
Jaargang 15, nr.146 
Oktober 2018 Raerder doarpskrante

P
R

AE
T

 F
AN

 R
AE

R
D

Lees verder op pag. 8

IFKS 2018
Raerder Roek



PRAET FAN RAERDPagina 2

Deze keer zal Arjen Compagne 
vertellen wie hij is en wat hem 
zoal bezighoudt.

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben geboren in het ziekenhuis 
van Leeuwarden op 12 Februari 
1991.

Ben je verliefd, verloofd, ge-
trouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Ik woon samen met Robin en ons 
zoontje Sef van net twee.

Wat doe je overdag?
Ik ben werkzaam als verslaggever 
bij Media Heerenveen. Daar maak 
ik onder andere sc Heerenveen 
TV voor Fox Sports.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Mijn gehele leven, op een paar 
jaar na voor studie in Groningen 
en Amsterdam.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik zit in de commissie van het 
leukste feest van het jaar, de 
Merke. Ook mag ik de kas 
bewaken van de biljartclub op 
dinsdag.

Wat is je favoriete muziek?
Vooral veel muziek uit de 60’s, 
70’s en 80’s, maar ik kan ook 
genieten van Country, Dance, 
Hardstyle of keiharde Rock. 
Van alles dus. Soms zelfs Jannes. 
Zolang het maar geen rap muziek 
met autotune is, sta ik voor alles 
open.

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

Praet mar Raak

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Ik houd wel van een feestje. Ook 
kijk ik graag naar sport, netflix en 
speel en verzamel ik games.

Wat vind je het lekkerste eten?
Moeilijk om een keuze te maken, 
maar vooral de oosterse keuken. 
Mag wel lekker pittig.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Volvo V50.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Bij vrij veel programma’s, maar 
één programma spant de kroon 
van onnozelheid: Temptation 
Island.

Welk boek lees je op het 
moment?
Geen helaas. Ik vind lezen wel 

leuk, maar het komt er alleen van 
op vakantie.

Waar praat je graag over?
Positieve dingen. Niet dat het 
altijd positief is, maar zou dat wel 
willen.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Voor mijn werk moet ik bij bijna 
alle wedstrijden van sc 
Heerenveen zijn en die voetballen 
in het weekend. Daarnaast kijk 
ik ook graag naar andere sporten 
zoals Formule 1, vind ik het leuk 
om gezellig ergens te zitten en doe 
ik leuke dingen met Robin en Sef. 
Het weekend is gauw te kort.

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
Het liefst ontdek ik de hele 
wereld. Maar een rondreis door 
Amerika staat op het moment 
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
zondag 7 oktober 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

maandag 15 oktober 20.00 uur   Lezing Liesbet Geijlvoet: 
Pelgrimage naar Lindisfarne Dorpshuis

Vrijdag 16 november 20.00 uur Afscheidstournee Teake van der Meer 
‘Noch ien kear’ Dorpshuis

zondag 21 oktober 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

dinsdag 23 oktober vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

zaterdag 27 oktober 15.00 uur Kinderbingo Dorpshuis

woensdag 31 oktober 19.30 uur    Film van betekenis  Lokaal Reduzum

zondag 4 november 9.30 uur  Kerkdienst Allerzielen
(herdenking overledenen) Laurentiuskerk

Zaterdag 20  november vanaf 18.00 uur Sint Maarten Hele dorp

Zaterdag 24 november vanaf 13.30 uur Intocht Sinterklaas Dorpshuis

Vrijdag 14 December 17.00 uur PRE-Kerstborrel Dorpshuis

Donderdag 10 t/m zondag 
13 Januari 2019 Open Raerder Biljartkampioenschap Dorpshuis

Rjimke Stienstra hâld nei tal fan jierren op mei it súteljen fan’e doarpskrante op’e Slotsdyk. Ek lâns dizze wei 
wolle we har dêr tige foar tankje! It súteljen wurdt oernaam troch Nynke Duiker.

De redaksje

Foarwurd

wel heel hoog op mijn bucket list. 
Ook zou ik onze jaarlijkse 
wintersport voor geen goud 
willen missen.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is je slechtste?
Ik ben een sociaal persoon, maar 
heel soms ook niet.

Wat vind je het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Het mooiste plekje van Raerd 
vind ik het dorpsplein ten tijde 
van de Merke. Het minst mooie 
ons eigen voortuin, die moet 

nodig worden opgeknapt.

Was mis je op dit moment in 
Raerd?
Niks.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Ik zou graag eens met Zlatan 
Ibrahimovic willen praten, de 
enige persoon die zichzelf een 
levende legende noemt en het nog 
is ook.

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

Ik zou alleen nog maar dingen 
doen die ik leuk vind. Ook zou ik 
een zweefmolen kopen en van het 
trapveldje zijn vaste standplaats 
maken, speciaal voor Folkert 
Punter.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 15, nummer 146
Oktober 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
Tel. 06-30723946
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

Inleveren kopij
Voor het novemberummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 oktober (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van november wordt 
in de eerste week van november 
bezorgd.
   
Oplage
320 stuks

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

Druk 
BladNL

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

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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In minder dan twee jaar tijd ga ik de vierde nieuwe 
collega aan je voorstellen. Is er zoveel verloop in 
onze praktijk? Allerminst. We hebben het afgelopen 
jaar alleen van Eric Havik afscheid genomen. Van-
waar dan deze ‘invasie’? Wel, drie van de vier nieuwe 
dierenartsen werken parttime in onze praktijk en zelf 
werk ik inmiddels ook een dag  minder in de week. 
Bovendien is het immer drukker aan het worden. En 
dan bedoel ik niet alleen de extra drukte door 
regelgeving en administratieve rompslomp. De 
spreekuren worden alsmaar intensiever en we zijn 
daarnaast steeds meer in staat extra zorg te bieden 
aan zieke dieren die anders werden doorgestuurd 
naar specialisten en klinieken elders.

