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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar

Zaterdag 8 december 10.00 - 16.00 
uur Winterschuurverkoop Flansum 3, 

Raerd

Vrijdag 14 december 17.00 uur Pre Kerstborrel + knutselen kinderen Dorpshuis

Zondag 16 december 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Maandag 24 december 22.00 uur Kerknachtdienst Laurentiuskerk

25 t/m 27 december Kerstbuffet De Trilker Poppenwier

Woensdag 26 december 
t/m 31 december

13.00 - 16.30 
uur Old Timer Show De Blink 3, 

Raerd
Woensdag 26 december 
t/m 31 december

13.00 - 16.40 
uur Pake Titus BoeremuseuM Flansûm 5, 

Raerd

Maandag 31 december vanaf 12.00 uur Silvesterloop Poppenwier

Dinsdag 1 januari 2019 16.00 uur Nieuwjaarsbal Dorpshuis

Dinsdag 8 januari 2019 vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

10 t/m 13 januari 2019 Open Raerder Biljartkampioenschap Dorpshuis

Maandag 28 januari 
2019

Vergadering Plaatselijk Belang 
Dorpsvisie 2018-2022 Dorpshuis

Dinsdag 29 januari 2019 vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

Oldtimer auto en motorshow in Raerd
Ook dit jaar kunt u weer genieten van een aantal klassieke auto`s en motoren tijdens de oldtimershow bij de 
familie Miedema in Raerd. De verzameling bestaat uit een aantal auto`s variërend van de 20er jaren tot de 60er 
jaren. Verder is er voor de motor liefhebber ook veel te bekijken. 

Naast een grote collectie Amerikaanse motoren, kunt u genieten van vele Europese merken. De collectie 
motoren omslaat een tijdsbestek van meer dan 100 jaar historie. Hierbij komen verschillende facetten aan bod. 
Kortom iets dat u niet mag missen.

De oldtimershow is van:
26 tot en met 31 december

Dagelijks geopend van 
13.00 tot 16.30 uur

€ 2,- entree, inclusief een bakje koffie.

Adres: De Blink 3, 9012 DB RAERD.                 
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 15, nummer 148
December 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
Anneke Veenstra
it Fintsje 21
9012 CP  Raerd
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

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

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

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

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

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685

MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666

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

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

Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566-601464

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

Wijkagent
Trinus Hoekstra
0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagent-
schap is in Grou bij Boekhandel 
Friso aan de Hoofddstraat 5

Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000

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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31 DECEMBER 2018

HARDLOPEN

SPORTIEF 
2018

AFSLUITEN

INSCHRIJFGELD
€5,- T.B.V.

STICHTING 
AMBULANCE WENS 

FRIESLAND

5 KM, 10 KM OF 10 MIJL

WANDELEN

START EN INSCHRIJVING BIJ DE TRILKER IN POPPENWIER
KIJK VOOR DE STARTTIJDEN OP ONZE FACEBOOKPAGINA
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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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Hallo Dorpsgenoten, Biljartvrienden en Biljartliefhebbers, 

In het weekend van 10 januari t/m 13 januari 2019, 
Organiseren wij wederom het fantastische. 

(Open) Raerder Biljartkampioenschap 
 
Er worden op onderdagavond 10 januari, Vrijdagavond 11 januari en Zaterdag 

12 januari voorrondes gespeeld en op Zondag 13 januari de Finales. 
Iedereen mag meespelen wanneer u uit Raerd komt, of wanneer u lid bent van 

een biljartclub rondom Raerd. Deelname vanaf 18 jaar. 
 
Er wordt gespeeld in de volgende klassen: 
 
Klasse:  Moyenne:   Caramboles over 30 beurten: 
E   0,17 -  0,6   05  -  18 
D   0,63 -  0,87   19  -  26 
C   0,9   -  1,23   27  -  37 
B   1,27 -  1,67   38  -  53 
A   1,8   -  ….   54  -  …. 
 

De inleg bedraagt €15 per persoon graag dit gepast meenemen i.v.m. geen 
wisselgeld meer in het dorpshuis. Houdt u er rekening mee dat er 

uitsluitend met munten betaald kan worden. 
Er hangt een automaat waar u draadloos of contant munten uit kunt halen! 

