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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 16 september 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 18 september vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Woensdag 26 september 19.30 uur Film ‘The Straight Story’ Lokaal kerk Reduzum

Wat was het warm en droog deze zomer. Zó droog 
dat het Bosk er in juli en augustus uitzag alsof het 
herfst was. Al het groen was verdwenen onder een 
mooie laag bruin dwarrelend blad en de singels waren 
zo goed als leeg. Eendjes vonden hier en daar nog 
een klein plekje om te zwemmen en de bomen aan de 
waterkant, gewend om gulzig te drinken, stonden er 
wat treurig bij.

Maar op een goede dag in augustus draaide de pomp 
in de singel aan de Slotsdyk en hoorden de bewoners 
daar het klaterende geluid van een bergbeekje. Fris 

Laag en Hoog water in het Raerder Bosk
water werd aangevoerd vanuit de Aldfeart. De water-
nimf aan het werk! 

De pomp bleef draaien en het waterpeil werd hoger 
en hoger en hoger. Wat een heerlijkheid, de bomen 
konden weer drinken, de eendjes hadden weer water 
genoeg en toen eindelijk het niveau zo hoog was dat 
een overstroming dreigde, ging de pomp uit. Ook nu, 
eind augustus ziet het water in de grachten er nog 
heerlijk fris uit.

I.S.

Voorwoord
De septemberkrant ligt wat later in de brievenbus dan gewend. Dit komt omdat we graag de foto’s en uitslagen 
van de Merke nog wilden meenemen in deze uitgave.

De redactie
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 15, nummer 145
September 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 oktoberummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 september (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van oktober wordt in de 
eerste week van oktober 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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Kaatsvereniging 
ontvangt 
bijdrage Rabobank 
Coöperatiefonds 
De kaatsvereniging  Wêz-wis 
Raerd - de Lege Geaën heeft een 
bijdrage gekregen van 4600 euro 
vanuit het Coöperatiefonds van 
Rabobank Heerenveen- 
Zuidoost Friesland. Dit bedrag is 
voor het realiseren van een kaats- 
en tennismuur op sportcomplex 
Jongemakrite.  

In samenwerking met de tennis-
club probeert de kaatsvereniging 
een kaats- tennismuur te 
realiseren voor alle leden en 
belangstellenden, om het oefenen 
van deze balspelen een extra 
dimensie te geven. Tevens 
timmert onze jeugd op kaatsge-
bied aardig aan de weg met het 
winnen van de NK pupillen-
jongens en NK pupillenmeisjes 
en om de jeugdleden optimaal 
te kunnen stimuleren in deze 
sporten is een kaatsmuur een 
zeer gewenste aanvulling op onze 
overige trainingen. Ook kan de 
muur in de toekomst gebruikt 
worden voor het houden van “one 
wallhandball” wedstrijden in 
samenwerking met overige 
dorpen.
 
“Wij zijn erg blij met de financiële 
steun die we hebben gekregen van 

de Rabobank”, aldus voorzitter 
Wobbe Kooistra. Dit bedrag is een 
welkome aanvulling en stimulans 
voor de vele vrijwilligers die zich 
beschikbaar hebben gesteld om 
deze kaats- en tennismuur samen 
met ons te realiseren.

Het Coöperatiefonds van 
Rabobank Heerenveen-Zuidoost 
Friesland is er voor lokale 
maatschappelijke initiatieven die 
de leefbaarheid in de omgeving 
vergroten. Leden van de leden-
raad van de bank beslissen over 
de aanvragen. Het coöperatie-
fonds wordt gevormd vanuit het 
coöperatief dividend van de bank: 
een vorm van dividenduitkering 
waarmee een deel van de 
nettowinst van de bank ter 
beschikking wordt gesteld aan 
veelal maatschappelijke doelen. 

Voorzitter Wobbe Kooistra en bestuurslid Alex van der Woude nemen de cheque in ontvangst.
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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

Raerders
Sinneblommen

De sinneblommen bij Geart en Cecile oan de 
Smitshoeke 18 binne heech… hiel heech. De grutste is 
3,27 meter en komt oan de daksgoate ta!
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

WC-papier actie 
Nije Moed
Ondanks de vooraankondiging 
over de ‘rolverdeling’ op 30 juni re-
ageerde toch menig Raerder verrast 
toen er een bont 
gezelschap aan toiletdames gewa-
pend met wc-borstels, schoon-
maakhandschoenen en wc-verfris-
ser in de deuropening verscheen! 
Deur voor deur werd iedereen 
voorzien van pakken  ‘3-laags su-
perzacht wc papier met een vleugje 
kamille’ en ‘super absorberende 
keukenrollen’. 