Per september is Anneke de Vries-Huizinga ons team 
komen versterken. Anneke is al bijna twintig jaar 
dierenarts in de gezelschapsdieren. Ze komt van 
oorsprong uit Groningen en is opgegroeid in 
Apeldoorn op de Veluwe. Ze woont met haar gezin 
met drie jongens in Oranjewoud en haar man is 
dierenarts in Heerenveen. Anneke heeft de afgelopen 
17 jaar in Franeker gepraktiseerd en was toe aan 
verandering. We zijn erg blij dat zij na rijp beraad 
voor onze praktijk heeft gekozen! Haar ervaring zal 
zeker van toegevoegde waarde zijn voor de gezel-
schapsdieren in onze praktijk. Anneke ziet ernaar uit 
kennis te maken met de dieren en hun baasjes die bij 
ons over de vloer komen. 

Ik kan me voorstellen dat onze vaste klanten door de 
bomen het bos niet meer dreigen te zien met al die 
nieuwe gezichten in de spreekkamer. Dat hebben wij 
voorzien. Afgezien van de vakantieperiodes zal elke 
dierenarts zoveel mogelijk vaste dagen op de praktijk 
zijn. Zo zullen we de continuïteit voor onze patiënten 
zoveel mogelijk trachten te waarborgen. Bovendien 
zullen we steeds meer op afspraak gaan werken zodat 
je kunt kiezen bij wie je op welk moment terecht 
kunt. Wellicht is dat binnen afzienbare tijd zelfs 

online via onze website mogelijk! Er wordt namelijk 
op dit moment ook druk gewerkt aan een vernieuwde 
praktijksite. En wat betreft de open spreekuren? Een 
telefoontje volstaat om te informeren wie er wanneer 
in de spreekkamer staat. Anderzijds is het soms juist 
goed dat er ook iemand anders zijn licht laat 
schijnen over een bepaalde kwaal of patiënt. Niemand 
is alwetend; geen enkele dierenarts is onmisbaar. En 
de individuele patiëntkaart zorgt voor de consistentie.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Anneke goed in ons 
team zal passen en ik weet zeker dat zij haar uiterste 
best zal doen jouw geliefde huisdier gezond te 
houden of beter te maken!

Nieuwe collega
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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
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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

 

 

Sinterklaas is weer in Nederland. Heb je zin 
om hem en zijn pieten een handje te geven en 
een spelletje te komen spelen? Kom dan 
zaterdag 24 november naar het dorpsplein.  

Iedereen uit Raerd en omstreken is van harte 
welkom! 

Hartelijke pepernotengroet, 

De Sinterklaascommissie 

zaterdag 24 november 
dorpsplein Raerd 

13.30 uur  
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Het was weer een veelbewogen 
IFKS. Afgelopen jaar 
gepromoveerd naar de B-klasse, 
dus de concurrentie was dit jaar 
weer een stukje sterker dan vorig 
jaar.

Zonder grote veranderingen aan 
het schip en met dezelfde 
bemanning gingen we vol frisse 
moed van start tijdens de IFKS. 
In het voorseizoen hadden we 
wekelijks getraind en een aantal 
wedstrijdweekenden gezeild. Dit 
alles ging niet onaardig, dus we 
hadden er wel vertrouwen in. Het 
enige waar we wat wantrouwig 
naar keken waren de hoge golven 
op het IJsselmeer. Een skûtsje is 
van oorsprong een vrachtschip 
voor het binnenwater en dus 
niet gemaakt voor het grote boze 
water van het IJsselmeer. Daarbij 
vindt de Roek het vaak lastig om 
snelheid te houden met hoge 
golven. Wij hoopten dus ook op 
een matig windje op hoger wal, 
zonder al te veel golven. Dit was 
helaas niet het geval tijdens de 
eerste wedstrijd op Hindeloopen. 
Gelukkig hadden we de donder-
dag en vrijdag voor de IFKS al 

wel getraind op het IJsselmeer om 
alvast aan de golven te wennen. 
Ook konden we de zeilen perfect 
voor dit water en deze wind 
trimmen. Dit verliep niet 
onaardig, dus dat gaf al wat meer 
vertrouwen.

Toen kwam de eerste wedstrijd 
bij Hindeloopen. We hadden een 
prima start en kwamen als 4e om 
de bovenboei. Dat was een goed 
begin. Nu op naar de rest. Bij de 
onderboei kwamen we in een 
protestsituatie terecht, waarbij een 
ander skûtsje onterecht tussen de 
boei en ons voer, met een aanva-
ring tot gevolg. Hierdoor lagen 
we een tijdlang stil tegen elkaar 
aan en werden we door een groot 
aantal skûtsjes voorbij gevaren. 
We zijn uiteindelijk als 10e 
geëindigd. Door protesten van 
andere skûtsjes schoven we 
uiteindelijk 2 plaatsen naar voren 
naar een 8e plaats.

De volgende dag hadden we de 
wedstrijd bij Stavoren. Voor het 
eerst in de geschiedenis dat we 
tijdens de IFKS op zondag 
zeilden. De commissie heeft 
besloten om de rustdag (of 
inhaaldag) op te schuiven in de 
week naar de woensdag, zodat er 
meer kans is om een wedstrijd 
eventueel in te halen op het mo-
ment dat een wedstrijd afgelast 
wordt.

Tijdens de wedstrijd op Stavoren 
waaide het nog harder dan de dag 
ervoor, dus nog hogere golven. 
We hadden een goede start en 
kwamen als 5e om de bovenboei. 
Weer een prima begin op de 
hoge baren. We maakten helaas 
een klein foutje bij de bovenboei, 
waardoor we een strafrondje 
moesten draaien. 