ER KAN GEPIND WORDEN! GRAAG ZELFS! 
 

Opgave kan op de volgende manieren: 
     Tjeerd      Ids        Wietse 

Telefonisch: 06-33567272 b.g.g. 06-29006048 b.g.g. 06-19500402. 
Bij vragen kunt u een van de bovenstaande nummers bellen. 

 
Via de email: ORBRaerd@outlook.com 

Opgave t/m 30 december 2018. 
LET OP VOL = VOL !!!! 
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LEAREWEI 3

In de achttiende eeuw is de 
boerderij lange tijd in familie 
bezit en wonen er achtereen-
volgens leden uit één familie. 
Meine Foekes is de oudste 
bewoner, die er rond 1720 al 
woont. In 1750 wordt zijn wedu-
we als hoofdbewoonster vermeld, 
zodat hij waarschijnlijk enkele 
jaren daarvoor is overleden. In 
de jaren ’60 en ’70 van de acht-
tiende eeuw woont de zoon Foeke 
Meintes met zijn echtgenote Antje 
Roordes en hun kinderen op de 
boerderij. De zoon Meinte Foe-
kes, die uit hun huwelijk geboren 
is, neemt de boerderij rond 1780 
over en boert er met zijn vrouw 
Lijkeltje tot in de tweede helft van 
de jaren 1790. Daarna zit de zoon 
Foeke Meintes nog enkele jaren 
op de boerderij.
 
In 1805 is Antje Meines, een 
dochter van Meinte en Lijkeltje, 
eigenaresse. Zij verhuurt de 
boerderij aan Hans Wybes 
Witteveen, die op 2 december 
1826 op 50-jarige leeftijd aan de 
Learewei komt te overlijden. Zijn 
achternaam dankt hij aan het 
buurtschap Witveen in 
Tietjerksteradeel, waar hij is 
geboren. Na het overlijden van 
Hans Witteveen boert zijn zoon 
Wybe heel kort op de boerderij, 
die in 1827 bij Sake Ages 
Engwerda (ook Engwirda) in 
gebruik komt. In de boerderij 
vindt in 1828 een diefstal plaats, 
iets dat in die jaren vaker 

gebeurde in de woningen van 
tamelijk welgestelde boeren-
families. Engwerda en zijn vrouw 
Lipkje Kortrijk zijn Rooms 
Katholiek en hebben een groot 
gezin, dat bestaat uit 8 dochters. 
Sake overlijdt aan de Learewei op 
19 maart 1869. Het boeren is voor 
hen niet altijd even gemakkelijk; 
sowieso in de jaren 1851 en 1856 
wordt hun bedrijf door de 
gevreesde longziekte bij runderen 
getroffen.

De boerderij gaat in 1870, na het 
overlijden van Sake Engwerda, 
over op Jacobus Luitzens 
Brouwer, geboren in 1841 in 
Mirns en eveneens van Rooms 
Katholieke huize. Hij en zijn 
vrouw Trijntje van der Zee 
hebben ook een groot gezin, be-
staande uit 7 zonen en 3 
dochters. Het hele gezin emigreert 
in juni 1894 vanaf de Learewei 
naar Amerika.

Na het vertrek van Brouwer boert 
Anske Siebenga bijna twintig jaar 
op de boerderij. Hij is in 1865 
in Lemmer geboren en doet de 

boerderij in 1910 over aan Pieter 
Hellinga, die dan vanuit Grouw 
naar Rauwerd verhuist. De 
Hellinga’s blijven lang op de 
boerderij wonen. Lange tijd zijn 
zij geen eigenaar. Pieter Sytses 
Hellinga koopt de boerderij pas in 
1949 van Tettje van Heloma, een 
nazaat van Yde de Haan, die de 
boerderij in 1832 al in zijn bezit 
had.