Tijdens de ‘rolverdeling’ hebben 
zich een aantal enthousiaste 
nieuwe leden en donateurs aan-
gemeld, waar we als vereniging 
ontzettend blij mee zijn. Wie lid is 
krijgt de mogelijkheid mee te spe-
len in producties van Nije Moed en 
krijgt korting bij 
voorstellingen. Lid ben je op 
persoonlijke titel en kost €10,- per 
jaar, donateurs betalen €2,50 per 
jaar. Hebben we je niet thuis getrof-
fen maar wil je wel graag lid of 
donateur worden van de toneelver-
eniging laat het ons dan weten via 
nijemoed@live.nl .

Op de wc-papier actiedag zijn 
zoveel mogelijk e-mailadressen 
verzameld van de leden en 
donateurs van Nije Moed, zodat 
het betaalverzoek van de jaarlijkse 
bijdrage voortaan kenbaar kan 
worden gemaakt via de mail. Dit zal 
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omstreeks oktober-november van 
elk jaar plaatsvinden. Mensen van 
wie wij geen e-mailadres hebben 
zullen op andere wijze geïnfor-
meerd worden. 

Uit de korte persoonlijke 
gesprekjes aan de deur is gebleken 
dat er best wel behoefte is aan iets 
van theater voor kinderen en jeugd. 
We zullen als bestuur ons best doen 
hier gehoor aan te geven. En we 
staan uiteraard altijd open voor 
leuke ideeën en initiatieven. Tot slot 
zijn we in ons bestuur nog op zoek 
naar iemand die het secretariaat op 
zich wil nemen, dus lijkt het je leuk 
ons bestuur te versterken dan horen 
we dit graag.   

Alida, Eliza, Julia, Tineke, Ymie, Gerda, Ellen, Minke, Berend (Louise niet op de foto)

Afscheid groep 8 
Traditiegetrouw namen de kinderen van groep 8 met de musical afscheid 
van ’t Raerderhiem. Allemaal veel succes met jullie vervolgopleiding!

Het bestuur wil Julia, Minke, Alida, Eliza en Louise speciaal dank zeggen voor hun geweldige inzet tijdens de wc-pa-
pier actie! Mede namens jullie en de enthousiaste kopers in het dorp hebben we een leuk spaarpotje van ruim €500,- 
voor de toneelvereniging bijeen gebracht. Het was een zeer geslaagde en enorm gezellige dag! Iedereen bedankt voor 
het welslagen ervan!

Namens het bestuur,
Berend, Alex, Tineke, Gerda, Ellen, Ymie
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Praet mar raak
Deze keer vertelt Douwina 
Bosch wie ze is en wat haar zoal 
bezig houdt. Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren? 
Op 18 september 1990 ben ik 
geboren in Swichum.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen? 
Ik ben verliefd en 
samenwonend met Bert 
de Vries en in november 
verwachten we ons eerste 
kindje.

Wat doe je overdag? 
Vier dagen in de week ben 
ik werkzaam bij de ING 
Bank in Leeuwarden. Als 
zakelijk adviseur heb ik 
telefonisch contract met 
MKB-klanten en wijzig ik 
zaken die betrekking hebben 
op de zakelijke rekeningen. 
Daarnaast ben ik actief als 
trafikeer, waarbij ik samen 
met collega’s problemen en 
veranderingen op de afdeling 
aanpak. Tot slot verzorg ik de 
dagelijkse planning van het 
team. Een afwisselende job met 
ontzettende leuke collega’s.

Hoe lang woon je al in Raerd? 
Officieel gezien woon ik sinds 
november 2016 in Raerd, 
echter was ik anderhalf jaar 
daarvoor ook geregeld in Raerd 
te vinden.

Op welke wijze ben je 
bij het dorp betrokken 
(verenigingen, bestuur, 
vrijwillig, school)?
Sinds kort zit ik in het bestuur 
van de Activiteiten Commissie. 

Vanaf september gaan we bezig 
met nieuwe activiteiten. Ik heb 
er zin in!

