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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Maandag 9 april 9.00-11.00 uur Open dag/kijkochtend Peuterpret

Maandag 9 april 20.15 uur Jaarvergadering Stichting Doarpshûs Raerd Dorpshuis

Donderdag 12 april 9.00-11.00 uur Open dag/kijkochtend Peuterpret

Zaterdag 14 april 14.00-17.00 uur Open huis Raerders bij Paul & Saskia Leeuwarden

Zondag 15 april 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 16 april 20.00 uur Laurentiuslezing: Paul van Erkelens Laurentiuskerk

Dinsdag 1 mei vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Vrijdag 18 mei Bloemetjesactie O.S.O Hele dorp

Zaterdag 19 mei 20.00 uur Optreden Kammeraerd Dorpshuis

Playbackshow
2018
Zondag 11 maart was het weer 
zover, de jaarlijkse playbackshow 
voor basisschoolkinderen in het 
Dorpshuis. Met 16 veelbelovende 
acts op het programma gaan we 
ongetwijfeld weer een geweldige 
middag tegemoet. Rond een uur 
of 12 druppelen de eerste artiesten 
al binnen, stuk voor stuk geweldig 
gekleed, gekapt en opgemaakt. 
Degene die nog even een 
poedertje of lakje nodig hebben 
kunnen direct aanschuiven bij 
Karin, Sanne en Nelleke, de 
dames van de schmink. 

Terwijl Berend en Karin nog wat 
laatste soundchecks uitvoeren 
zien we de juryleden ook al 
binnenkomen. Zo tegen 12.45 uur 
zijn alle artiesten wel binnen en 
begint de spanning al voelbaar te 
worden. De nu nog relaxte jury-
leden Paul, Lucinda en Sander 

krijgen straks weer de moeilijke 
taak de prijswinnaars aan te 
wijzen. 

13.00 uur, de openingstune wordt 
ingezet! De kassadames Ilse en 
Alida sluiten de deuren. Wijnand 
en Edwin sluiten de bar, het is 
zover. Op het podium verschijnt 
presentator Jurjen die alle 
artiesten, bij wijze van sneak 
preview, even naar voren roept 
alvorens de show losbarst. 
Wanneer alle artiesten hierna een 
plekje in de zaal hebben gevonden 
is het tijd voor de eerste acht acts.

Van de onderbouw:
1.Merle en Marije - Café the 
Block met “Het vliegerlied”
2.Elzemaaike - Vaiana met “Ooit 
zal ik gaan”
3.Elske - K3 met “Alle Kleuren”
4.Tjarda - Dolly Parton met 
“Jolene”
5.Marijn - Ed Sheeran met 
“Shape of you”

Van de bovenbouw:
1.Myrthe - Major Lazer met 
“Light it up”
2.Fardou, Pixie en Nynke - Little 
mix met “Touch”
3.Tieme - Lil’ Kleine met 
“Krantenwijk”

Na deze acht geweldige artiesten 
is er een korte pauze waarin de 
jury zich even terugtrekt om zich 
te buigen over het verdelen van 
de eerste en tweede prijs voor de 
onderbouw, en wat hebben ze het 
moeilijk! Maar na veel discussie 
is het toch gelukt samen tot een 
keuze te komen, maar dit blijft 
nog even geheim. Na de pauze 
staan de volgende acht acts van de 
bovenbouw op het programma:

4. Alissa - Taylor Swift met “Look 
what you made me do”
5.Hannah en Anouk - Ariana 
Grande met “One Last Time”
6.Eliza - Trafassie met “Kleine 
wasjes grote wasjes”
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 15, nummer 141
April 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 meinummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 april (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van mei wordt in de 
eerste week van maart 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

7.Eelkje en Iris – Bruno Mars met 
“Finesse”
8.Femke en Rixt - Ariana Grande 
ft Nicki Minaj met “Side to side”
9.Marrit, Nina, Nyka, Rosannah 
- Little Mix met “Shout out to my 
ex”
10. Ilse - Zara Larsson met “Ain’t 
my fault”
11. Renske, Eske, Feia - De zware 
jongens met “De chinees doet 
veel meer met vlees”

Wat een talent in Raerd! Het 
publiek geniet! Er wordt 
enthousiast meegezongen en 
geklapt, iedere artiest wordt na 
afloop getrakteerd op een over-
weldigend applaus waarna zij nog 
een opbouwende enthousiaste 
complimenteuze reactie van de 
jury in ontvangst mogen nemen.
Na wederom een korte pauze 
waarin de jury in overleg gaat 
over de prijzenverdeling van de 
bovenbouw is het dan eindelijk 
zover, de prijsuitreiking! 

Allereerst komen de kinderen 
van de onderbouw het podium 
op waar iedereen een prachtige 
herinneringsmedaille krijgt 
omgehangen van de juryleden. 
Daarna wordt onder luid 
tromgeroffel bekend gemaakt dat 
de eerste prijs naar Elzamaaike 
gaat en de tweede prijs naar 
Tjarda! Gefeliciteerd dames, 
geweldig gedaan! 

Vervolgens komen alle elf acts van 
de bovenbouw het podium op. Op 
Tieme na, allemaal meiden waar-
van negen uit groep 8, voor hen 
is dit de laatste kans om één van 
de felbegeerde bekers in de wacht 
te slepen, spannend dus! Nadat 
Eliza in het zonnetje is gezet voor 
haar lef om bijna onherkenbaar 
uitgedost zo’n heerlijke gekke act 
te durven doen, is het tijd om de 
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bekerwinnaars bekend te maken. 
De eerste prijs gaat naar Alissa, 
de tweede prijs naar Hannah en 
Anouk en de derde prijs naar 
Tieme! Natuurlijk krijgen ook alle 
kinderen van de bovenbouw een 
medaille voor hun moed en inzet.
En met de prijsuitreiking is er een 
eind gekomen aan deze geweldige 
middag. Artiesten en alle vrijwil-
ligers die hebben bijgedragen 
deze middag een succes te maken, 
bedankt!!!
  