Gelukkig konden we daarna weer 
naar voren zeilen en lagen we 6e. 
Toen de wind enorm begon toe 
te nemen werd snel de finish erin 
gegooid en finishten we ook als 
6e. Maar goed ook, want daarna 
begon het alleen maar harder te 
waaien. De kleine a-klassen en de 
A-klasse werden dan ook afgelast.
Gelukkig mochten we vanaf 
toen naar het vlakke water. Eerst 
het water bij Heeg. Er stond een 
windkrachtje 2-3, wat prima 
voor ons is. Na een fantastische 
start kwamen we als eerste bij de 
bovenboei. Helaas begon daar 
meteen al de ellende. 2 skûtsje 
namen onterecht voorrang, toen 
wij met het zeil over bakboord bij 

IFKS 2018 - skûtsje 
Raerder Roek

Wist je dat:
Wij 3 verschillende wedstrijd-
banen hebben:
Een heen en weer baan met een 
gate, waarbij je mag kiezen welke 
boei je neemt.
Een zandloper waarbij je de ene 
keer stuurboord om een boei gaat 
en de andere keer bakboord om 
de boei gaat
Een olympische baan waarbij je 
een driehoek zeilt met een lus.

Wist je dat:
Een schip met de zeilen over 
bakboord (links) voorrang heeft 
op een schip met de zeilen over 
stuurboord (rechts).

Stuurboord en bakboord zijn uit 
elkaar te houden met het volgen-
de ezelsbruggetje: GRAS – Groen, 
Rechts, Aan Stuurboord
Op onderstaande foto zijn wij dus 
een bakboord schip.
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de bovenboei aankwamen. We 
raakten door hen helemaal in de 
knel en moesten wachten tot we 
weer vrij verder konden. Het 
gevolg, deze 2 skûtsjes 
draaiden een strafrondje en 4 
andere skûtsje vlogen ons voorbij. 
Toen op naar de tweede boei. Ook 
daar knalde een skûtsje er onte-
recht tussen. En ook hier werden 
we door meerdere skûtsjes voorbij 
gezeild. Toen naar de 3e boei, 
waar we zelf volgens de 
scheidsrechter te weinig ruimte 
gaven aan een skûtsje bij de boei, 
dus hier moesten wij zelf een 
strafrondje voor draaien. We 
hebben de wedstrijd zo goed 
mogelijk uit gezeild en kwamen 
als 13e over de finish (12e na 
protestbehandelingen). Heel zuur, 
want we hadden genoeg snelheid 
en hadden die eerste plek prima 
kunnen vasthouden.

We vervolgden onze tocht naar 
het Slotermeer. Een nieuwe dag, 
nieuwe kansen. Met een 
windkrachtje 2-3 prima zeilweer. 
Na een matige start kwamen we 
als 9e om de bovenboei. Dat be-
tekende voor ons dat we moesten 
inhalen. Gelukkig lukte dat. We 
hadden een goede slag te 
pakken en schoven elke ronde iets 
vooruit. Uiteindelijk als 5e over de 
finish.

De volgende dag hadden we een 
rustdag en daarna mochten we op 
het Tjeukermeer zeilen. Ook nu 
kwamen we niet goed uit de start. 
We hadden wel veel snelheid, 
maar zaten op de verkeerde 

plek en waren net iets te laat. We 
zagen de hele vloot voor ons langs 
gaan, dus dat was goed balen. 
Maar de kop ervoor en gaan met 
die banaan. Gelukkig pakte de 
stuurboord-slag naar de 

bovenboei goed uit en konden we 
net een gaatje vinden om tussen 
de bakboordschepen te draaien. 
Als 9e om de bovenboei, dat viel 
gelukkig nog mee.  Nu moesten 
we weer inhalen. Dat lukte goed 
en op een gegeven moment lagen 
we op de 6e plaats. Helaas werden 
we nog door 1 schip ingehaald en 
eindigden we op de 7e plaats.  

Toen op naar de Lemmer. Daar 
zeilden we 2 wedstrijden. Er was 
harde wind voorspeld, dus we 
hadden al een rif in het groot-
zeil en een rif in de fok gezet. 
Net voor de start begon het nog 
harder te waaien, dus snel nog 
een rif erbij ingetrokken. Dat was 
maar goed ook, want nog steeds 
moesten we de dikke vlagen goed 
opvangen met de zeilen. Na een 
prima start kwamen we als 5e om 
de bovenboei. Ondertussen 
hadden al 4 schepen de wedstrijd 
gestaakt vanwege aanvaringen. 
Toen de wind nog sterker werd, 
kwam de finish er vervroegd in. 
Net in het laatste rak werden we 
nog ingehaald door een ander 
schip. Jammer, maar we waren 
ook wel blij met een 6e plek.

De tweede dag op Lemmer begon 
ook met een stevige wind. Iets 
minder dan de dag ervoor, dat 
gelukkig wel. Met 1 rif in het 
grootzeil begonnen we aan de 
wedstrijd. We moesten even op 
zoek naar de snelheid. Na wat 
veranderingen begon het wat 
beter te lopen. Na de start 
moesten we al snel meedraaien 
met andere schepen vanwege 
‘ruimte voor de wal’. Hierdoor 
belandden we onder een aantal 
schepen, waardoor we helemaal 
geen wind meer hadden (vuile 
wind). Na een extra slag naar 
boven gingen we met de zeilen 
over stuurboord naar de 

Wist je dat:
Tijdens de IFKS-week de beman-
ning, partners en kinderen samen 
leven op ons volgschip. De meeste 
bemanningsleden slapen op een 
eigen boot en koken, eten en 
drinken op het volgschip!

bovenboei. Gelukkig konden we 
een mooi gaatje vinden en 
kwamen we als 6e bij de 
bovenboei. Daarna een paar 
mooie slagen en op een gegeven 
moment lagen we op de 4e posi-
tie. Helaas konden we 1 skûtsje 
niet achter ons houden en 
eindigden we als 5e. Dit 
betekende voor het klassement 
geen veranderingen meer en dus 
eindigden we op een 7e plek in 
het klassement. Er had iets meer 
ingezeten, maar ontevreden zijn 
we zeker niet. De vele harde wind 
was een goede oefening, waar we 
in de toekomst weer mee verder 
kunnen.