In 1973 verkoopt Hellinga’s zoon 
Gabe de boerderij aan de broers 
Sikke en Oepie Doting, die er al 
vanaf 1971 boeren. Sikke Doting 
overlijdt in 1995 waarna Oepie 
met zijn vrouw Nel en hun 
kinderen Rosanne (1979) en Feike 
(1983) er komen wonen. In 2016 
betrekt Feike Doting met zijn 
partner Nely Jongema de 
boerderij. 

Op een zaterdagochtend maak ik 
mijn opwachting aan de Learewei. 
Het zonnige weer buiten krijgt 
binnen een voortzetting: ik word 
hartelijk verwelkomd door vier 
mensen met vrolijke gezichten. 
Het gezin Doting, bestaande uit 
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de ouders Feike en Nely en hun 
kinderen, dochter Elin, geboren 
in 2015, en zoon Jilles, geboren in 
2017. Even later schuift ook pake 
Oepie aan, die nog vrijwel 
dagelijks op de boerderij aan het 
werk is. Een welkome 
ondersteuning, want Feike is 
geen fulltime boer. Integendeel, 
hij heeft een baan bij Siemens die 
zijn werkweek volledig in beslag 
neemt. Hij werkt daar als 
elektrotechnicus gespecialiseerd 
in grote aandrijvingen. 

Feike en Nely hebben elkaar leren 
kennen in de Twee Gemeenten 
in 2007. Nely is geboren in Baard 
en heeft haar jeugd doorgebracht 
in Huins waar haar vader koster 
was van de kerk. Na haar HBO 
opleiding in Leeuwarden neemt 
ze een baan in de hulpverlening in 
Beetsterzwaag waarin ze directe 
ondersteuning biedt aan 
gehandicapten en mensen met 

een psychische beperking. Ze 
heeft daar veel nachtdiensten. 
Maar na de komst van de 
kinderen is ze overgegaan op 
regelmatiger werk in deeltijd. Dat 
kon in Leeuwarden waar Nely bij 
MEE Friesland aanmeld-
coördinator is. Maar in 
combinatie met de drukke baan 
van Feike moeten pake Oepie en 
beppe Nel regelmatig bijspringen 
in de oppas. Dat lijkt me, nu ik 
beide kinderen deze ochtend een 
beetje leer kennen, vast geen straf.  

Hoewel deze boerderij van 
oudsher bij Rauwerd hoort, is 
hij bij een grenscorrectie tussen 
de dorpen in 1920 overgegaan 
naar het dorp Irnsum. We praten 
dus over de grens. Tegenwoordig 
schijnt er een televisieprogramma 
te zijn met de naam “Grenzeloos 
verliefd”. Die associatie krijg ik als 
ik vanuit de gezellige woonkamer 
uit het raam kijk naar het prach-

tige en rustgevende omliggende 
boerenland. “Ons weiland wordt 
niet intensief bewerkt”, zegt Feike. 
“We hebben een kleine kudde 
pinken en schapen die voor het 
grootste deel door mijn vader 
worden verzorgd. ’s Avonds en in 
de weekenden draag ik hierin ook 
een steentje bij ”.
 
Het land maakt onderdeel uit van 
een aaneengesloten vogelgebied 
dat samen met een aantal 
naburige boeren en de vogelwacht 
in stand wordt gehouden. Op deze 
wijze het boerenbedrijf bestieren 
is een bewuste keuze geweest van 
Nely en Feike, die het met hun 
jonge kinderen nog lang van dit 
leven willen genieten. Weliswaar 
net buiten de grenzen van Raerd, 
maar je kunt tenslotte niet alles 
hebben in het leven.

R.H.



PRAET FAN RAERDPagina  10

Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier
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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?
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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 

Deze keer zal Durk Jan Zantema 
vertellen wie hij is en wat hem 
zoal bezighoudt.

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Ik ben in 1980 geboren in Raerd.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben verliefd en getrouwd met 
Sylvia, samen hebben we twee 
boys, Kjeld van 6 en Julian van 3.

Wat doe je overdag?
Overdag ben ik aan het werk als 
accountant bij Van der Veen en 
Kromhout in Gorredijk.

Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik heb twee jaar in Akkrum 
gewoond, voor de rest van mijn 
leven in Raerd, gezien mijn 
geboortejaar kun je het antwoord 
nu wel uitrekenen....