Namens de Playbackshow 
commissie Raerd (Metty, Petra,
Willemijn, Karin, Renee en Ymie)

Laurentiuslezing
Paul van Erkelens, dijkgraaf 
Wetterskip Fryslân 
Op weg naar een klimaatbestendig 
Fryslân
Samen werken aan oplossingen

Maandag 16 april
Laurentiuskerk Raerd
Aanvang 20.00 uur

Toename van neerslag, droogte en 
zeespiegelstijging vragen om een 
robuuster watersysteem. Water 
moet meer de ruimte krijgen, 
zodat we hoosbuien met minder 
overlast en schade kunnen 
opvangen. En het waterbergend 
vermogen van de grond moet 
verbeteren. 

Het klimaatbestendig maken 
van Fryslân vraagt de inzet van 
iedereen.  Want aanpassingen 
in het watersysteem kunnen 
slechts voor een deel in de 
oplossing voorzien. Bouw van 
klimaatbestendige woonwijken en 
aanpassingen in bestaande wijken 
zijn nodig om water tijdelijk te 
bergen of bij droogte juist vast te 
houden. Ook kunnen inwoners en 
bedrijven zelf maatregelen nemen 
om bij wateroverlast de schade 
zoveel mogelijk te beperken. En 
in het landelijke gebied wil het 
waterschap het gesprek gaan 
voeren over het gebruik van de 
laagste percelen, gevolgen van 
schaarste in zoetwater en toename 
van verzilting.

Van Erkelens was werkzaam 
in diverse functies binnen het 
onderwijs voordat hij in 1982 
wethouder in de gemeente 
Hengelo werd. In 1991 werd hij 
benoemd tot burgemeester van 
de gemeente Winterswijk. Daarna 
was hij vanaf 1993 t/m 2004 
watergraaf van het waterschap 
Regge en Dinkel en sinds 2004 
dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.

De lezing is gratis voor inwoners 
van Reduzum, Friens, Idaerd, 
Raerd, Dearsum, Flansum, 
Abbenwier, Poppenwier en 
Protestantse Gemeente Ingwert-
leden uit Jirnsum. Andere 
belangstellenden betalen € 6,- 
(inclusief koffie/thee). Aanmelden 
voor vrijkaarten kan bij Jelle 
Rollema t/m zaterdag 14 april: 
laurentiuskerk@planet.nl of tel. 
0515-521261. Gereserveerde 
kaarten kunnen op de avond 
van de lezing tot 19.50 uur in de 
Laurentiuskerk worden afgehaald.
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

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

Naar Santiago de 
Compostella
Deel 6
Van Mont-de-Marsan naar 
Saint Jean- Pied-de-Port

Saint Sever, 24 april
Vandaag een bijzondere dag, ik heb 
de Pyreneeën gezien! Ineens zag ik 
ze, vanaf een lage heuvel: Het leken 
net wolken maar toen realiseerde ik 
me dat het besneeuwde bergtoppen 
zijn! Nog heel ver weg maar ze zijn 
in zicht! En vanavond naar de Franse 
pedicure geweest om iets aan een 
likdoorn te laten doen. Ik loop al 
weken wat te strompelen omdat 
beide kleine teentjes erg pijn doen. 
In de pelgrimsherberg hing 
een briefje met allemaal 
telefoonnummers, waaronder een 
pedicure. Toen ik hier om 4 uur 
aankwam heb ik meteen gebeld en 
ik kon om half 8 komen. Een hele 
vriendelijke dame en ik hoefde niets 
te betalen. Geweldig!

Hagetmau, 25 april
Naar de kapper geweest, dat mocht 
wel eens na 2 ½ maand. Verder ben 
ik hier mijn nieuwe pelgrimspas 
verloren. Dat was wel even balen, ik 
heb er een nacht slecht van geslapen. 
Er stonden gelukkig nog maar 2 
stempels op; ik laat nu mijn oude 
pas voorlopig maar op de achterkant 
afstempelen en dan in Saint Jean 
Pied de Port een nieuwe kopen. Het 
is een raadsel waar het ding gebleven 
is. Ook krijg ik sinds vanavond mijn 
E-reader niet meer van de slaapstand 
en maakt mijn telefoon geen 
verbinding meer met het mobiele 
internet. Blijkbaar vindt de kosmos 
dat ik meer in het hier en nu moet 
zijn en niet meer moet vluchten in 
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lezen, appen of de planning van de 
komende dagen :-).

Orthez, 26 april
Sinds gisteren trek ik op met 3 Franse 
mannen die leuk en lawaaierig zijn. 
Ze sliepen gisteren ook in de herberg 
van Hagetemau. Vanochtend waren 
ze eerder weg maar in het begin van 
de middag liep ik ze achterop. Ze 
zagen me aankomen, bleven wachten 
en ik kreeg groot applaus toen ik me 
bij hen aansloot. In de herberg van 
vandaag blijken nog 2 Fransen te 
zijn. Er zijn in totaal 6 bedden, we 
zitten dus vol! Het is een bijzonder 
gezellige en luidruchtige avond met 
veel drank en gezang. Maar ook daar 
komt weer een eind aan want zij gaan 
morgen 37 km. lopen en dat is veel te 
veel voor mij. 

Sauveterre-de-Béarn, 27 april
Vandaag zit ik in een herberg van een 
Engelse gastvrouw die een maand 
geleden haar man heeft verloren. 
Ik ben hier met een andere pelgrim 

en we mogen de keuken gebruiken 
want zij zegt dat ze toch niet kookt, 
geen zin heeft in eten. Als ik vraag 
of ze met ons mee wil eten, stemt ze 
wat aarzelend in. En zo is het ineens 
de omgekeerde wereld: de pelgrim 
zorgt voor de gastvrouw! Ik sta in 
potten en pannen te roeren en we 
hebben met z’n 3-en een genoeglijke 
avond. Ze verzucht een paar keer “oh 
dear, what an evening”. De volgende 
morgen vertelt ze dat ze voor het 
eerst sinds tijden de hele nacht heeft 
geslapen. 