We hebben de IFKS-week 
natuurlijk feestelijk afgesloten met 
een drankje en een dansje. 
Bijkomend van deze week, kijken 
we met weemoed terug, maar 
gelukkig zijn we er volgend jaar 
weer! 

Wij bedanken iedereen die ons 
gevolgd, gesteund en 
gesupporterd heeft!
 
U kunt ons ook volgend jaar weer 
volgen via facebook en twitter @
skutsjeraerderroek.
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier Mededeling vanuit de 

activiteiten commissie 
“de Trijesprong”.

Op 14 juli jongstleden hebben wij 
tijdens onze jaarlijkse afsluitende 
BBQ, afscheid genomen van een 
drietal commissie leden namelijk: 
Wike v/d Goot, Ellen Hofman en 
Tamara Struiving. Wij willen deze 
dames nogmaals bedanken voor 
hun inzet tijdens alle activiteiten 
die we gezamenlijk hebben 
uitgevoerd in al hun zittende 
jaren.

Tijdens deze BBQ sluiten de 
nieuwe leden ook aan dit zijn: 
Douwina Bosch, Sara Visser en 
helaas toen verhinderd Louise 
Duhoux. Inmiddels hebben we 
de eerste vergaderingen achter 
de rug en deze dames zijn zeer 
enthousiast, hebben leuke en 
vernieuwende ideeën. Welkom!

Dus de bezetting van de AC is als 
volgt: Douwina Bosch, Sara 
Visser, Louise Duhoux, Peter 
Lammers, Ids Veldhuis, Wietse 
van Vliet en Tjeerd Veenstra. Wij 
zijn tijdens activiteiten 
herkenbaar aan de kleding 
voorzien van het AC logo.

Inmiddels hebben wij ook al 
een aantal activiteiten ingepland 
namelijk:

Zaterdag 27 Oktober aanvang 
15:00 uur de jaarlijkse Kinder-
bingo.
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Vrijdag 16 november aanvang 
20:00 uur Teake v/d Meer (noch 1 
Kear).

Vrijdag 14 december aanvang 
17:00 uur een PRE-Kerstborrel

Donderdag 10 januari 2019 
t/m Zondag 13 januari 2019 het 
jaarlijkse Open Raerder Biljart-
kampioenschap.

U kunt alvast deze data 
noteren in uw agenda.

Ook voor al deze activiteiten 
rekenen wij weer op vrijwilligers 
die ons en het dorpshuis willen 
bijstaan met de bardiensten en 
eventueel bakdiensten.

Wat kunt u dit jaar nog meer van 
ons verwachten? Hier een kleine 
greep uit onze ideeënbus: 

•	 Na het daverende succes van 
deel 1 nu SEXTIPS 2.

•	 Dirk Kuperus en Band beter 
bekend als de Spiderman.

•	 Een Super Bingo.

•	 Kipperde Kip festijn

Ook komt er een ideeënbus te 
hangen in het dorpshuis met de 
wensen van u als inwoner wat er 
eventueel nog georganiseerd zou 
moeten worden, wij hopen op 
veel input en ideeën.

Met Vriendelijke Groet,

AC “de Trijesprong “ Raerd

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?

Raerders
Jan Zantema is op 7 september 65 
jaar geworden.

Op 1 september zijn Lotte Hugen 
en Jaring Brunia getrouwd.

Getrouwd
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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 

“Mooi” en Oud!!
 
Stel, je leidt een normaal leven. 
Hoe zou je dat vergaan?
In de  eerste paar jaar leer je 
lopen, op je zesde kun je praten 
en de jaren daarop vermaak je je 
met tekenfilms en hinkelen op het 
schoolplein.

Met een jaar of veertien ontdek 
je de liefde en krijg je jou eerste 
(tong) zoen en als je zeventien 
bent voor het eerst seks.

Rond de dertig ga je trouwen en 
krijg je je eerste kind. De 
komende tientallen jaren vliegen 
voorbij en voor je het weet zijn je 
kinderen zelf volwassen.

Als veertiger ben je al iets 
roestiger en met vijfenveertig is de 
aftakeling echt ingezet. Je verliest 
je “schoonheid”, je krijgt rimpels, 
haar groeit waar je het niet wil 
hebben  en waar je het wel wil 
hebben verdwijnt het.
Je conditie en flexibiliteit 
hobbelen achteruit.

Als je zevenenzestig en een half 
bent mag je met pensioen en als je 
vijfenzeventig bent kom je 
hijgend en puffend bijna je stoel 
niet meer uit.

Tot je leven op je 76 ste  (als man) 
of 81 (als vrouw) op zijn eind 
loopt. Dat was het dan!
 
In de natuur is het toch anders 
geregeld. Er zijn een aantal bomen 
en coniferen die zéér oud kunnen 
worden, b.v. Eik, Beuk en Ginko 
Biloba.

Blommen en oar 
Praet
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Ambachtsbakker Sybesma 

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

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

Openingstijden Mantgum:

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

Een jonge beuk of eik van 35 jaar 
maakt nog weinig indruk. Maar 
een beuk van 250 jaar wel, zo ook 
de Ginkgo (Japanse notenboom) 
waarvan de kruin zich pas na 
honderd jaar ontwikkelt. Hoe 
ouder hoe mooier.

Kijk eens naar de oude 
Paardekastanje aan de Buorren. 
Dat is pas schoonheid!!

Wij als mensen komen er toch wel 
een beetje bekaaid af.
  
Hans Stouthart
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De merke is wer foarbij, it waar wie goed en it feest ek.
De spultsjes, it keatsen en alle oare activiteiten, it koe 

net better.

Wyld-west tafrielen op de Sylsterhoeke.
Dit moat fansels net wer barre.

De bern binne ek wêr nei skoalle.
Op it plein boartsje se mei in protte wille.

It is in moai gesicht al die bliere bern.

Ek de winteractiviteiten yn it Doarpshûs begjinne hast.

Hoop is in ljochtsje yn dyn hert.
Dat hjoed moed jout en moarn krêft.

