ervaren. Misschien in de politiek 
of met economische 
ontwikkelingen, er kunnen 
onverwachte dingen gebeuren.

Waarschijnlijk kunnen we verder 
in het jaar een positieve trans-
formatie ervaren van verouderde 
structuren in ons leven. Het kan 
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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 

ons de waarheid laten zien achter 
de leugen van de overheid, de 
grote bedrijven, de multi-
nationals. 

Jupiter in schorpioen en 
Neptunus in Vissen vormen 
samen aan het begin van 2018 een 
mooie harmonieuze verbinding, 
dit zou een innovatieve periode 
voor de medische wereld kunnen 
zijn. Dit kan ook een creatieve 
periode voor de wereld van de 
film, muziek, literatuur en 
entertainment zijn.

In de lente van 2018 maakt 
Uranus de overgang van het 
teken Ram naar Stier. Deze aarde 
verbinding wordt sterker door de 
verbinding met Saturnus in de 
Steenbok. In het eerste 
halfjaar kan veel worden bereikt, 
als men bereid is om er hard voor 
te werken. Uranus is de planeet 
van vrijheid, onafhankelijkheid en 
het teken Stier regeert over geld 
en de materiële wereld, wat weer 
in verband kan worden gebracht 
met de banken en ons belasting-
stelsel. De overgang van Uranus 
in het teken Stier zou rond 15 mei 
2018 gepaard kunnen gaan met 
economische veranderingen.

Met de Vuur-energie van creëren 
vorig jaar, kan nu met de Aarde-
energie worden voortgezet en 
bestendigd worden. De aardse 
samenwerking van Uranus in 
Stier en Saturnus in de Steenbok 
kan belangrijk zijn voor onze 
groei en de evolutie als mensheid. 
Wat er gaat gebeuren en wat mag 
er getransformeerd worden, we 
mogen het ervaren!

Hieke
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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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Blommen en oar 
praet
Wilgemina 
 
Ben de laatste tijd wat zwaar-
moedig, bijna depressief en mijn 
“energiestroom” is ook niet opti-
maal. Een goede vriend zei tegen 
mij: Hans breng eens een bezoek 
aan een psycholoog.
Ach … daar knap je ook niet 
altijd van op, hoor ik vaak om mij 
heen.
 
Een aantal jaren geleden stond er 
een artikel in een weekblad over 
prinses Irene, de jongere zus van 
onze voormalige vorstin Beatrix, 
dat zij in haar donkere periode 
fluisterde met struiken en sprak 
met bomen. Irene zag al spoedig 
het licht!
 
Deze therapie volg ik sinds kort. 
Mede door een bekende Engelse 
bioloog, Jason Blackmore, die al 
veertig jaar met struiken en 
bomen praat. Hij heeft in al die 
jaren geen vorm van stress of 
tekenen van een burn-out 
ondervonden. Zijn advies is: zoek 
een oude eik, beuk of wilg (beslist 
geen treurwilg, die is  al treurig 
genoeg ) en praat ertegen. De 

boom een naam geven blijkt erg 
zinvol te zijn.

Wij hebben gelukkig een oude 
wilg in de tuin. Noem haar 
Wilgemina. Mensen wat kan je 
veel kwijt aan haar, is elk moment 
beschikbaar en… luistert slechts. 
Ze vraagt bijvoorbeeld nooit 
waarom je huwelijk is gestrand, 
waarom je weer moest blijven 
hangen in de kroeg of heb je soms 
problemen? Héérlijk - héérlijk!! 

Voel me nu al een stuk beter.
 
Eén probleempje is nog de 
energiestroom. Maar Blackmore 
heeft daarop de volgende remedie. 
Bij een gezonde boom komt elk 
voorjaar de sapstroom opgang. 
Omarm  hem of haar in de lente 
en met je energiestroom komt het 
weer dik in orde. Verlang naar het 
voorjaar!!
 
Hans Stouthart

No moat it net Raerder
• In skoftsje lyn rûn der in lyts hûntsje yn it doarp. It wie grif it paad  kwyt. Lokkich koe it  troch oppassende 
   minsken út it doarp wèr nei syn baaske.
• Op tiisdei 5 desimber kaam Sinterklaas mei syn Piten op it Raerderhiem. Hij gong earst in slach troch it doarp. 
   It draaioargel foarop, Sinterklaas, syn Piten, de bern en âlders en noch folle mear minsken der efteroan. It wie 
   in prachtich gesicht. Hiel goed regele troch it team en mei help fan âlders fan skoalle.
• Swanen en einen swimme yn it wetter op de iisbaan. Wat soe it moai wêze dat der iis kaam.
• Leafde kinne we foar eltsenien fiele.
• Der is safolle yn de wrald om bliid om te wêzen.
• Klaaie hat gjin sin, doch wat as ferjit it.
• Juster hat west, moarn moat noch komme.
• It libben is no, wês der bij.
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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