Saint Jean Pied de Port, 29 april
De afgelopen dagen heb ik enorm 
genoten. Mooi weer om te lopen, 
onderweg een enkele medepelgrim. 
Prachtige omgeving, voorland van de 
Pyreneeën met besneeuwde toppen 
in de verte. Probleemloos 25 km. 
op een dag. Genieten! Blij dat ik 
dit kan en mag doen. Het zijn mijn 
laatste dagen alleen geweest. In de 
afgelopen 80 dagen heb ik in totaal 
20 pelgrims gezien. Sommigen heel 

kort, anderen intensiever. En nu 
ineens honderden. Als een zwerm 
sprinkhanen zijn ze neergestreken 
in Saint Jean Pied de Port en trekken 
ze morgen de Pyreneeën over, 
Spanje in. Ik moet me ineens gaan 
verhouden tot andere mensen: loop 
ik alleen of zoek ik aansluiting, ga 
ik het gesprek aan of niet. Ik heb het 
die afgelopen maanden nooit echt 
een probleem gevonden om alleen 
op pad te gaan en nu voelt het ineens 
zielig om alleen te lopen. Wat zit een 
mens toch raar in elkaar. Vanmiddag 
heb ik ook afscheid genomen van 
Marcel, een van de 5 Fransen die ik 
in Orthez ontmoette. Hij had een 
kalmer tempo dan de andere 4 en 
afgelopen dagen kwamen we elkaar 
voortdurend tegen. Een bijzonder 
aardige man. Hij sprak alleen Frans, 
een uitgebreid gesprek zat er dus niet 
in maar dat is niet altijd nodig om 
contact te hebben. Hij gaat van hier 
naar huis, ik loop verder.

Anne de Jong
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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 

No moat it net 
Raerder
In swanepear syket in gadelik 
plakje om in nêst te meitsjen.

Einen fleane yn de feart as gekken 
efter elkoar oan.

It iis op de iisbaan is no hast wer 
fuort, mar de baan wie fage en de 
bern en minsken koene fijn efkes 
ride.

Soms is it al lekker waar. Dan wêr 
sa kâld as ik wit net wat. Mar ien 
ding is wis. It wurdt wêr maityd.

********************

Op âld iis friest it fûl.
Lear earst de rigels, brek se dan.

Elkenien hat rjocht op 
myn miening.

Gjin pech ha is al mazzel genôch.
Hurder prate jout mear lûd, 

mar net mear gelyk.

********************

Studio “Yn Himmeren” 
Sylsterhoeke 5 

 

Voor:                Tevens verkooppunt van: 
✴ Gezichtsbehandeling 
✴ Gezichtsmassage  
✴ Verven van wimpers en wenkbrauwen 
✴ Harsen en epileren 

 
Voor een behandeling of een bestelling kunt u bellen met: 

Janny van der Meer, tel. nr.: 0566- 60 13 05, 
mobiel: 06-10073951, e-mail: jannyraerd@live.nl 

  SPORTMASSAGE  

     
   Voor sporters en niet-sporters  
   die lekker in hun vel willen blijven  
   zitten. 
    
   Maak online een afspraak:  
     
  www.origo-sportmassage.nl 
     
    
   Poppenwiersterdijk 22, Raerd 
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SN-3-mrt 18 

                                           
 
‘                                                           

                                                                                                   SMASHING OPROEP   
          

 

SPONSOREN … GEVONDEN  maar ook nog GEZOCHT!  
 
Ook vorig jaar hebben onderstaande drie sponsoren ons letterlijk uit de wind gehouden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast konden wij rekenen op een vaste  sponsorbijdrage van zowel Errit Vleer  Verbouw en meer, als 
autobedrijf Sypersma 
 
 
DIT JAAR WAAIT DE WIND UIT EEN ANDERE HOEK  …….   
 
EN IS ER BEHOEFTE AAN EEN EXTRA GROEN SPONSORDOEK  …… 
 
Wie houdt ons uit de wind en heeft interesse in het vergroten van naamsbekendheid door goed zichtbaar 

met bedrijfslogo op een windscreen langs de tennisbaan te hangen? Dit kan alleen of in overleg met 

meerdere bedrijfslogo’s op één screen. Een windscreen kan geleverd worden in een afmeting van 2x6 

meter of 2x12 meter zoals deze nu ook langs de baan hangt. 

 

Neem contact met ons op via tennisclubraerd@gmail.com voor meer informatie en prijzen. 
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Wa binne dat?
Fam. Herder, Smitshoeke 8

Geen gebrek aan nieuwkomers in 
Raerd, dus werk aan de winkel!

Intussen bedacht ik, dat er een 
jong gezinnetje is neergestreken 
in het monumentale pand van 
de voormalige “Bewaarskoalle”.  
Al weer twee jaar geleden. Hoe 
het zo is gekomen dat daar nog 
geen “fraachpetearke” heeft 
plaatsgevonden blijft een raadsel, 
maar daar gaat nu verandering 
in komen. Na een flinke haal 
aan de trekbel te hebben gedaan, 
verschijnt de heer des huizes in 
de deur, vergezeld door een aantal 
vrolijke nieuwsgierig kijkende 
kleuters. Op mijn vraag of zij 
een voorstelrondje in de Praat 
fan Raerd wel zouden zien zitten 
werd bevestigend gereageerd. En 
voordat ik het wist zat ik op de 
“noflike”bank in de hoge lichte 
kamer die eens een kleuterlokaal 
moet zijn geweest. Een drukte van 
belang aldaar!

Naast de jonge mem, waar alras 
een afspraak mee kon worden 
gemaakt voor WA BINNE DAT, 
zat een buurvrouwtje terwijl 
haar dochtertje het reuze kon 
vinden met de vitale kroost van 
fam. Herder. Wat een eer werd 
deze ruimte aangedaan met de 
turbulentie van de levenslustige 
jeugd. De dag van onze afspraak 
was er echter weinig meer van 
deze vitaliteit over en hebben we 
moeten besluiten het interviewtje 
tot nader order uit te stellen, 
omdat het hele gezin geveld was 
door de griep. Na spoedig herstel 
kwam het er gelukkig toch van 
en zaten wij aan de royale tafel 
meteen in de vogelvlucht van 
het verhaal over hoe het zo is 

gekomen dat Rene en Wendy 
Raerd hebben weten te vinden.