Wa altyd de wierheid seit, hoecht neat te ûnthâlden.
Minsken binne net lêstich, minsken binne ferskillend 

dat is lêstich.

Yn de natoer is gjin wifi wol in goede ferbining.

It moat net Raerder

Goed nieuws, dit jaar is TC Raerd geselecteerd om in het dorp loten te mogen verkopen voor de Grote 
Clubactie. De loten kosten €3,- per stuk, waarvan een deel bestemd is voor de club. Met de opbrengst van de 

Grote Clubactie wil het bestuur een grote ledenwerfcampagne voor de jeugd organiseren. Hierbij wordt 
gedacht aan het feestelijk openen van het tennisseizoen 2019, waarbij alle jeugd van de basisschool, vanaf groep 

3, uitgenodigd wordt om deel te nemen aan tennisactiviteiten, gecombineerd met jeu-de-boules en een 
combinatie van beiden. Tijdens de middag zijn er hapjes, drankjes en kan er ingeschreven worden voor 

tennislessen en clinics.

Als koper van het lot maak je kans ook nog eens kans op mooie prijzen. Op woensdag 12 december 2018 
verricht notaris mr. M.E.F. Ploum de trekking van de Grote Clubactie 2018.

 
De komende tijd kunt u het bestuur of de oudere jeugdleden verwachten met de loten.

 
Door de deelname aan de Grote Clubactie komt de jaarlijkse kerstactie te vervallen.

Grote Clubactie
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Kimberly stelt zich voor 

 
 

 
 
Mijn naam is Kimberly de Vries, 23 jaar woonachtig in Lippenhuizen. 
 
In 2015 ben ik afgestudeerd aan de opleiding D´Drive Artiest Dans te 
Leeuwarden, maar daarvoor gaf ik ook al veel danslessen.  
 
Dit seizoen is alweer het 8e seizoen dat ik danslessen geef en ik doe dat nog 
altijd met veel plezier.  
 
Ik vind het leuk om de dansers wat te leren, maar vind het ook belangrijk dat 
we veel plezier hebben in de lessen.   
 
Naast mijn beroep als dansdocent ben ik afgelopen seizoen geslaagd voor de 
opleiding tot sportmasseur-verzorger.  
 
Ik hoop jullie een keer te zien in één van de danslessen!  
 
Ik zou het fijn vinden dat wanneer je bent verhinderd voor de les er afgemeld 
wordt via kimberlydevries@outlook.com  
  
 
 
 
 
Voor al u vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl  Let op: .NL 
 

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

 
Bestuur O.S.O te Raerd 

GYMNASTIEKVERENIGING  RAERD 
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Programma 

17.45 uur Verzamelen op schoolplein 
18.00 uur Start deur tot deur + groep 8 fakkeltocht of begeleiding bij een groep 
18.30 uur Lekkers inleveren bij familie Pier Dijkstra  
19.00 uur Warme chocolademelk en muziek op het schoolplein 
19.15 uur Lekkers eerlijk verdelen onder alle kinderen in werkplaats familie Dijkstra 
19.30 uur  Einde Sint Maarten 
 

Sint Maarten in Raerd dit jaar op 10 november  
 
U bent op zaterdagavond 10 november van harte uitgenodigd op het schoolplein in Raerd 
om Sint Maarten met ons te vieren. Het wordt weer ouderwets gezellig met lichtjes, 
vuurtonnen, warme chocolademelk en gezellige muziek.  
 
Vastgeniet aan deze bief vindt u een bruin envelopje. Waar is dit voor bedoeld?  
Als commissie ontvangen wij geen subsidie voor de organisatie van de intocht van  
Sinterklaas. Wij zijn volledig afhankelijk van giften uit het dorp. Wilt u ons helpen het  
Sinterklaasfeest ook dit jaar weer tot een succes te maken?  Geef dan op 10 november  
het bruine envelopje met uw bijdrage aan de begeleider die met de kinderen bij u  
langkomst. U mag het envelopje ook in de bus doen bij Nienke Hainja, Slingerbochten 7  
in Raerd. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!   
 
Uw kind zit niet in Raerd op de basisschool maar wil wel graag meelopen?  
Dat kan uiteraard. Omdat wij de kinderen in groepjes indelen is het handig om dit dan 
aan ons door te geven. Dit kan tot uiterlijk 7 november bij Hanny Wiarda via 
ah.wiarda@planet.nl of via (0566) 60 16 10. Hanny deelt uw kind dan in bij een groepje.  
 
Wat gaan we 10 november doen? 
 Alle kinderen zijn in groepjes ingedeeld met 1 of 2  

begeleiders. Iedere groep krijgt een straat  
toegewezen.  

 De groep loopt van deur tot deur en zingt Sint  
Maarten liedjes in ruil voor lekkers.  

 Dit lekkers wordt ingeleverd bij de commissie aan de  
Poppenwiersterdyk bij de familie Dijkstra.  

 Na inlevering van het lekkers gaat iedereen terug  
naar het schoolplein voor een heerlijke warme kop chocolademelk.  

 Daarna terug naar de familie Dijkstra. Hier wordt het lekkers  door de 
commissieleden eerlijk verdeeld onder alle kinderen.  

 
Hartelijke groet, commissie Sint Maarten & Intocht Sinterklaas 
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Activiteitencommissie dorpshuis “de Trijesprong” 
Organiseert op: 

 

Zaterdag 27 Oktober 2018 

 
Voor de jeugd t/m 16 jaar! 

 
Er worden 6 ronden gespeeld die weer verdeeld zijn 
in 3 prijzen per ronde. (Eerst 1 lijn vol, 2 lijnen vol, 

daarna voor de volle kaart) +  “ Superronde “ 
De inleg bedraagt €5 per bingokaart die de gehele 

middag geldig is. 
 