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik zit in het bestuur van ons 
mooie dorpshuis, daarnaast ben 
ik bij veel (sport) verenigingen 
betrokken in RAERD.

Wat is je favoriete muziek?
Vooral veel muziek uit de 60’s, 
70’s. Ik hou van heel veel soorten 
muziek, hangt erg van de 
stemming af.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Ik hou wel van mijn slaap dus 
liever laat je me gewoon slapen.

Praet mar Raak



PRAET FAN RAERDPagina 13

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Ik hou van sport, zowel actief als 
passief.

Wat vind je het lekkerste eten?
Ik vind spaghetti altijd erg lekker.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Ik rijd in een Mazda CX5.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Bijna alles van TLC.

Welk boek lees je op het 
moment?
Ik lees momenteel: De 
Vaticaanmoorden, een thriller.

Waar praat je graag over?
Ik praat graag met mensen over 
wat hen bezig houdt, dit doe Ik 
ook heel veel in mijn werk.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Ik hou van gezelligheid, dus 
gezellig met vrienden wat drinken 
of met het gezin er op uit.

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
We zijn afgelopen zomervakantie 
naar Texel geweest, dat was erg 
relaxed. Maar wintersport staat 
wel op nummer 1 bij mij.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is je slechtste?
Beste: ik help graag mensen, 
slechtste: ik kan wel eens 
ongeduldig zijn.

Wat vind je het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Mooiste plekje is bij ons achter 
in de tuin, hier kijken we over de 
mooie landerijen. Minst mooie: 
hokken van Bruinsma.

Was mis je op dit moment in 
Raerd?
Er is niets wat ik mis op dit 
moment.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Naast Geert Wilders, ik zou hem 
willen vragen of hij zelf wel 
enthousiast is over zijn kapsel.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Ik zou de helft er doorheen 
brassen. De andere helft zou ik 
beleggen voor later.

Als mensen nog dingen van me 
willen weten, kunnen ze dat aan 
me vragen. ik bijt niet!

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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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.
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Bootcamp: 
Sander Hageman uit Baard heeft de bootcamp training over genomen van Lisanne 
Kooistra. De training is op dinsdagavond van 20.45 uur tot 21.45 uur. 
Als je nog niet een bootcamptraining bij Sander hebt gevolgd mag je dit een keer 
gratis uitproberen. 
Sander is erg enthousiast en verzorgt afwisselende trainingen voor het hele lijf. 
 
Bestuurswissel: 
Julia Haringsma haar periode als penningmeester zat erop en zij is met de 
jaarvergadering uit het bestuur gegaan. Grietsje Schaap heeft de taken van Julia 
overgenomen. 
We verwelkomen ook Teatske Schoustra en Tamara Struiving als nieuwe 
bestuursleden.  
 
Sporttijden: 
 
Maandag: 
Damesgym (ook voor mannen)    09.00-10.00  
Dancefit                                         20.15-21.15 
 
Dinsdag: 
Bootcamp: 20.45-21.45 
 
Donderdag: 
Kidsdance 1 : 15.00-15.30 
Kidsdance 2 : 15.30-16.15 
Streetdance 1: 16.15-17.00 
Streetdance 2: 17.00-17.45 
Streetdance 3: 17.45-18.30 
Streetdance 4: 18.30-19.30 
 
Wist u dat: 

• Pietengym op maandag 03 december is. 
• Je verkleed mag komen als piet of hulp sint 
• Je een heus pietendiploma krijgt. 
• Je wat lekkers en wat drinken krijgt. 
• De sinterklaasviering van de kidsdance en streetdance op 06 december is. 
• De kidsdance 1 plaatsvind in de gemeenschapsruimte op school. 

 
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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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

Philadelphia 
bedankt 't Blikje 
Raerd
Op een feestje bracht ik aan de 
orde dat ik graag mijn bewoners 
een skelter zou gunnen. 

Dezelfde avond werden er 
plannen gesmeed om dit te 
organiseren. 

De jeugd van 't Blikje zocht op 
internet een skelter, deze hebben 
ze opgehaald en goed nagekeken. 
Een buurtbewoner stelde zijn 
aanhanger ter beschikking. 