Aardstralen in 
Raerd
Slot

In het januarinummer schreef ik 
een artikel over de aardstralen 
in Raerd en in het meinummer 
kwam ik daar nog eens op terug. 
Eerst ging het over de bedriegerij 
met aardstralenkastjes waar onder 
andere een zekere J.G. Mieremet 
actief in was geweest. Hij had hier 
ook in Raerd proeven gedaan en 
mensen bij de neus genomen. In 
mei kwam ik er op terug omdat er 
bij mij ook een beetje twijfel was 
ontstaan. Ik had zelf een proef 
gedaan met mijn eigen kastje en 
de uitgedaagde aardstraalkun-
dige slaagde wonderwel met de 
juiste antwoorden. Hij kon vanuit 
Frankrijk contact leggen met mijn 
kastje. Dacht ik: “toch raar”.

Stichting Skepsis
Ik heb toen de Stichting Skepsis 
gebeld om het ook eens kritisch te 
bekijken. Zij blijken daar enorm 
veel gegevens over de aardstralen 
te hebben. Zij wilden dezelfde 
proef ook doen en zouden hem 
dubbelblind laten verlopen. Boer 
Aldert werkte ook weer mee en 
alle voorwaarden werden goedge-
keurd. Tien dagen lang zou Aldert 
doorgeven in welk van de twee 
huizen op die dag het kastje aan-
wezig was. Waar hij bij mij 100% 
goed scoorde, kwam hij bij 
Skepsis uit op 50%. Dan moet je 
dat afdoen als gokken. Voor 
Skepsis was het dus duidelijk en 
voor mij ook. Hij kan ook geen 
aardstralen aantonen en het is 
bedrog.

Wichelroedelopen
Voor Aldert was het echter nog 
niet mislukt. Hij vond nog een 
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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  
 

 

uitweg. Hij zei dat het kastje 
onderweg bij het verplaatsen stuk 
moest zijn gegaan. En daar had 
Skepsis niet in voorzien. Zij 
hadden de proef toch niet 
dubbelblind genoeg opgezet. Les 
voor een volgende keer. Maar al 
met al was het wel duidelijk. 
Gevaarlijke aardstralen bestaan 
niet en kastjes om ze te bestrijden 
zijn onzin. Ook het wichelroede-
lopen kunnen ze bij Skepsis goed 
verklaren. Het werkt niet. Er is 
nog nooit aangetoond dat er echt 
iets gevonden kan worden. De 
reacties van de wichelroedes 
worden echt veroorzaakt door 
bewegingen van de loper. 
Ideomatisch effect noemt men 
dit. Het psychologisch fenomeen 
dat mensen spierbewegingen 
maken nadat ze deze onbewust 
bij anderen hebben waargenomen 
of doordat ze er onbewust aan 
denken.

Niet uit te roeien
Het wichelroedelopen en het 
aardstralen bestrijden zal 
voorlopig wel niet uit te roeien 
zijn. Bij het seismologisch bodem-
onderzoek van Vermillion afgelo-
pen herfst kwamen hier een paar 
jongemannen met scheppen en 
o.a. een wichelroede.Ze moesten 
bij mij de drains opzoeken om er 
niet doorheen te boren. Ik vroeg: 
"wat wil je met die wichelroede?". 
"Ja, onze baas heeft gezegd dat 
we daarmee ook drains kunnen 
vinden". Ik: "jongens dat werkt 
niet!!". "Ja, dat werkt wel zegt 
de baas". "Nou, als jullie bij elke 
piketpaal dan ook maar met de 
schep controleren of er een drain 
onder loopt, is het mij ook wel 
best".

Titus de Wolff
Flânsum
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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?

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

Activiteiten 
Laurentiuskerk
Film van betekenis: 
Layla M.

Woensdagavond 10 januari in het 
Lokaal te Reduzum (voorbij de 
kerk onmiddellijk linksaf de oprit 
op en dan aan de rechterhand). 
Aanvang: 19.30 uur. 
Toegang: gratis.

De 18-jarige Layla (Nora El 
Koussour) is een jonge vrouw 
van Marokkaanse afkomst. Ze 
doet eindexamen vwo en is een 
fanatiek voetbalster. Met haar 
ouders, oma en broer woont ze 
in Amsterdam-West. Layla is niet 
op haar mondje gevallen en durft 
voor haar mening uit te komen. 
Ze stoort zich aan het negatieve 
beeld dat er is over Marokkanen 
en het islamitische geloof. Thuis 
heeft ze discussies hierover en 
Layla zet zich steeds meer af tegen 
de liberale opvattingen van haar 
ouders. Tegen hun wil en tot 
schrik en ergernis van haar beste 
vriendin en broer, sluit ze zich 
aan bij een groep jonge moslims 
die strijden voor acceptatie en 
het uitoefenen van hun geloof. 
Binnen de groep maakt ze kennis 
met Abdel (Ilias Addab) die haar 
begrijpt en haar verhalen over de 
ruzies thuis aanhoort. Layla wordt 
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verliefd en het kost Abdel geen 
moeite haar over te halen hem te 
volgen. In het geheim trouwen ze 
en Layla reist met hem naar het 
Midden-Oosten. Al snel blijkt dat 
Abdel steeds meer zijn eigen weg 
volgt en een buurvrouw is haar 
enige contact met de 
buitenwereld. Langzaamaan en tot 
haar afgrijzen realiseert Layla zich 
wat de echte reden is van hun reis.