Aanvang 15.00 uur.   
Wie als eerste een lijn vol heeft wint een prijs, daarna spelen we voor 2 lijnen wie als 
eerste de 2 lijnen vol heeft mag een prijs uitzoeken, daarna spelen we verder voor de 
volle kaart en mag de winnaar ook een prijs uitzoeken enz. zodat alle prijzen voor die 
ronde eruit gaan. Een dubbele bingo word er gedobbeld en degene die het hoogst gooit 

mag een prijs uitzoeken en de andere(n) krijgt een troostprijs. 
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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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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.

 

 

 



PRAET FAN RAERDPagina 20

Lezing: Pelgrimage naar 
Lindisfarne. Liesbet Geijlvoet 
over haar (kleine) pelgrimage
Maandagavond 15 oktober in het 
dorpshuis te Raerd
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

 “Wie een missie heeft, wil iets 
brengen. Maar een pelgrim heeft 
alleen zichzelf om te geven”, zei 
mevrouw Tutu onlangs op het 
symposium van het 70-jarig 
bestaan van de Wereldraad van 
Kerken.

Pelgrimeren is op weg gaan met 
alleen jezelf als belangrijkste 
bagage. En de weg die je gaat, is 
het doel. Je begint bij vandaag en 
hoe lang of kort je reis ook is, 
ergens kom je op een andere plek 
en tijd aan: de weg die je gaat, 
maakt dat jij en jouw visie op 
jezelf en de wereld verandert. Hoe 
veel of weinig? Dat weet je niet 
van tevoren. Dat is het aardige 
van pelgrimeren.

Liesbet Geijlvoet is sinds 1 juli 
voorganger van de protestantse 
gemeenten van Reduzum en 
Raerd.

Film van betekenis
Woensdagavond 31 oktober om 
half acht draaien we weer een film 

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



■ 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
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in het lokaal achter de kerk van 
Reduzum (gratis toegang). Omdat 
Mimosas, de film die we in 
gedachten hadden, nog niet 
leverbaar is, zijn we genoodzaakt 
voor een alternatief te kiezen. Via 
de mail zullen we laten weten 
welke dat wordt. Mocht u daar 
ook van op de hoogte gebracht 
willen worden n nog niet in ons 
bestand staan, stuur dan even een 
mailtje naar 
laurentiuskerk@planet.nl. 

Waar is de putemmer?
Een poosje geleden kwamen we 
tot de ontdekking dat de 
putemmer bij de regenbak op het 
kerkhof is verdwenen. Deze 
emmer wordt gebruikt om 
bloemen en planten water te 
geven en voor het schoonmaken 
van grafstenen.

Vorig jaar is de regenbak weer 
helemaal in orde gemaakt en daar 
hoorde ook de emmer bij. Het 
is een zinken exemplaar aan een 
ketting of een touw. Aan het eind 
zit een knip waarmee de ketting 
aan een oog bevestigd kan 
worden.

Sijtze Talsma en Jelle Veenstra 
hebben intussen met een hekkel 
de bodem afgezocht en tot hun 
verbazing kwam daardoor een 
ander ouder exemplaar boven 
water. Dus voorlopig kan er weer 
geput worden. Maar we zouden 
toch het zinken exemplaar graag 
terug hebben. Weet u waar hij is, 
meldt het of zet hem even bij de 
bak.
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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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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

âldwivesimmer
oan gjin dei noch oere bûn, 

neikream fan in wurge simmer
tilt dyn sinnen fan ‘e grûn

streaket oer fergetten mimer 
 

fleagen fan flamencofjoer, 
opswypjende tambouryn.
of seit grutte trom miskien

hertslach fan:’t is noch net oer?
  

sigeunerklanken sjonge ‘t soele   
yn ’t twirjen hearst in klarinet, 
wylst fioelen langjend gûle…

hein de sfear… en raan!

Sylster H.

Hjerst
De blêden falle al fan de beamen.
It wurdt jûns al gau wêr tsjuster.

Kearskes en lampen oan.
De houtkachel oan, 

de ferwarming op heech.
Ach de hjerst is ek in hiele fijne 

tiid.
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Bewoners over hun woongenot 
in Raerd.

Het is rustig wonen in Raerd.
Veilig, mooie omgeving, vrij 
uitzicht, schoon. Raerd is centraal 
gelegen tussen de steden Sneek en 
Leeuwarden.

Sociaal gezien is het een 
gemoedelijk, open dorp. Een 
prettige mix van oorspronkelijke 
dorpsbewoners en import.
Er heerst een vertrouwde sfeer, 
bewoners laten je in je waarde.

Het is ook een kindvriendelijk en 
kinderrijk dorp. Er is een peuter-
speelzaal, een basisschool, er zijn 
sport- en spelvoorzieningen voor 
de jeugd en er is een aparte 
ontmoetingsplek voor de 
jongeren.

Er zijn voldoende basisfaciliteiten 
t.b.v. de leefbaarheid. Er is een 
huisarts, fysiotherapie, sport-
massage. De groenteboer, de 
bakker en de kaasboer komen 
eens per week langs. De 
supermarkt (op 6 km afstand in 
Grou) brengt uw boodschappen 
ook aan huis en er is (beperkt) 
openbaar vervoer naar Sneek.

In het dorp zijn veel 
verenigingen op het gebied van 

sport (o.a.kaatsen, tennis, gym) en 
recreatie voor volwassenen.
Het dorpshuis staat in het 
centrum van het dorp en wordt 
vrijwillig beheerd door dorps-
bewoners. Daar worden veel 
activiteiten georganiseerd en er is 
voldoende gezelligheid te vinden.

De Protestantse Gemeente 
Ingwert (Raerd, Dearsum, 
Reduzum, Poppenwier) is actief 
in de Laurentius Kerk te Raerd. 
De vereniging voor het 
Dorpsbelang functioneert als 
schakel tussen gemeente SWF en 
alle dorpsbewoners en de Raerder 
doarpskrante houdt een ieder op 
de hoogte van al het dorpsnieuws.

Uit de woonbehoefte- enquête 
die het bestuur van Dorpsbelang 
heeft gehouden is dan ook 
gebleken dat de meerderheid van 
de bewoners (zeer) tevreden is 
over het woongenot in Raerd.