Op 25 november is de skelter 
afgeleverd bij "De Mar Sneek" 
afdeling 't Pompebled.

Petra Riemersma
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Doarpshûs 
berichten 
najaar 2018
Nog een paar weken en 2018 zit 
erop. Een mooi moment om terug 
te kijken op het afgelopen jaar en 
om een aantal plannen voor 2019 
te delen. Positief is dat wij voor 
een dorp van onze omvang twee 
locaties hebben die er goed 
onderhouden bij liggen en 
financieel gezond zijn. Ook in 
2018 was er een goede opkomst 
c.q. veel deelname bij vele 
activiteiten die voor de inwoners 
georganiseerd worden, in welk 
verband dan ook. Ook op het ge-
bied van bestuur en beheer zijn er 
weer een aantal stappen gezet. Het 
blijft echter een uitdaging om met 
name de vrijwilligersbezetting 
‘achter de bar’ te bemensen. Dit 
ging altijd al met pieken en dalen 
en helaas heeft 2018 hier geen 
verandering in gebracht. 

Vrijwilligers

Veel dorpsgenoten zijn regel-
matig als vrijwilliger actief in onze 
dorpsgemeenschap. Hieronder 
vallen ook onze vrijwilligers die al 
dan niet op structurele basis taken 
verrichten. Binnen de indertijd 
gemaakte afspraken dat elke ge-
bruiker zijn eigen ‘barvrijwilliger’ 
levert gaat het goed. Helaas is het 
vaak lastig om bij externe evene-
menten, die dus zelf geen vrijwil-
liger leveren, de bezetting rond 
te krijgen. We vallen dan vaak 
terug op professionele krachten. 
Daarbij komt dat het lastig is om 

de bar vaker open te hebben in de 
weekenden, gewoonweg omdat er 
niemand beschikbaar is voor een 
dienst. Er is afgesproken dat we 
dan dicht zijn of dicht gaan, maar 
als bestuur vinden wij dat wel 
jammer. Op dit moment zijn wij 
bezig met een wervingsacties om 
ons bestand uit te breiden en 
denken wij na aan een 
alternatieve manier om op een 
vaste middag toch open te kun-
nen. Mocht je belangstelling 
hebben om mee te draaien als 
vrijwilliger of ideeën hebben, 
neem dan contact op met Roel 
Punter (roelpunter@hotmail.nl) 
voor meer informatie.  

Onderhoud

Dit voorjaar is de binnenzijde van 
het Doarpshûs opnieuw 
geschilderd. De gang bij de 
huisarts / fysio is van lambrisering 
voorzien omdat we hier te maken 
hadden met optrekkend vocht in 
de binnenmuur. Wij hebben een 
subsidiebijdrage ontvangen van 
de Rabobank voor het vervangen 
van de kozijnen in de kantine 
door kunststof. We voeren dit in 
het voorjaar van 2019 uit zodat 
dit voor de start van het sport-
seizoen gereed is. Naast deze 
grote onderhoudskwestie zijn een 
aantal vrijwilligers regelmatig in 
de weer om alles bij te houden en 
schoon te maken in en rondom 
het Doarpshûs en de kantine. 

Bestuurszaken

In 2018 hebben wij het bestuurs-
reglement en het vrijwilligers-
reglement vastgesteld in onze 
jaarvergadering. Beide 
documenten zijn een verplichting 
vanuit de gemeente om de horeca 
vergunning te verstrekken. Zoals 
al eerder gememoreerd zijn wij 

2018 een fusietraject gestart 
tussen de Stichting Doarpshûs 
Raerd en de Stichting 
Sportbelangen Raerd. Dit traject 
is inmiddels afgerond.