Wat is je favoriete muziek? 
Mijn muzieksmaak is erg breed, 
van Top 40 tot Nederlandstalig, 
ook countrymuziek kan ik 
waarderen.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken? 
Een gezellige avond of in 
dit geval nacht, samen met 
vrienden. Hier kan ik enorm 
van genieten. Een hapje en 
een drankje erbij en ik heb een 
topavond gehad.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby? 
Naast een gezellige avond, 
zoals hierboven omschreven, 
hou ik er ook van om in de 
keuken te staan. Van het koken 
van een diner tot het bakken 
van taarten en het maken van 
hapjes. Ook hou ik ervan om 
samen met de hond een mooie 
wandeling te maken, zo lang 
het droog is natuurlijk. Tot 
slot ben ik een liefhebber van 
zwemmen, ook al doe ik dat te 
weinig.

Wat vind je het lekkerste eten? 
Een goed stukje vlees met 
gebakken aardappelen en een 
frisse salade en natuurlijk een 
heerlijk toetje na met ijs en een 
chocoladefondant!

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik rijd in een grijze Volkswagen 
Polo.
 
Bij welk programma gaat bij 
jou de televisie uit? 
Bonje met de buren 
of de rijdende rechter. 

Onvoorstelbaar waar mensen 
zich soms druk over kunnen 
maken. Deze programma’s 
word ik boos van dus kijk ik er 
maar niet naar. 

Welk boek lees je op het 
moment? 
Ik ben niet zo’n lezer. 
Momenteel lees ik wel wat 
tijdschriften voor toekomstige 
mama’s.

Waar praat je graag over?
Gewoon wat dom ouwehoeren 
met een drankje erbij vind ik 
erg gezellig. Verder praat ik 
graag over de dingen die me op 
dat moment bezighouden. Niet 
echt iets specifieks.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
In de weekenden zoek ik graag 
de gezelligheid op samen met 
vrienden, maar een avondje 
samen bankhangen is ook 
genieten! Verder hou ik van 
shoppen en wandelen met de 
hond. 

Waar ga je het liefst heen in 
vakantietijd? 
Een heerlijk huisje midden in 
de natuur met alle gemakken 
voorzien! Lekker aan het water, 
optimaal genieten! En zo nu en 
dan een dagje kanoën of stadjes 
bekijken. Waar dit dan is, maakt 
me niet heel veel uit.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is je slechtste?
Mijn slechtste eigenschap is 
denk ik wel dat ik enorm kan 
twijfelen en moeilijk keuzes kan 
maken. Dat vind ik vreselijk. 
Van eenvoudige, nietszeggende 
keuzes tot moeilijke keuzes.  
Zo heeft Bert onlangs de 
kinderkamer twee keer 
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geschilderd want ja, mevrouw 
vond de kleur toch niet mooi….. 
oepsie! 
Mijn beste eigenschap is 
plannen en dingen regelen.

Wat vind je het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie? 
Het mooiste plekje vind ik het 
Raerderbosk en het minste 
mooie plekje weet ik zo niet.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Een pinautomaat zou toch wel 
handig zijn.

Naast wie zou  je in het 
vliegtuig willen zitten en wat 

zou je hem/haar vragen?
Op dit moment zou ik wel 
graag naast onze toekomstige 
kleine wonder willen zitten. Ben 
enorm nieuwsgierig hoe hij of 
zij er uitziet. Is het een mini Bert 
of mini mij. Wat voor karakter 
heeft het en hoe zal je gezichtje 
eruitzien. Maar dat mag nog wel 
even op zich laten wachten.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee 
doen?
Een leuk feestje geven, een 
mooie reis maken en misschien 
nog eens voor mezelf beginnen.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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Uitslagen Merke 
“Spookstad” 2018
Zeepkisten race

Onderbouw
1. Sverre Veenstra
2. Nelson Keuning

Bovenbouw
1. Lisanne Boersma
2. Silvan Verhoef

Mooiste zeepkist
onderbouw: Marijn Verhoef
bovenbouw: Roan Tjalsma

Vrijdagavond quiz

1. Slingerbochten
2. Buorren/Skoallestrjitte/ Kleaster
3. ’t Fintsje
4. Smitshoeke, Hegedyk/Flansum
5. Poppenwiersterdyk/Selanswei
6. Frijhofke, Slotsdyk/Snitserdyk
7. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
8. ’t Blikje