Rene is in Workum geboren en 
heeft daar samen met zijn ouders 
en zijn zus tot zijn twintigste 
levensjaar gewoond. Daarna is 
hij een halfjaar voor studie in 
Zweden geweest. Wat hem daar 
vooral van is bijgebleven zijn 
de rust en ruimte, maar ook het 
gereserveerde van de plaatselijke 
bevolking in het hoge Noorden. 
Daarbij vergeleken valt de 
afstandelijkheid van “ús Friesen” 
bijna in het niet, zei hij. Daarna 
verhuisde Rene i.v.m. een studie 
planologie naar Leeuwarden en 
daar was het ook dat hij “zijn” 
Wendy ontmoette.

Wendy is in Leeuwarden 
geboren, heeft ook een tijd op 
Schiermonnikoog gewoond, 
alvorens haar ouders zich in 
Reduzum vestigden. Daar heeft 
zij, net als haar broer, de 
Jenaplan-School bezocht om 
daarna in Leeuwarden de 
opleiding Retail Management 
te doen. Toen sloegen Rene 
en Wendy hun vleugels uit en 
verkasten ze naar Almere in 
verband met Rene zijn werk, maar 
helaas bleek dat niet de juiste 
biotoop te zijn voor mensen die 
aan het landelijke waren gewend 
en nu in deze grootsteedse 
dependance terecht waren 
gekomen.
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Na een jaar werd Emmeloord hun 
woonplaats. Hoewel de bewoners 
daar oorspronkelijk ook uit alle 
windstreken kwamen, was er daar 
toch meer gemeenschapszin te 
bespeuren. En om er een beetje 
in te raken sloten de jongelui 
zich aan bij de plaatselijke 
hardloopgroep. Daarmee 
was de basis gelegd  voor hun 
gemeenschappelijke hobby, nl. het 
lange afstandlopen. 
Wendy was werkzaam bij de 
Rabobank in Emmeloord.

In 2013 zijn Rene en Wendy 
getrouwd en een jaartje later 
werden zij de gelukkige ouders 
van hun twee zoontjes Brend en 
Jarn.  Het logische gevolg daarvan 
was dat er een soort heimwee 
ontstond naar een omgeving waar 
het voor hun kleintjes ideaal zou 
zijn om op te groeien. Intussen 
werkte Rene bij de Provincie 
Groningen als projectbeheerder 
betr. het spoorproject Groningen-
Bremen en lag Friesland als plaats 
van bestemming min of meer 
voor de hand. Na een poging om 
in Workum voet aan wal te zetten, 
wat niet helemaal naar wens ging, 
vonden ze niet lang daarna de 
markante bewaarskoalle in Raerd. 
Die werd meteen “Pûrgeskikt” 
bevonden, temeer omdat het 
prachtige pand, volgens Rene, 
ook nog eens in het centrum van 
zo’n authentiek dorp gelegen is. 
En wat een vreugde toen hun 
dochtertje Brecht zich na een 
aantal maanden aandiende. Het 
bleek dan ook een goede keuze 
hier te zijn beland. Zowel binnen 
als buiten ruimte te over voor de 
kinderen, om er in alle vrijheid op 
te groeien.

De jongens hebben het erg naar 
de zin op de peuterklas bij juf 
Nynke en verheugen zich

al op de “echte” (basis-)school. 
Inmiddels zijn ze ook al op 
Gym. Raerd kan de Herdertjes 
geregeld langs zien komen tijdens 
hun ommetje met heit en/of 
mem en zelfs onder Syberische 
omstandigheden op de ijsbaan 
waren zij onlangs te vinden. Een 
vrolijk gezelschap! Ook Wendy en 
Rene zijn regelmatig te signaleren 
tijdens het uitoefenen van hun 
hobby, het hardlopen. Maar 
zelden samen, want iemand van 
hen tweeën valt dan natuurlijk 
de eer te beurt om er voor de 
kinderen te zijn.

In principe werkt Rene 4 dagen 
en Wendy 3 dagen in de week. 
Voor structurele oppas gaven zij 
de voorkeur aan een oppasouder 
i.p.v. de kinderopvang. Zij zijn 
er dan ook erg content mee en 
Pake en Beppe blijven er als 
achterwacht… en voor de leuke 
dingen. Het jonge gezin heeft 
het hier helemaal in streken en 
als de kinderen wat groter zijn 
hopen Rene en Wendy met hen 
op vakantie te zullen gaan naar 
Scandinavië. Zij hebben daar zelf 
zulke dierbare herinneringen aan 
en ook aan hun belevenissen in 
Schotland, waar een mens zich 
bijna op een heilzame manier 
opgenomen kan voelen in de 
rustgevende uitgestrektheid van 
de natuur daarginds.

Het kan haast niet anders dan dat 
fam. Herder zich in Raerd “oan 
de Smidshoeke” ook opgenomen 
gaat voelen en met genoegen 
deel zal gaan uitmaken van onze 
“doarpsmienskip”.

Voor hun openhartigheid mocht 
ik mij hierbij van harte bedanken,

H.A.

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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Even voorstellen: 
Eerder memoreerde ik de vele veranderingen in onze praktijk in een vrij kort tijdsbestek. Niet 
voor het laatst: de praktijk draait door! Eric en Ingrid Havik hebben op 1 februari definitief de 
praktijk verlaten. Dus hebben we naarstig gezocht naar opvolging. Vanaf half maart is Lyda 
de Vos onze gelederen komen versterken. Deze Friese boerendochter is geboren en getogen in 
Terwispel.  

 

Na haar afstuderen als landbouwhuisdierenarts in september 2016 heeft ze ruim een jaar in 
Drenthe gewerkt. Naast het werk als dierenarts helpt ze graag thuis mee op de boerderij. Maar 
net zo lief maakt ze een wandeling met de hond of leeft ze zich uit op het voetbalveld. Haar 
interesse voor de veehouderij is groot, maar ook de gezelschapsdieren en paarden trekken 
haar aandacht. Je zult haar dus zowel op het spreekuur als tussen het grootvee kunnen treffen! 