In november was er een door de 
gemeente georganiseerde bijeen-
komst voor ‘middelgrote’ dorps-
huizen. In grote lijnen blijkt dat 
iedereen wel dezelfde uitdagingen 
heeft. Met name het vinden van 
voldoende vrijwilligers is overal 
een uitdaging. Ook probeert 
iedereen om de jeugd te laten 
aanhaken, dit met wisselend 
succes. De gemeente wil ook 
graag dat wij nadenken over het 
beperken van energieverbruik en 
‘gasloos’ maken van de 
accommodaties. Binnenkort volgt 
nog een bezoek van de wethouder 
aan Raerd. Over dit bezoek en de 
mogelijkheden tot verduurzamen 
zullen wij jullie nader informeren 
op onze jaarvergadering, graag 
gaan wij hier dan over in gesprek.

Tenslotte zijn wij bezig om ons 
bestuur uit te breiden. Een paar 
jaar geleden zijn er vier personen 
ineens aangetreden, we breiden 
eerst uit zodat we te zijner tijd 
uittredende bestuursleden 
makkelijker kunnen vervangen. 
Tevens is er een rooster van 
aftreden opgesteld om dit in 
stappen te laten verlopen. 

2019

Voor 2019 staan de vaste 
activiteiten alweer in de agenda. 
Uiteraard organiseert de 
merkecommissie op 1 januari het 
niet te missen Nieuwjaars bal. 
Januari en februari staan daar-
naast in het teken van de 
verschillende biljarttoernooien. 
Voor onze vrijwilligers 
organiseren wij in het voorjaar 
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een gezellige avond en de jaar-
vergadering van onze stichting is 
in april. 

Uiteraard is dit maar een korte 
opsomming van de eerste 
maanden, hou verder de agenda 
in de gaten.

Voor nu wensen wij iedereen 
prettige feestdagen en 
voorspoedig 2019.

Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd

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

Onlangs organiseerden de 
vrienden uit het Blikje een 
bijzonder feest. Iedereen 
verkleedde zich als een personage 
beginnende met de letter van de 
eigen naam. Zo vormden de jon-
gens en meiden met de J als be-
ginletter een Jazz-band (Johannes, 
Jeen, Janne, Jelly Gretha, Jorn) 
waren Sanne en Sjoerd slager en 
Niels NOS-reporter. Het was een 
zeer geslaagde avond!

Feest Blikje
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T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

0566 - 602922  
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23 • 9012 DK Raerd 

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

U i t v a a r t z o r g
Zorgvuldig en met aandacht

Van de walking 
voetballers in 
Jirnsum
 
Op Woensdag 31 oktober j.l. 
bestond het Walking Voetbal in 
Jirnsum 4 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan hadden we op deze 
zonnige dag een feestje. 
‘s Morgens startten we met koffie 
en gebak, waarna we om 10 uur 
zijn begonnen met de training. 
Om 12 uur stond de lunch klaar, 
bestaande uit: broodjes, koffie, 
melk, karnemelk enz. Hierna 
konden we aan de gang met 
allerhande balspellen, jeu de 
boules en ook darten.

Om vier uur konden we in de 
kantine plaats nemen voor een 
versnapering, tevens kregen we
een quiz, gepresenteerd door Piet 
de Jong. Tegen half zes vertrokken 
we richting de Fantast, alwaar het 
diner voor ons klaar stond. De 
sterke verhalen kwamen hier los 
en er is heel wat afgelachen.
Het eten smaakte voortreffelijk! 
Om een uur of 10 was het feest 
afgelopen en konden we terugzien 
op een prachtige dag en avond.

Er komen steeds meer 
enthousiaste leden bij en de teller 
staat nu al op 25 walking 
voetballers! Als laatste wil ik nog 
alle mensen bedanken die deze 
dag tot een succes hebben 
gemaakt!
 
Jan Teitsma

P.s. leuk om te weten dat we op 
1 december jl. een demonstratie 
Walking Voetbal hebben 
gegeven in Abe Lenstra Stadion 
bij de wedstrijd sc Heerenveen – 
Fortuna Sittard.



■ 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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Pake Titus 
BoeremuseuM
Het Pake Titus BoeremuseuM is 
van tweede Kerstdag tot en met 
oudejaarsdag weer open voor 
gratis bezichtiging. 