Straatversiering

1. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
2. Buorren/Skoallestrjitte/Kleaster
3. Selanswei/Poppenwiersterdyk
4. ’t Fintsje
5. Fryhofke
6. ’t Blikje
7. Snitserdyk/Slotsdyk
8. Slingerbochten
9. Smitshoeke
10. Hegedyk/Flansum
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Straatspellen zaterdag

1. ’t Fintsje
2. Smitshoeke, Hegedyk/Flansum
3. Fryhofke
4. Buorren/Skoallestrjitte/Kleaster
5. ’t Blikje, Aldfeartswei/Sylsterhoeke
6. Slotsdyk/Snitserdyk
7. Slingerbochten
8. Selanswei/Poppenwiersterdyk

Originaliteit straatspel 

1. Selanswei/Poppenwiersterdyk
2. Buorren/Skoallestrjitte/Kleaster
3. ’t Blikje
4. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
5. Fryhofke
6. Snitserdyk/Slotsdyk
7. ’t Fintsje
8. Smitshoeke
9. Slingerbochten
10. Hegedyk/Flansum

Kinderspelletjes zaterdag 
 
Eerste prijs onderbouw
Iris Zantema
Elske Siesling
Noel van der Staal
Jildert Keuning
Lotus Keuning

Tweede prijs onderbouw
Brent van der Wal
Isa van der Woude
Marijn Verhoef
Rosalinde van der Wal
Senna Bosma

Derde prijs onderbouw
Kyran Tolsma
Merle Stelwagen
Nelson Keuning
Marije Punter

Vierde prijs onderhouw
Indra Munger
Sinne Mous
Nick van der Staal
Sverre Veenstra

Eerste prijs bovenbouw
Elisa Terwisscha van Scheltinga
Renske Wiarda
Daan Kooistra
Jelke Veldhuis
Noel van der Staal
Werner Bosma
Roan Tjalsma

Tweede prijs bovenbouw
Hendrik Landman
Anouk Stelwagen
Hannah de Vries
Arend Ywema
Doutsen Hospes
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Kaatsen zaterdag

Welpen jongens/meisjes
1. Anouk Stelwagen 

Elzemaaike Raap
2. Rixt Punter 

Roan Tjalsma

Pupillen meisjes
1. Nina van der Meer

Brecht de Groot
Ilse Kooistra

2. Ise Meckes
Janna Veldhuis
Sigrid Timersma

Pupillen jongens
1. Daan Kooistra 

Silvan Verhoef
2. Timo Duizendstra 

Werner Bosma

Schooljeugd
1. Sybrand Veldhuis
2. Sanne van Vilsteren

Kaatsen zondag

A klasse
1. Sjirk Geert de Groot 

Jacob Fokkens
Berend Raap

2. Durk Jan Zantema
Oeltsje vd Woude
Jan Zantema

Verliezersronde
1. Fokko Kooistra

Jeen Brinksma
Tara vd Meulen

B klasse
1. Sjoerd Dijkstra

Robin vd Meulen
Sietske Riemersma

2. Roel Punter
Amarins Broersma
Jitske Plantinga

Verliezersronde
1. Folkert Kiestra

Femke de Vries
Klaas Fokke Plantinga 
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Jeu de Boules zondag

1. Sipko van der Woude 
Nelie Veenstra

2. Ymie Terwisscha van  
Scheltinga
Margriet de Vries 

Verliezersronde
Johannes Heeringa
Hendrik Nicolai 

Prijsschieten maandag

Jeugd
1. Nick Venema
2. Jens Kooistra
3. Alida Terwisscha van  

Scheltinga

Mannen
1. Ruerd Yde Veldhuis

Vrouwen
1. Robin van der Meulen

Straten
1. ’t Blikje, Slingerbochten
2. Hegedyk/Flansum, Selanswei/

Poppenwiersterdyk
3. Snitserdyk/Slotsdyk
4. Smitshoeke, ‘t Fintsje
5. Buorren/Skoallestrjitte/Kleas-

ter, Aldfeartswei/Sylsterhoeke
6. Fryhofke

Jan Kameel
1. Bert de Vries
2. Grietje Hasz
3. Jurjen de Boer

Mooist verkleed bij ontbijt
Sietske Riemersma
’t Blikje

Loting prijsvraag MC
Sjoerd Stelwagen

Roekbokaal
1. Buorren/Skoallestrjitte/ 

Kleaster
2. ’t Fintsje 

Fryhofke
3. Aldfeartswei/Sylsterhoeke
4. Selanswei/Poppenwiersterdyk
5. Smitshoeke
6. Hegedyk/Flansum
7. Slingerbochten 