197 van de 270 huishoudens in 
Raerd hebben de enquête 
ingevuld, te weten: 15 Jongeren 
(16-25 jaar) , 49 Ouderen (66 +) 
en 133 Respondenten tussen deze 
beide leeftijdsgroepen in. Dat is 
73 %, een mooie respons!

Bijna 80% van hen heeft geen 
plannen/wensen om van woning 
te veranderen. De meesten willen 
graag in de eigen woning blijven 
wonen. r zijn 48 respondenten die 
aangeven dat er voor hen in Raerd 
ook geen woning beschikbaar is 
waar ze naar op zoek zijn.

Selanswei 

Dorpsbelang heeft in de enquete 
gevraagd naar uw voorkeur m.b.t. 
de nieuwbouw varianten aan de 
Sélânswei. Die vraag is door 113 
respondenten beantwoord. 

52 % daarvan sprak zich uit voor 
de bouw van starters- en 
seniorenwoningen. De andere 48 
% maakte een keus voor de 
twee-onder-een kap woningen. 
Daarbij gaven 13 bewoners aan 
dat ze eventueel wel een optie 
zouden willen nemen op een 
bouwkavel. 3 Respondenten 
hebben er meer dan 225.000 euro 
voor over. De anderen gaven aan 
dat een lagere koopprijs voor hen 
haalbaar zou zijn. Zeker 29 
respondenten gaven aan dat ze 
graag betaalbare huurwoningen 
op die plek zouden willen zien 
voor starters en senioren. 

Wat gaat er nu op de Sélânswei 
gebeuren?

Helaas zijn huurwoningen geen 
optie. De woningcorporatie kan/
wil namelijk niet meer in het 
dorp (op het platteland) bouwen. 
Dorpsbelang is in gesprek gegaan 
met het bouwbedrijf Koning uit 
Wolvega over de meest geschikte 
nieuwbouwvariant van koop-
woningen voor ons dorp. Dit 
bedrijf heeft namelijk een optie op 
de grond, waar Elkien de eigenaar 
van is.

Betaalbaarheid en geschiktheid 
van de woning voor senioren/ 
starters waren onze belangrijkste 
criteria, zoals door u aangegeven 
in de enquête. We hebben met 
Koning overeenstemming kunnen 
bereiken. De keus is gemaakt voor 
een type rijtjeswoning dat 
geschikt lijkt voor starters en 
senioren. Binnenkort worden die 
door het bouwbedrijf Koning te 
koop aangeboden.

Over de prijs voor deze 
woningen hebben we helaas 
niet veel te zeggen. Daar is de 
markt bepalend. Als de verkoop 

Resultaat van de 
enquête WONEN in 
Raerd 2018
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voorspoedig verloopt kunnen 
we binnenkort bouwactiviteit 
verwachten op het terrein aan 
de Sélânswei. Het bestuur van 
Dorpsbelang blijft vanzelfspre-
kend in nauw contact met het 
bouwbedrijf Koning tijdens het 
hele bouwproces. 

Er zijn leuke ideeën aangedragen 
voor het dorp. Dorpsbelang zal 
zeker een aantal van deze ideeën 
meenemen voor de toekomst van 
ons dorp!

11 september 2018
Dorpsbelang Raerd

Het Plaatselijk Belang is 
beheerder van de in de 2015 
aangeschafte Zoll Aed. Het 
beheer wordt uitgevoerd door 
een bestuurslid. Dit houdt in; het 
jaarlijks organiseren van een 
herhalingscursus voor de 
vrijwilligers en zorgdragen voor 
het onderhoud van de AED, ook 
na gebruik ervan. Intussen heb-
ben we voor het onderhoud van 
de AED een service abonnement 
afgesloten bij Lips Educatie 
Friesland.

In juni 2018 hebben de 
vrijwilligers alweer hun 3e door 
ons georganiseerde herhalings-
cursus gehad. Deze keer werd 
de cursus gegeven door Sien de 
Groot uit Mantgum. Het zijn 
leuke avonden maar met een 
serieuze ondertoon! De meeste 
handelingen waren nog wel 
bekend bij de vrijwilligers maar 
toch bleek het erg zinvol om de 
kennis en het gebruik van de AED 

Overdracht Beheer 
AED

weer even door te nemen en te 
oefenen.

Intussen is er één alarmerings-
systeem voor burgerverleners in 
Nederland van kracht. Dit bete-
kent dat de twee huidige syste-
men, HartslagNu en 
HartslagveiligWonen samen 
verder gaan onder de naam 
HartslagNu. Met één landelijk 
systeem kunnen ze de 
overlevingskansen van alle slacht-
offers van een circulatiestilstand 

in heel Nederland optimaliseren. 
Ook onze vrijwilligers moeten een 
nieuw HartslagNu account 
activeren. Dit is wettelijk verplicht 
om onze AED in te mogen zetten. 
Iedere vrijwilliger heeft hierover 
intussen een mail ontvangen. 

Ook de beheerder moet zich 
opnieuw registreren. Voor mij 
was dit een mooi moment om 
mijn functie als beheerder van 
de AED over te dragen aan een 
nieuw bestuurslid. Tot slot ben 
ik al sinds 2016 uit het Plaatselijk 
Belang. Nieuwe beheerder AED 
wordt bestuurslid van het 
Plaatselijk Belang, Germ Postma.

Bij deze wil ik alle vrijwilligers 
bedanken. Mede dankzij 
jullie hebben wij een AED kun-
nen aanschaffen in het dorp. En… 
ik hoop dat het gebruik van de 
AED niet nodig zal zijn. Alleen 
wel een fijn gevoel dat er genoeg 
vrijwilligers zijn die de AED 
kunnen en willen bedienen. Zeker 
als elke seconde telt en wij op 
jullie kunnen rekenen.