In februari heeft Laura van Leeuwen al een aantal dagen in de praktijk meegedraaid. Laura 
is in 2013 afgestudeerd als ‘gezelschapsdierenarts’ en als waarnemend dierenarts gevestigd op 
Terschelling. Daar heeft ze samen met haar vriend een begrazingsbedrijf met een grote kudde 
Swifterschapen op de Waddendijk en Hereford runderen op de Boschplaat.  

Na haar afstuderen aan de Universiteit Utrecht is Laura aan het werk geweest bij 
uiteenlopende praktijken. Na twee jaar riep het avontuur en is ze naar het buitenland 
vertrokken en uiteindelijk in Nieuw Zeeland beland, waar ze een enorme ervaring heeft 

Eerder memoreerde ik de vele veranderingen in onze praktijk 
in een vrij kort tijdsbestek. Niet voor het laatst: de praktijk 
draait door! Eric en Ingrid Havik hebben op 1 februari 
definitief de praktijk verlaten. Dus hebben we naarstig 
gezocht naar opvolging. Vanaf half maart is Lyda de Vos 
onze gelederen komen versterken. Deze Friese boerendochter 
is geboren en getogen in Terwispel. Na haar afstuderen als 
landbouwhuisdierenarts in september 2016 heeft ze ruim een 
jaar in Drenthe gewerkt. Naast het werk als dierenarts helpt 
ze graag thuis mee op de boerderij. Maar net zo lief maakt 
ze een wandeling met de hond of leeft ze zich uit op het 
voetbalveld. Haar interesse voor de veehouderij is groot, maar 
ook de gezelschapsdieren en paarden trekken haar aandacht. 
Je zult haar dus zowel op het spreekuur als tussen het grootvee 
kunnen treffen!

Even voorstellen:

In februari heeft Laura van Leeuwen al een aantal dagen 
in de praktijk meegedraaid. Laura is in 2013 afgestudeerd 
als ‘gezelschapsdierenarts’ en als waarnemend dierenarts 
gevestigd op Terschelling. Daar heeft ze samen met 
haar vriend een begrazingsbedrijf met een grote kudde 
Swifterschapen op de Waddendijk en Hereford runderen op 
de Boschplaat. Na haar afstuderen aan de Universiteit Utrecht 
is Laura aan het werk geweest bij uiteenlopende praktijken. 
Na twee jaar riep het avontuur en is ze naar het buitenland 
vertrokken en uiteindelijk in Nieuw Zeeland beland, waar ze 
een enorme ervaring heeft opgedaan in een grote praktijk. De 
afwisseling van het werken bij verschillende praktijken bevalt 
haar, maar is niet makkelijk als je op Terschelling woont. 
Grou is voor haar goed te bereizen met de snelle en goede 
dienstregelingen van de bekende rederij. In april moeten de 
schapen lammeren, dan heeft ze het druk op ‘Skylge’; maar 
daarna is ze in de zomer opnieuw beschikbaar.

Wij zijn ervan overtuigd met Lyda en Laura enthousiaste en bijzondere collegae in huis te hebben 
gehaald die ons uitstekend parttime bij kunnen staan. En apart: we hadden al twee ‘Uilen’ en een 
‘Havik’, voor de laatstgenoemde komen ‘De Vos’ en ‘Van Leeuwen’ in de plaats. Het wordt toch 
niet een ‘Praktijk der Predatoren’?

Up to date blijven met het wel en wee van onze praktijk? Volg ons op Facebook of kijk op onze 
site www.dierenartsgrou.nl!
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Foar de bêrn

FIJNE KONINGSDAG
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Tussenjaar
Het is inmiddels al weer 
anderhalf jaar geleden dat ik 
het vliegtuig instapte om een 
klein half jaar te gaan wonen 
bij mijn gastgezin in Newcastle, 
Engeland. Dat ik hiervoor 
koos, in plaats van een kamer 
zoeken in Utrecht, waar ik 
farmaceutische wetenschappen 
wilde gaan volgen, was omdat ik 
daarvoor een tussenjaar wilde 
nemen. Een tussenjaar is een 
jaar tussen, middenin of na je 
opleiding, studie of werk, waarin 
mensen meestal gaan reizen 
(Thailand en Zuid-Amerika 
zijn populair) en om het geld 
daarvoor op te brengen, eerst een 
half jaar gaan werken.

De reden voor mij om dit 
jaar nog niet te gaan studeren 
was, in tegenstelling tot de 
meest voorkomende ‘ik weet 
niet wat ik met mijn leven of 
opleiding moet, dus doe maar 
een tussenjaar’, juist een bewuste 
keuze: ‘ik wil een taal leren en 
nieuwe mensen ontmoeten, 
maar vooral na 14 jaar eens 
niet naar school gaan’. Ik had al 
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in december uitgestippeld dat 
ik een dag na de examens op 
het vliegtuig zou stappen naar 
het Duitstalige au-pairgezin 
in Engeland (twee talen in één 
keer), terug zou komen rond de 

kerst, dan begin januari skileraar 
zou zijn en als ik in april terug 
zou komen, nog wat ‘vrije tijd’ 
had.

Zo snel als ik het nu vertel, 
voelde het ook dat het voorbij 
ging. Ik was au-pair in een lieve 
familie, waar ik de ouders hielp 
met Hannah en David ophalen 
van school, koken en met ze 
spelen, maar had ook veel tijd 
om andere au-pairs te ontmoeten 
en met hen weekendjes weg te 
gaan naar Glasgow of Edinburgh.

Om skileraar te worden deed ik 
eerst een 10-daagse opleiding 
(er wordt trouwens een vrij 
laag instapniveau gevraagd, 
voor geïnteresseerden) en kon 
ik daarna aan de slag bij een 
skischool in een vrij rustig 
skigebied, desalniettemin groot 
en bij gezellige skileraren in een 
huis.

Weer terug in Nederland was 
ik nog vrijwilliger op Oerol en 
verhuisde ik naar Utrecht, waar 
ik nu al een half jaar mijn tijd 
doorbreng met studeren en 
roeien bij Orca. 