‘t Blikje
8. Snitserdyk/Slotsdyk
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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 

NK pupillen 
meisjes
In Ried waard op 30 juny strieden 
om it NK Pupillenfamkes 10-12 
jier. Op’e wedstrydlist stienen 17 
partoeren en yn’e earste omloop 
kaam Raerd, mei Marrit, Ilse en 
Nika, út tsjin yn St. Annaparo-
chie. It waard 5-3. De twadde om-
loop wie tsjin ien fan’e favoryten: 
Dronryp en ek dizze wûnen se 
mei 5-4 en 6-6. De tredde omloop 
tsjin Ee waard 4-5 en 2-6 en dat 
betsjutte dat de Raerder famkes 
yn’e finale stienen.

De tsjinstander yn’e finale wie 
Menaam en ek dizze leatste partij 
wûnen Marrit, Ilse en Nyka (5-4 
en 6-4). En dat makke se Neder-
lânsk Kampioen Pupillenfamkes, 
in prachtige prestaasje! Yn Raerd 
gongen de flaggen út, waarden de 
famkes feestlik binnen helle by it 
sportfjild en makken se in rûnrit 
troch Raerd.
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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

Bern ha mear oan in goed 
foarbyld dan oan krityske 
wurden.

Moaie wurden binne net 
altyd wier. En wiere wur-
den binne net altyd moai.

It libben moat net fleane 
mar fladderje.

As neat wis is kin alles.
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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 



PRAET FAN RAERDPagina 19

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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Kerknieuws
Nieuwe predikant ds. Liesbet 
Geijlvoet

Sinds zondag 1 juli heeft de 
Protestantse Gemeente Ingwert 
(Raerd, Dearsum, Poppenwier) 
in combinatie met de Hervormde 
Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. 
een nieuwe predikant. We hebben 
haar gevraagd zichzelf voor te 
stellen. En dat doet ze hieronder.

Graag wil ik ons aan jullie 
voorstellen. Omdat we sinds 1 juli 
ook op een eigen manier bij jullie 
gemeenschap horen. Tenminste, 
zo voelen wij dat. Hopelijk 
dat we mettertijd dit met een 
nadere kennismaking meer vorm 
kunnen geven. En anders is het 
door dit kleine artikeltje al een 
beetje tot stand gekomen. Ik ben 
als dominee voor de kerken van 
de PKN-gemeenten Ingwert en 
Reduzum aangesteld. En alle 
kerkjes en dorpen die daarbij 
horen. Het is al met al een hele 
streek. We zijn weer terug in 
Friesland, na 14 jaar als dominee 
gewerkt te hebben in Aalsmeer. 
Ik en mijn man Kamal. En we 
komen terug met twee kinderen: 
Rojda en Hozan, die daar geboren 
werden. We woonden en werkten 
voorheen in de streek een beetje 

meer westelijk van hier. 
Voor mij is het vertrouwd, want 
ik kom uit Heerenveen. Voor 
mijn man bekend door de tijd 
dat we in Franeker woonden. En 
voor de kinderen is alles nieuw. 
Maar ze vinden het nu al erg 
leuk. De groentetuin op de oude 
dwinger van Reduzum, it Swin, 
is al een van hun favoriete plekjes 
geworden. En de oude kerkjes 
zijn spannende ontdekplekken, 
met de mooie zerken en engelen 
en eenhoorns. En uiteraard het 
stuk over Oeds, dat we bezochten.

We zijn gaan wonen in 
Camminghaburen, omdat 
er niet meteen geschikte 
woonruimte te vinden was in 
de dorpen. Dominees slepen 
spreekwoordelijk veel boeken 
met zich mee, en de kinderen 
hun eigen spullen. Het heeft 
ook praktische kanten: de stad 
heeft veel te bieden. Maar ook: 
hoe zouden we kunnen kiezen 
tussen al die leuke dorpen? Want 
zeg nou zelf! Hoe kun je kiezen 
tussen een terpdorp, een dorp 
met een haventje, een dorp met 
een mooi oud dorpscafé, nu 
dorpshuis? Of een dorpje dat 
misschien wel 20 huizen heeft, 
aan een doodlopende weg en 
verder niets dan uitzicht en 
vogels en vee?