Bedankt,

Minke Nicolai (oud bestuurslid)
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Fryskpraters socht 

foar taalûndersyk 

Fryske Akademy

De Fryske Akademy ropt foar in grut ûndersyk nei sprutsen Frysk, ferskate generaasjes 

Frysktaligen út de eardere gemeente Boarnsterhim op om harren te melden. Sy dogge ûndersyk 

nei taalferoaring oer ferskate generaasjes hinne, en dêrom sykje sy yn it bysûnder trije 

generaasjes mannen út ien famylje: pake, heit en soan.

Meer ynformaasje fine jo op www.raerd.com by ‘Nieuws’.

Fibrose Aktie
Vanaf 13 december 1981 is de fam. Hans v.d. Meulen uit Sneek al bezig met een goede Aktie: kin-
deren die aan fibrose lijden een langer leven te geven (zelf 2 kinderen verloren). Daar heb je veel 
hulp bij nodig. De fam. Berkepas, Leppedyk 36, appartement 21A in Akkrum,  zet zich ook al meer 
dan 25 jaar in voor deze mooie Aktie,  d.m.v. het sparen van postzegels, oude ansichtkaarten, oude 
munten, D.E. punten, Donald Ducks, metalen auto’s en W.G. vd Hulst boekjes.

Mocht u iets hebben dan kunt u contact opnemen met:
Fam. Berkepas 0566-602237
Fam. H. v.d. Meulen 0515-415251

Hieronder de opbrengst van het afgelopen jaar.  Heel hartelijk dank hiervoor!

Opbrengst stichting 
fibrose

Totaal tot 01-09-2017 Van 1-9-2017 tot
31-08-2018

Totaal op 21-08-2018

Postzegels 121.059 8.155 129.214
D.E. punten 53.696 16.426 70.122
Balpennen 912 565 1.477
Suikerzakjes 2.891 501 3.392

PS:  Aan suikerzakjes en balpennen is geen behoefte meer.

Collecte Nierstichting
De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting bedraagt dit jaar € 354,95.
Hartelijk dank voor alle donaties!
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‘Lytse Teake fan ‘e Westereen’

De bekende Friese cabaretier en komiek Teake van der 
Meer is begonnen aan zijn afscheidstournee. 

Hij treedt dit jaar op in zalen waar hij veel en graag 
kwam, zo ook in dorpshuis ‘De Trijesprong’ in Raerd 
met het programma ‘Noch ien kear’. De mooiste 
hilarische typetjes en komische sketches uit zijn meer 
dan 50-jarige loopbaan passeren nog één keer de revue!

Datum: vrijdag 16 november
Aanvang: 20:00 uur
Entree: €10,- p.p.
Locatie: Dorpshuis ‘De Trijesprong’ in Raerd
Reserveren via acdoarpshus@hotmail.nl of bij Douwina 
Bosch: 06-48050521 of Louise Duhoux: 0610742756

Teake van der Meer in het dorpshuis ‘De Trijesprong’

Geluidstechnicus gezocht!De JSF band (Jan, Sjouke en Frans) zoekt een 
geluidstechnicus. Meer informatie is te verkrijgen 
bij:

Jan Teitsma
tel: 06-12273635 e-mail j.teitsma95@upcmail.nl

Sjouke de Boertel: 06-50444439

De JSF-Band spelen voornamelijk muziek uit de 
zestiger en zeventiger jaren. In het repertoire staan 
nummers van o.a. CCR, John Fogerty, The Eagles, 
Roy Orbinson, The Rolling Stones maar ook Piter 
Wilkens, en Boudewijn de Groot. Naast swingende 
rock & roll, spelen ze ook een enkele ballad. Kortom: JSF biedt muziek voor een breed publiek 

en een gezellige avond!
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Anna’s Dapur Sibrandabuorren
Anna Bijstra (12 jaar) uit Sibrandabuorren is onlangs een ‘thuistoko’ begonnen 
omdat koken één van haar favoriete hobby’s is. Ze kookt veelal Indonesische 
gerechten die ze heeft leren maken van haar pake. Iedere donderdag en/of 
zaterdag maakt Anna een gerecht. Wil jij weten wat ze deze week gaat maken en 
hoe je haar gerechten kunt bestellen? Kijk op haar Facebookpagina 
@AnnasDapur of vraag het via Whatsapp 06-22055724.

Een paar weken geleden zijn door de fa. Bootsma de 
fundamenten van Poort Jongemastate grondig onder 
handen genomen. Daarvoor was het eerst noodzakelijk 
om, mbv een soort stuwdam het waterpeil te verlagen, 
zodat aan het onder water  fundament gewerkt kon 
worden. Daarna werden de voegen tussen de 
prachtige oude kloostermoppen waar nodig uitgebikt 
en van nieuw voegsel voorzien. Het nam natuurlijk 
enige tijd voordat dat weer gedroogd was, maar het 
resultaat was er naar. De mooie oude Poort staat nu 
weer stevig op zijn pootjes en kan weer jaren mee.

I. S.

Onderhoud aan de Poort Jongema State

KWF collecte 2018
De KWF collecte 2018 heeft dit jaar €603,50 opgebracht. Een prachtig resultaat voor de dorpen 
Poppenwier en Raerd! Dank aan de gulle gevers en heel veel dank aan de mede collectanten Richt, 
Feikje (Poppenwier), Johanna, Gosse, Francy, Gea, Tamara, en Zwaantje!
Wilt u volgend jaar mee collecteren, meldt u zich dan even bij Ineke (602154).

Graag tot volgend jaar,
Ineke Schulting

GEZOCHT: BADMINTON-SPELERS!
Op woensdag 3 oktober starten wij weer met een nieuw badminton seizoen. Zoek jij nog een leuke, 
actieve en sociale bezigheid? Kom dan elke woensdag van 19:45 tot ongeveer 21:15 uur samen met 
ons badmintonnen. Wij spelen in de gymzaal in Raerd. 

Voor vragen neem contact op met Vivianne Miedema-van Hemel
Mail: viviannevanhemel@msn.com