Het museum bevat een kamer 
met oude boerenwerktuigen en 
gereedschappen, die bewaard zijn 
gebleven. Ook een boerenkeuken 
in originele staat met de vroegere 
huishoudmiddelen en rariteiten 
nog in de kasten. En de pronk-
kamer van beppe Sjieuwke met 
antieke bedstee en een verzame-
ling oude schilderijen. En in de 
hooischuur staat een verzameling 
Mc Cormick trekkertjes en oude 
werktuigen. Nieuwe aanwinsten 
zijn er ook altijd weer, zoals b.v. 
een slypboerd, of een leikbûgel. 
En er zijn weer wat nieuwe typen 
trekkertjes. Cees van der Meulen 
geeft weer demonstraties van het 
oude eendenkorvenvlechten.

Het Pake Titus BoeremuseuM 
is lid van de AFRON, de Friese 
vereniging voor historische 
landbouw. Ook andere verzame-
laars die lid van de AFRON zijn, 
hebben deze dagen open huis. 
Kijk maar eens op 
www.AFRON.nl. 

Voor alle bezoekers is er weer 
een gratis bakje thee in beppe 
Sjieuwke's keamer. We zijn open 
van 13.00 tot 16.40 uur.

Titus de Wolff
Flânsum 5
9012 DC Raerd
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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



PRAET FAN RAERD Pagina 23

Nijjiersmoarn
Nofteren stoarjen,

loai lemieren...
neiskaai út lûd leidich

ljochtsjen oan it
feale fuottenein fan 

in slim trochlein âldjier

Hoeden krûpe iere oeren
oer in flier fan fjoer fossilen

Yn 'e fierte klokken liede,
witst wol better... wat hja roppe

giet oer letter!

Alles wurdt oars.
Sint Maarten is west.

Sinterklaas komt der oan.
Kryst moat noch komme.

Mar de pipernuten lizze neist de 
krystballen.

Ach elkenien moat it sels mar 
witte.

It is en bliuwt in gesellige tiid.

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

Een initiatief van de Provinsje Fryslân om de bereikbaarheid 

van het Friese platteland te verbeteren. Hoe kunnen we het 

geld wat nu besteed wordt beter besteden? Hoe kunnen we 

samen met de Mienskip komen tot aantoonbare ver-

beteringen? Om die vragen te beantwoorden wordt er 

binnen BûtenGewoan Berikber in 3 deelgebieden, door drie verschillende partijen –ieder met 

een eigen aanpak- samen met de inwoners gewerkt aan duurzame en bereikbare mobiliteits-

oplossingen. Meer weten? Ga naar: www.butengewoanberikber.nl.

Wil je (weer) tafeltennissen?
Kom langs in dorpshuis de Tysker in Easterwierum, waar we elke woensdag van 20:00 tot 21:30 à 
22:00 uur tafeltennissen. Om te “proeven” kun je twee woensdagen gratis komen meedoen. Alle 
materiaal is aanwezig.

Mid Frieslandse Tafeltennisvereniging (MTV’14) voor Easterwierum en omstreken is er voor 
iedereen. Het maakt niet uit of je recreatief- of competitie zou willen spelen, je bent van harte 
welkom.

Voor meer inlichtingen kun je bellen met Dick van der Gulik 06-14195384.

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

Mei út namme fan de voedselbank: 
Tige tank yn ’t foar.
de diakens:
Tersoal:    Willem/Hendrika Heeringa: 55 87 89
Sibrandebuorren:    Etta Dotinga: 52 19 41
Gau:    Hendrika Jellema: 41 60 67

It bringen fan it guod/krystpakket kin oant 30 desimber 2018.
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Opbrengst Collecte Alzheimer Nederland 2018
Dementie is een ingrijpende hersenaandoening, waarbij je langzaam jezelf en elkaar verliest. Een 
op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: een op de drie vrouwen krijgt 
tijdens haar leven dementie.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Ze werken 
aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. 
Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen en waarin we steeds demen-
tievriendelijker worden. De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. www.
alzheimer-nederland.nl

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Raerd in de week van 5 t/m 10 november 2018 € 
255,92 opgebracht. BEDANKT gevers en collectanten!