Mijn man is van huis uit 
afkomstig uit Koerdistan, in 
Noord-Syrië. Dat brengt de 
laatste jaren erg veel zorgen om 
familie en vrienden mee. Met 
wie we gelukkig toch steeds 
contact hebben kunnen houden. 
De naaste familie woont op 
de oude boerderij tussen de 

olijfboomgaarden. Een plek die 
geen idyllische plek meer kan 
zijn, door de vele strijdende 
partijen die het land onveilig 
maken, na de mislukte poging de 
dictatuur om te keren naar meer 
democratie.
Mijn taak in de kerken in deze 
dorpen is om te ontdekken 
wat we de bewoners aan 
kunnen bieden. We hebben 
veel verschillende talenten en 
mogelijkheden in huis aan 
religieuze, culturele, verdiepende 
of gezellige activiteiten. Die 
willen we met iedereen delen die 
hier graag iets mee zou willen 
doen of zou willen meedoen. En 
ik zelf ben altijd te vinden als je 
er behoefte aan hebt om eens met 
iemand te praten over dingen 
die je bezighouden, die je graag 
eens met iemand wilt delen. Daar 
hoef je echt geen kerkganger voor 
te zijn. Bel gerust op voor een 
afspraak. Op www.ruimgeloven.
nl, de website van de Protestantse 
Gemeente Ingwert, staan de 
contactgegevens.

Tot ziens! 
Liesbet Geijlvoet
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■ grondwerk 

■ bestrating 

■ complete tuinaanleg 

■ Zweedse (tuin)huisjes, 
speeltoestellen & 
tuinschermen 

■ tuinadvies en ontwerp 

■ levering modder, zand 
& erfverharding 

■ Tulikivi 
speksteenkachels

NIJBOU
FERBOU  ADVYS

Hylke Riemersma
Til: 602114

Film van betekenis: 
The Straight Story

Woensdagavond 26 september 
in het Lokaal te Reduzum 
(voorbij de kerk onmiddellijk 
linksaf de oprit op en dan aan 
de rechterhand). Aanvang: 19.30 
uur. Toegang: gratis.

Alvin Straight is een oude 
man die samenwoont met zijn 
volwassen dochter Rose. Als hij 
hoort dat zijn broer, met wie 
hij lang niet gesproken heeft, 
een beroerte heeft gehad, neemt 
hij het besluit om hem te gaan 
bezoeken en alles hopelijk bij 
te leggen. Hij is echter niet 
goed ter been en zijn ogen zijn 
te slecht om auto te rijden. 
Daarom gaat hij op weg met 
zijn oude grasmaaier en een 
aanhangwagentje op een tocht 
van 360 km van Laurens, Iowa 
naar Mount Zion, Wisconsin.

De film vertelt het verhaal 
van de zes weken durende reis 
door landelijk Amerika, van 
de mensen die hij tegenkomt, 
van de invloed die hij op die 
mensen heeft en zij op hem. 
Het is een moderne odyssee van 
een man die worstelt met zijn 
eigen sterfelijkheid en met de 
broederband.
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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

No moat it net 
Raerder
Yn in sleat oan de Hegedyk swimt 
in swannepear mei ien jong 
tusken harren yn. In hiel moai 
gesicht.

Groep 8 fan it Raerderhiem hat in 
spetterend optreden fersoarge yn 
it Doarpshûs. Der wiene hiel wat 
talinten bij. Ek troch de grutte yn-
set fan it skoalteam en de heiten 
en memmen wie it in grut sukses.

Yn juli en augustus wie it stil yn 
Raerd. Der wiene in protte mins-
ken mei fakânsje. 