Wat ik vooral heb meegenomen 
uit mijn jaar eruit te zijn, is dat 
er veel meer belangrijke dingen 
zijn dan alleen studeren en 
natuurlijk het spreken van Duits 
en Engels. Ik heb gemerkt dat om 
iets te doen, je het alleen maar 
hoeft te willen in gang zetten, 
want zo ingewikkeld bleek het 
organiseren van mijn jaar niet te 
zijn. Ook is het een makkelijke 
manier om de tijd dat je studeert 
wat te verlengen en natuurlijk 
nieuwe vrienden te maken, die 
je anders nooit ontmoet zou 
hebben. 

Groetjes,
Regina Vos
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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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Uitnodiging open dagen/kijkochtenden op de 
peuteropvang Peuterpret in Raerd! 
 
Op 9 en 12 april organiseren wij voor alle bijna twee- 
jarige (of oudere) kinderen, ouders/verzorgers, 
opa’s/oma’s/pake’s/beppe’s en andere 
belangstellenden twee kijkochtenden op de 
peuteropvang. 
 
 
 
Van 9.00 – 11.00 uur is iedereen op deze dagen van harte 
welkom om een kijkje te nemen op de groep, kennis te 
maken met de medewerkers en om een indruk te krijgen 
wat onze peuteropvang kan bieden aan twee tot vier 
jarigen op het gebied van ‘samen spelen, samen leren’. 
 
U hoeft zich niet aan te melden, u kunt op 1 van deze 
ochtenden gewoon binnen lopen. Voor koffie/thee en 
wat lekkers voor de kinderen wordt gezorgd. 
 
Wij hopen u te ontmoeten op 9 of 12 april! 
 
 
Meer informatie over de peuteropvang of de open dagen gewenst? U kunt  
bellen op maandag en donderdagochtend (openingstijden peuteropvang)  
naar 0566-601723 of mailen naar PO-Raerd@kidsfirst.nl 
                     www.kidsfirst.nl  
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Praat mar Raek
Deze keer zal Bauke Veenstra 
vertellen wie hij is en wat hem 
zoal bezig houdt.

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Raerd 1969.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/ kleinkinderen?
Ben getrouwd met Gea Veenstra, 
samen 2 kinderen: Henk en 
Femke.

Wat doe je overdag?
Ik ben werkzaam bij 
Mechanisatiebedrijf Van der Laan 
in Harlingen.

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

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)
Vrijwilliger bij de 
Slachtemarathon.

Wat is je favoriete muziek?
Van alles wat.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Kip van het spit.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Miniatuurtrekkers verzamelen, 
vissen, sleutelen aan oude 
motoren en trekkers.

Wat vind je het lekkerste eten?
Stampotten zoals boerenkool en 
zuurkool, met veel worst en spek.

Waar praat je graag over?
Over mijn hobby’s, werk en 
vissen. 

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Audi A3 en ‘s zomers rijden op de 
Harley Davidson motor.

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

Welk boek lees je op dit 
moment?
Boek over Max Verstappen.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Klussen, vissen, motorrijden en 
uitjes met het gezin.

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
In Nederland en lekker thuis.

Wat is jouw beste eigenschap? 
Wat is de slechtste? 
Beste: Problemen van een storing 
oplossen. Slechtste: Wanneer het 
materiaal defect is word ik wat 
chagrijnig.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? En wat het minst 
mooie?

Mooiste: Raerder bos. Minst 
mooie: ervaar op dit moment 
geen minst mooie plekken.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Ik mis op dit moment niets in het 
dorp.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Geen speciaal persoon wie ik iets 
wil vragen.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Camper kopen.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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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 

Koken met ...
Mijn naam is Roel Punter. Ik kook 
wel het meest, maar niet thuis, dat is 
vaak Petra. Als ik vrij ben en ik kook, 
dan is het vaak makkelijk. Ik maak 
de kinderen ook niet gelukkig met 
wat ik graag eet.

Koken is mijn beroep ik doe dit 
al vanaf mijn 13e. Ik ben destijds 
bij de Oude Schouw begonnen als 
keukenhulp. Tegenwoordig ben ik 
aan het werk in Stadsschouwburg 
De Harmonie. Daar maken we 
eigenlijk van alles: van simpele 
lunch tot uitgeserveerd diner voor 
400 personen. Dagelijks hebben we 
ons restaurant geopend, waar we 
uitsluitend een verrassingsmenu 
serveren, met lokale en verantwoorde 
producten.

Ik hou zelf wel van de Hollandse 
pot maar ben overal voor in. Ik wil 
ook graag alles proberen. Een tijdje 
terug had ik een vertegenwoordiger 
die een speciaal varkensras had. 
Duroc varken, echt uniek vlees, 
zonder antibiotica en met een unieke 
leefomgeving. Dit vlees is gewoon 
rauw te eten, zonder dat je er ziek 
van word. Dit zou je hier nooit 
aantreffen in de winkel.

Ik kook heel veel op gevoel. Als 
je de basis aanhoudt kun je zelf je 
draai eraan geven. We gebruiken 
een online receptenboek waar echt 
alles instaat. Vaak bedenken we 
gerechten en recepten, op basis 
van aanbiedingen van onze slagers 
of vishandel. En vaak seizoens-
gebonden, dus aardbeien zul je bij 
ons nu niet krijgen. 

Mijn favoriete gerecht is 
varkenskoontjes met venkel, bimi 
(soort broccoli) en jus.
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Ingrediënten (4 personen)

600 gr varkenkoontjes(wang)
2 uien in ringen
1 prei in ringen, niet te grof
1 winterpeen in plakjes
4 teentjes knoflook gehakt
½ rode wijn
tijm naar smaak
300 gr bimi
1 grote venkel
roomboter
peper en zout naar smaak
1 klein blikje tomatenpuree

Normaal pekel ik de koontjes 
3 dagen in kleurzout zodat deze 
een mooie roze kleur houden na 
bereiding, maar voor thuis is het niet 
nodig.