Lezing Elena Cavagnaro:
Menszijn en duurzame 
ontwikkeling

Maandagavond 29 januari, 
dorpshuis van Raerd, 
20.00-22.00 uur. 
Toegang gratis.

De vraag wat het betekent mens te 
zijn, is een van de meest 
belangrijke vragen die we ons 
als mens kunnen stellen. Elena 
Cavagnaro (docent bedrijfsethiek 
aan de Stenden Hogeschool 
Leeuwarden) zal in haar 
lezing met ons op zoek gaan naar 
menszijn in relatie tot duurzame 
ontwikkeling. 

Duurzame ontwikkeling ziet zij 
breder dan bescherming van het 
milieu, want een goede kwaliteit 
van leven hangt niet alleen af van 
een schoon milieu, maar ook 
bijvoorbeeld van goed onderwijs, 
betaalbare zorg en zinvol werk. Is 
de mens in staat om een wereld 
te scheppen, waarbij kwaliteit van 
leven niet alleen van onze 
generatie maar ook van 
toekomstige generaties 
gewaarborgd is?

Elena Cavagnaro
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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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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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Kaarten 
schilderijen 
Otto Doorenbos
Op de kerstmarkt hebben we vele 
positieve reacties gekregen op 
de wenskaarten van winterland-
schappen geschilderd door Otto 
Doorenbos. Heb je de kerstmarkt 
gemist? Er zijn nog kaarten over. 
Je kunt ze bekijken op de website 
van Raerd. Ze zijn te bestellen bij 
de Dokumintekommisje:

sjokebrunia@live.nl, 
tel. 601365, of
r.e.houwing@hetnet.nl, 
tel. 602141.

Goede voornemens?
Bootcamp voor volwassenen

Vanaf dinsdag 9 januari 2018 is er een bootcamp voor volwassenen in Raerd. Deelname vanaf 16 jaar. We verza-
melen bij het gymlokaal. Vanuit daar leggen we een uitdagend parcours af. Het hele lijf komt aan bod tijdens de 

training. De training start om 20.30 uur. Je kunt je alvast aanmelden op onderstaand mailadres. 

Voor al uw vragen kunt u mailen naar oso@hotmail.nl. Volg O.S.O Raerd ook op Facebook via www.facebook.
com/osoraerd. Like onze pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de gymnastiekvereniging.

O.S.O. wenst iedereen een sportief 2018!
Bestuur O.S.O te Raerd

 

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. 
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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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Oprop

Wy sykje noch mannen foar it iepenloftspul/revu dy’t 

yn Jirnsum op 1 en 2 juny 2018 opfierd wurdt oan de 

Boarn. Miskien binne der noch manlju út Raerd dy’t 

ús ut de brân helpe wolle? 
Opjaan kin fia mail: info@letterfretter.nl of fia 
06-13105470.

Alle vrijwilligers en 

inwoners van Raerd en 

omstreken,  

Ontzettend bedankt voor 

uw bijdrage, het uithangen 

van de vlag, het beschikbaar 

stellen van materialen en uw 

aanwezigheid bij de intocht 

van Sinterklaas. Zonder uw 

steun hadden we er niet zo’n 

prachtig kinderfeest van 

kunnen maken. 

Tot volgend jaar!  

De Sinterklaascommissie

De bêste winsken en in protte sûnens en fertier in it 

nije jier foar alle Raerders.
Jeltsje en John Jacobs

Oproep aan (oud)leden van HSF de Pikmarruters 

Omdat HSF de Pikmarruters in 2018 haar vijftigjarig jubileum viert, zijn wij van de 
feestcommissie op zoek naar (oud)leden. Er is al een lijst met (oud)leden maar wij denken dat 
deze nog niet compleet is. Ken of ben jij oud lid van de Pikmarruters, stuur dan een mailtje naar 
pikmarruters50@gmail.com. Voeg jezelf ook toe aan de facebookgroep: “(Oud)Leden HSF de 
Pikmarruters” om op de hoogte te blijven van het komende jubileum!
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Abraham
Op 21 december is Paul ter Schegget 50 geworden. Van harte gefeliciteerd!

Iisbaan
Omdat it gers noch heech boppe it wetter stie, moast de 
iisbaan meant wurde mei in wol hiel spesjaal apparaat … 
“in rupsboatmeaner”? Tsjep hie der gjin muoite mei … lit 
de froast mar komme!