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

Simmer

Wij ha in moaie simmer oan no ta.
Somtiden wie it hiel waarm.
Foar sommige minsken te.
De boeren woene graach rein.
Ek de minsken mei in tún wol.
No dat ha wij ek krigen.
Rein, sinne wat wol in mins noch 
mear.
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Wa binne dat
Gerrit en Tsjitske Kamstra, 
Sélânswei 4

Understeand petearke stie al in 
skoftsje yn ‘e weak, want doe’t fam. 
Kamstra yn desimber ferline jier 
krekt oan ‘e Sélânswei delstrutsen 
wie, dieTjitske al mei yn ús 
krystkoarke. Doe die ek al bliken 
dat sy wol iepen stie foar it rubrykje 
“Wa binne dat” yn de Praet fan 
Raerd. Wol moast de famylje earst 
goed te stoel en te bank wêze 
fansels en sa kin der samar in 
moanne of wat oer ferrinne foar dat 
soks syn beslach krijt. Mar lang om 
lêst kaam it der fan en hoe giet dat 
dan: Foar dat wy it wisten sieten wy 
samar yn in bysûnder ferhaal!

Moast it yn ’t Frysk of yn it 
Hollânsk? Frysk lei frou Kamstra 
nei oan it hert fernaam ik wol, 
hoewol hja al út de doeken die 
net frysktalich opgroeid te wêzen. 
Omdat sy út Boarn kamen wie 
myn fraach of dat ek har berteplak 
wie… mar dat bliek net sa te 
wêzen. Wol kaam har foargeslacht 
út dy omkriten. Tige nijsgjirrich 
dat Tjitske haar oerpake ien fan 
de oprjochters wie fan de CBS 
Ds. Hasperskoalle yn Akkrum. 
Har pake waard útstjoerd foar it 
ûnderwiis op Java. Anneks mei 
de wrâldskiednis fan dy tiid wie, 
dat hja net oan it Jappenkamp 
ûntkamen en pake syn libben litte 
moast tidens de ferskrikkingen 
by de Birmaline. Beppe kaam mei 
Tjitske har mem, doe in jong famke, 
werom nei Nederlân. Har dream 
wie: De keunstacedemy, want hja 
hie byldzend talent. Har omke 
wie lykwols hiel pertinent doe’t er 
sei; “ Dêr kinst gjin droech brea 
mei fertsjinje fanke!” In deeglike 
oplieding moast der komme 
en de kar tusken Rjochten en 
Toskhielkunde waard makke. Mem 

waard toskedokter en moette tidens 
dizze stúdzje har libbenspartner. 
Heit wie ek toskhielkundige, letter 
spesjalist kaaksjirurgy.

Tjitske is yn Eindhoven berne 
en kaam doe’t sy 6 jier wie yn 
Oegstgeest te wenjen. Mei tolve 
jier kaam se wol gauris yn Heech, 
dêr’t har âldelju in fakânsjeferbliuw 
hiene doe. En grif wie it doe, dat 
de jongfaam wist: at ik letter grut 
bin wol ik yn Fryslân wenje! Safier 
wie it yn earsten noch net. Har 
pedagoagyske oplieding soarge foar 
oanstellingen yn it ûnderwiis op 
ferskate oare plakken fan it lân. Pas 
doe’t har libbenspaad dat fan Gerrit 

Kamstra krúste moatte sy nei ferrin 
fan tiid yn Fryslân socht hawwe om 
dêr tegearre hússittende te wurden.

Gerrit syn woartels lizze benammen 
yn de omkriten fan Hichtum, 
Wommels en Bolsert. yn de 
Greidhoeke dus. En as hat it sa wêze 
moatten, yn Boarn, (Tjitske hie 
der doe noch gjin aan fan dat har 
famylje der eins weikaam), fielde 
it goed en fûnen se wat se sochten. 
Gerrit wurke eartiids op it kantoor 
fan in keunstlearbedriuw foardat hy 
omreden fan syn nuodlike sûnens 
ôfkard waard. It stee yn Boarn, in 
kast fan in hûs dêr’t de Kamstras 
20 jier mei nocht yn wenne hawwe, 
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wie suver Gerrit syn libbenswurk, 
die bliken. Mei hert en siel hat er it 
troch de jierren hinne eigenhannich 
makke ta wat it wurden is: In plak 
foar bêd en brochje mei in sauna 
en in fitnessromte deryn. In IEPEN 
HUS eins yn de romste betsjutting. 
Hulde! 