Bereiding

Bak de koontjes aan in de pan 
(liefst hogedruk-pan). Doe dan 
de tomatenpuree erbij om even te 
ontzuren. Doe de ui, wortel, prei, 
knoflook, tijm erbij en blus het 
af met de rode wijn. En evt. nog 
beetje runder- of kippenbouillon, 
als ze maar onder het vocht staan. 
Kook dit in de hogedruk-pan 
ongeveer 45 min. intussen kan de 
bimi geblancheerd worden (kort in 
kokend water). De venkel kan in 
vieren en kan ook even in het kokend 
water (water op smaak brengen met 
wat zout). Als de koontjes klaar zijn 
leg je ze even apart. Het overgebleven 
vocht zeven. Het vocht verder 
inkoken tot er een mooi jus ontstaat 
(eventueel nog beetje zout en peper 
erbij). En een klontje roomboter bij 
het serveren er nog doorheen voor 
een volle smaak. De venkel ook nog 
even in de pan aanzetten met wat 
boter tot deze begint te kleuren, de 
bimi nog even opwarmen.

En smakelijk eten!

Roel Punter

Maityd

It komt der oan de maityd
En makket alle minsken bliid

Blommen sille bloeie
Blêden oan de beamen groeie

Fûgels lizze aaien en gean sjongen
Lamkes meitsje hiele gekke sprongen

Ik sjoch der no al nei út.



PRAET FAN RAERDPagina 22

■ 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



PRAET FAN RAERD Pagina 23

 

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. 

Vacatures
Wij zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden voor O.S.O. Er zijn verschillende vacatures:

• Secretaris of voorzitter;
• Algemeen bestuurslid;
• PR en communicatie.

Wil je meer info of wil je je aanmelden? Dat kan bij een van de bestuursleden: Julia, Nynke, Jitske, Grietsje of 
Anjo, of middels onderstaand emailadres.

Wist u dat???
• Glas 80 B.V. de spiegelwand voor ons gaat herstellen.
• 18 mei de bloemetjesactie plaatsvindt.
• Wij hiervoor vrijwilligers zoeken die ons willen ondersteunen.
• U zich hiervoor al kan aanmelden.

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

Bestuur O.S.O te Raerd

Walking voetbal
Woensdag 14 maart organiseerde 
Voetbalvereniging Irnsum zijn 
eerste Jumbo walking voetbal 
toernooi op sportpark “de Bining”. 
Acht ploegen waren uitgenodigd: 
HZVV uit Hoogeveen, Vitesse uit 
Koekange, Bolsward, Heerenveen, 
Cambuur 1 en 2, Irnsum 1 en 2.

We troffen het geweldig met 
het weer, alleen ‘s morgens was 
het mistig toen we de velden in 
gereedheid brachten. Ieder van 
ons had een taak, zodat we, na 
ontvangst met koffie en gebak, 
om half 11 konden beginnen. 
Zelf hadden we ook voor scheids-

rechters gezorgd, die zich de hele 
dag prima van hun taak hebben 
gekweten. Om kwart over 
12 konden alle deelnemers aan 
de soep met broodjes, dit alles ter 
beschikking gesteld door Jumbo 
Grou. Ook de mensen in de 
bediening mogen wel even 
genoemd worden, want zij voor-
zagen iedereen van een natje en 
een droogje.
 
Om half 3 werden de kruisfinales 
gespeeld tussen HZVV en 
Heerenveen, en Irnsum 1 en 
Vitesse. De uiteindelijke winnaar 
van dit toernooi werd HZVV uit 
Hoogeveen met Vitesse op een 
keurige tweede plaats. Om een 

uur of drie kon wedstrijdleider 
Jappie Hallema de dag afsluiten en 
de eindstand inleveren bij Ed de 
Dulk, die nog een leuke speech ter 
afsluiting had.

Al met al een prachtige en 
Sportieve dag gehad, zodat een 
ieder met een tevreden gevoel 
huiswaarts keerde. Foto’s van het 
Jumbo Walking Voetbal Toernooi 
zijn te vinden op de website van 
v.v. Irnsum. 

Voor wie ook eens mee wil doen: 
Je kunt je opgeven bij Abe 
Buwalda. Telefoon: 06-16219923
 
Jan Teitsma
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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

Nieuwe bar in het 
blikje
Omdat de oude bar aan ver-
vanging toe was, is er besloten 
om een nieuwe te plaatsen. De 
nieuwe bar is meer naar midden 
van het blikje gekomen, zodat je 
er beter omheen kan zitten. De 
nieuwe bar bestaat uit een blad 
gemaakt van eikenhout. 
De verlichting boven de bar en de 
bak er omheen zijn ook opnieuw 
aangebracht. En alles wordt op-
nieuw geverfd zodat het blikje er 
eerst weer even tegen aankan.
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Open huis
Beste Raerders, 

Een aantal maanden geleden 
hebben we een stukje in het 
dorpskrantje geschreven over ons 
“woonproject” in Leeuwarden. 
Hierin kondigden wij aan 
dat we wellicht een open huis 
speciaal voor Raerders zouden 
organiseren. Dan kunnen jullie 
zien waar wij zolang mee bezig 
zijn geweest.  We wonen nu ruim 
twee maanden in ons nieuwe huis 
en ondertussen is binnen alles 
klaar en vinden wij het erg leuk 
om ons huis aan jullie te laten 
zien. 

Vandaar dat wij een open huis 
organiseren op zaterdag 14 april 
van 14.00 – 17.00 uur. Er staat een 
hapje en drankje voor jullie klaar 
en het meidenduo FAAM (Marike 
en Tjitske) gaat deze middag 
muzikaal opluisteren. Wij hopen 
jullie te zien op de Huizumerlaan 
148 E in Leeuwarden. 

Groetjes, 
Paul, Saskia, 
Nena en Boaz
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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

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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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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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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Oproep: Bakken voor de moestuin

Wie vindt het leuk om voor school bakken te 

maken voor de aanleg van een nieuwe moestuin. 

Materiaalkosten worden vergoed! 

Voor de details kun je contact opnemen met Ralf Nijp:

Ralph@Raerderhiem.nl

Fijn dat je wilt helpen!

Bedankt namens de OV

Oud papier
Is jouw oudpapiercontainer vol? Graag 

dan de rest in kleine lichte doosjes erbij 

plaatsen. Grote zware dozen worden niet 

meegenomen!
Bedankt namens de vrijwilligers!

Per 17 maart 2018 zijn wij 
verhuisd van Raerd naar 
Leppehiem in Akkrum 

21a 

Oud adres: Sélânswei 31   9012 CM  Raerd 0566-602237 
Nieuw adres: Leppedyk 21a  8491 GJ  Akkrum 0566-602237  
                 mob.   06-26408673 
 
Tevens bedanken wij langs deze weg voor alle lidmaatschappen. 
 
N.B. Postzegels voor de Fibrose Stichting zijn nog altijd welkom. Heeft u 
nog wat liggen, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand 
telefoonnummer. We kunnen dan iets afspreken om ze op te halen.  
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Doorstart Versmarkt
in Reduzum!
Vanaf vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) zal er elke vrijdagmiddag van 2 tot 5 uur 
weer een versmarkt gehouden worden op de Haven in Reduzum. Op deze kleine, 
maar ontzettend gezellige markt zullen diverse verse, eerlijke producten te krijgen 
zijn. Kaphûs is natuurlijk ook open voor fijne verzorgingsproducten en bij Tribulet 
staan de deuren open om een kijkje te nemen wat voor moois daar gemaakt wordt 
en verkrijgbaar is. Café Bar de Welp heeft het terras open en de koffie klaar. Tevens 
zal er bij mooi weer een terras bij de markt zijn.

Al met al een heel mooi moment om de week af te sluiten en wat lekkers voor het 
weekend te halen.

Er zullen ook dit jaar een aantal vaste kramen zijn (b.v. brood en banket, groente 
en fruit, spek en worst,) maar er zullen ook een aantal ondernemers (met b.v. vis, 
wijnen, honing e.d.) wisselend aanwezig zijn op deze markt. Op de eerste markt 
zullen alle aanbieders aanwezig zijn, zodat u kunt zien wat er zoal te krijgen zal zijn 
de komende tijd. Op de Facebookpagina Versmarkt Reduzum is elke week te zien 
wie er op de markt zullen staan, en wat de aanbiedingen van de week zullen zijn.

Wij hebben er weer zin in, u ook?

Foto’s iisbaan 2018
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Winterwille op de 
iisbaan 
 
Voor de ijsvereniging van Raerd wa-
ren het hoogtijdagen in de periode 
van 26 februari tot en met 4 maart. 
Als ijsvereniging streven wij er na-
tuurlijk elk jaar naar om de ijsbaan 
een paar dagen open te hebben, 
zodat ieder zijn baantjes kan schaat-
sen, voor jong en oud.

Helaas is dit niet ieder jaar het geval, 
maar wel dit jaar. Door een aantal 
dagen van vorst kon er 28 februari 
al worden gereden door de jeugdle-
den van de ijsvereniging. ‘s Middags 
moest de baan weer even dicht voor 
het aansterken van het ijs, zodat de 
dag erna ieder lid, jong en oud, kon 
genieten van de baan.

Op zaterdagmiddag 3 maart kon-
den we onze jeugdwedstrijden laten 
doorgaan. Er werd bij de jeugd 
gestreden in drie klassen.

Uitslagen:

Groep 1 en 2 (6 deelnemers)
1e prijs Senna Bosma                                                
2e prijs Nick v/d Staal
3e prijs Elske Siesling

Groep 3, 4 en 5 (8 deelnemers)
1e prijs Anouk Stelwagen
2e prijs Hannah de Vries
3e prijs Esmee Kooistra
3e prijs Rixt Punter

Groep 6, 7 en 8 (12 deelnemers)
1e prijs Nina v/d Meer
2e prijs Marrit de Groot
3e prijs Ilse Kooistra

In de avond werden de wedstrijd 

gehouden voor jeugd vanaf de basis-
school en senioren .

Uitslagen :

Jeugd vanaf de basisschool (7 deel-
nemers)
1e prijs Janna Veldhuis
2e prijs Sanne van Vilsteren
3e prijs Djurre v/d Ploeg

Senioren (9 deelnemers)
1e prijs Andre v/d Staal
2e prijs Sjoerd Stelwagen
3e prijs Oeltsje v/d Woude

Als dan op zaterdag alle wedstrij-
den zijn geweest, zou het natuurlijk 
fantastisch zijn als we ook nog een 
prikslee-wedstrijd konden organi-
seren. Dit was dan ook het geval op 

zondag. Hier werden de prijzen als 
volgt verdeeld:
 
Junioren estafette
1e prijs Nina v/d Meer/Marrit de 
Groot
2e prijs Sigrid Timersma/Ilse 
Kooistra

Dames
1e prijs Doete Kooistra
2e prijs Tamara Struiving
3e prijs Janna Boersma
Senioren

1e prijs Pieter Siesling
2e prijs Jentje Zantema

Na al deze wedstrijden werd het ijs 

snel slechter en werd er besloten om 
de baan te sluiten. Wij als ijsver-
eniging kunnen terugkijken op een 

geslaagde week en hopen volgend 
seizoen op wederom een jaar met 
volop winterweer!!!

Graag willen wij alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet!!!!
 
Iisklup Raerd
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Errit en Dineke binne op’e nij pake en beppe wurden fan Lieke Inez.

Lieke is berne op zondag 21 jannewaris en dochter en suske fan Boukje, 
Remco en Faya.

Op maandag 19 maart zijn wij 
trotse ouders en grote broers 
geworden van Lenteflora 
Jeannette

Jaring, Lotte, Steijn en Senn

Berne

Raerder fynt earste ljipaai fan 
Ljouwert

Rutger van der Meer hat op 23 
maart it earste ljipaai fan de 
gemeente Ljouwert fûn. Van der 
Meer seach it aaike lizzen yn in 
stik greide tusken Grou en Jirn-
sum. Hy hat fan boargemaster 
Crone in oarkonde krigen.

Raerders
obs ‘t Raerderhiem pakt 3e prijs bij schoolvolleybaltoernooi

Hannah, Silvan, Renske, Brecht, Rixt en Jurre zijn op 24 maart in Sneek 
3e geworden in hun poule met het schoolvolleybaltoernooi!