Mar spitigernôch wie dit op den 
djoer foar Gerrit mei syn groanyske 
oandwaning net mear op te bringen 
en doe’t Tjits, dy’t yn al dizze jierren 
ek op ferskate plakken yn it Fryske 
ûnderwiis wurksum wie, mei 
pensioen koe, lei de beslissing foar 
de hân: Der moast nei in lytsere en 
libbensrin-bestindicher wenplak 
omsjoen wurde. It moat harren hast 
wol oan it hert gongen wêze en set 
it hûs dat in stik fan harsels wurden 
wie te keap. Suver ferbjustere 
wiene se; yn in tiid dat it mei de 
hûzeferkeap net sa bêst gie, wie har 
net alledeiske pand yn trije wike 
ferkocht! No moasten de Kamstra’s 
rap om wat oars omsjen… 
en yn Raerd oan ‘e Sélânswei, deun 
njonken de iisbaan fûnen se wat 
harren paste.

Fansels komt der wol wat te sjen 
foardat it allegearre wat nei winsk 
is op sa’n nij adres, mar dat is mei 
harren eigen goede smaak en mei 
hulp fan ferskate faklju hielendal 
slagge. In pronkje fan in badkeamer 
bygelyks.. en yn it profilearjen fan 
de lambrisearrings en it plintwurk 
is de perfeksje fan de húsbaas yn 
syn elemint werom te finen. De 
kleurstelling fan de betegeling 
yn de hal is ek hiel bysûnder en 
tsjûget fan estetysk ynsjoch. Oan 
keunstsinnigens mankearret it 
dochs al net op dat adres want 
rûnom hinget moai wurk fan 
Tjitske har mem, in bejeftigt talint! 
Moai dat sy har driuw dochs trou 
bleaun is, (wie myn tinken). 

Prachtich!!

Wilens binne Gerrit en Tjitske al 
aardich thús op dat unyke plakje 
mei frij sicht hast wol oan oan de 
toer fan Spannenburg ta (as it der 
op wjirret) en lokkich plannen by 
de roes!! Gerrit weaget him it oare 
jier oan in grientetún en Tjitske is al 
aktyf yn û. o. it Pleatslik Belang fan 
Raerd en boartet mei de gedachte 
sa ‘n boeke-útlien/ruil-kastke oan 
de wei del te setten. Dat idee seach 
har kunde tink wol sitten, want der 
leit al in moaie steapel oanbrochte 
boeken op te wachtsjen. Wy binne 
benijd! No’t sy út it wurk is hat 
Tjitske mear tiid fansels en reizget 
sy ek noch alris nei har dochter 

en de bernsbern yn Wales. Dizze 
reizen binne foar Gerrit net mear 
te dwaan… mar in camperke soe in 
útkomst wêze yn saken REIZGJE 
OP MAAT. Der wurdt al drok nei 
omsjoen. It binne gjin minsken dy’t 
by de pakken delsitten geane, dat 
blykt út alles wol.

Sukses tawinske fam. Kamstra en 
hjirmei in hertlik wurd fan tank 
foar dit iepenhertige ferhaal. Yn 
desimber hoopje wy inoar sjongend 
wer te moetsjen yn it Raerder 
krystkoarke!

H.A.

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?



PRAET FAN RAERDPagina 26

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 
 

  
 
 

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

Mienskipssintrum 
Leppehiem is op 
zoek naar 
vrijwilligers
Op zoek naar een leuke, uitda-
gende en dankbare tijdsbesteding? 
Kom dan vrijwilligerswerk doen 
in Leppehiem!

Leppehiem is een Mienskips-
sintrum waar ongeveer 200 
ouderen wonen. Alle bewoners, 
maar ook ouderen die niet in 
het Mienskipssintrum wonen, 
kunnen gebruik maken van de 
verschillende activiteiten en of 
diensten. Doordat het aanbod erg 
uitgebreid is, is het begrijpelijk dat 
Leppehiem een beroep doet op 
een grote groep vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers voor onder andere: 
de maaltijdservice, het begeleiden 
van sport-/spelactiviteiten, het 
bezoeken van bewoners, begelei-
ding op de dagondersteuning en/
of woongroepen voor 
dementerende ouderen, voor het 
zwembad, koffie rond brengen bij 
bewoners, het restaurant, de 
winkel, fietsen met bewoners op 
de duofiets en om de fysio-
therapeut helpen bij de 
gymnastiek voor dementerende 
bewoners.

Heeft u interesse om vrijwilliger 
te worden in Leppehiem voor 
bijvoorbeeld bovengenoemde 
activiteiten of heeft u algemene 
belangstelling, neem dan contact 
op met Magda Riemersma 
(Coördinator vrijwilligers) via 
0566-654654.
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