Sanne van der Woude 

Wie komt ons team versterken?
Begin van dit jaar hebben we de toneelvereniging Nije Moed Raerd 
weer nieuw leven ingeblazen! Ook hebben we ons vuurdoop van de 
welbekende WC papier actie inmiddels achter de rug. We troffen 
veel enthousiaste leden en donateurs aan de deur en hopen dat een 
aantal van  jullie ons creatieve bestuur willen komen versterken! 
Vele handen maken licht werk!  En wat versterking is zeker wenselijk 
nu Ellen, Ymie en Gerda om persoonlijke redenen het bestuur hebben verlaten. 

Lijkt het je leuk om samen met ons toneel en theater activiteiten in het dorp voor volwassenen 
en/of kinderen te bedenken, te organiseren of te begeleiden meld je dan gauw aan bij één van de 
bestuursleden of via nijemoed@live.nl. Liever een functie als penningmeester of secretaris, dat is 
natuurlijk ook mogelijk. En vergeet niet, ook bestuursleden krijgen de ruimte om mee te spelen! 

Wij verwelkomen je graag in ons team!

Alex, Tineke en Berend

Gevraagd: een interieurverzorgster voor de sportkantine

Al naar gelang de activiteiten met regelmaat schoonmaken van de kantine. Je ontvangt hiervoor 
een vergoeding. Mag ook als duo. Informatie bij het bestuur van het Doarpshûs of per mail naar 
jelleraerd@outlook.com. 

Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd
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KERST  IN  DE  LAURENTIUS 
 

         
maandag 24 december 2018 

aanvang 22.00 uur 
in de Laurentiuskerk te Raerd 

 
Kerstnachtdienst 

 
Aan deze dienst werken o.a. mee: 

Het “Krystkoar Raerd” 
o.l.v. Foppe Reitsma  

Jelle Rollema, orgel/virginaal 
Martijn van Dongen, blokfluit 
Liesbet Geijlvoet, voorganger 

 
U bent van harte welkom! 
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Pre kerstborrel

VrijdagVrijdag 14 december 
Tijd: 17:00 Dorpshuis

   Gratis
   Activiteit kinderen
 Kerst knutsel Frutsel

    
We heten iedereen namens de 

activiteiten commissie
 van harte welkom!

Lekker ite spel:
 Raerd de bal 
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Receptenrubriek
Al bladerend door mijn 
recepten-multomap (ja… nog 
lekker ouderwets) schieten de 
herinneringen door mijn hoofd. 
Toen we 2 jaar geleden verhuisden 
naar Raerd ben ik drastisch gaan 
opruimen in mijn inmiddels uit 8 
mappen bestaande verzameling. 
Alles wat ik niet meer gebruikte 
ging eruit. Je moet weten dat de 
eerste recepten dateerden van net 
na mijn samenwonen met Koos 
zo’n 45 jaar geleden.

Nog keurig uitgeknipte recepten 
in een plastic insteekhoesje(hoe 
praktisch is dat)! Ach ja…. De 
kaastaart van Ineke B. nog steeds 
favoriet op feesten en partijen. 
Lekker als borrelhap. Met haar 
wisselde ik recepten uit, 
geschreven op papier. Zou zij zich 
dat ook nog herinneren? Het 
laatste wat ik over haar hoorde 
was dat ze dementerend is.

Of de abrikozentaart met 
amandelen. Een ingewikkeld 
recept dat ik als toetje voor-
schotelde aan een stel Franse 
leraren die een uitwisselings-
project hadden met de school van 
Koos en bij ons kwamen eten. 
Ze waren vol lof over de taart. 
Fransen zijn kenners, die eten bij 
iedere gelegenheid TAART! Denk 
aan huwelijk, doop, verjaardag of 
gewoon omdat het zondag is. In 
Bretagne is het zo dat het 
verloofde stel een huwelijks-
aanzoek-taart geschonken krijgt. 
Tegenwoordig kunnen ze er in 
Nederland ook wat van.

Het ging overigens niet altijd goed 
hoor. Het dure vlees wat ik in de 
pan had toen we eters hadden en 
het zo gezellig was dat ik het vlees 
totaal vergeten was, totdat een 

penetrante brandlucht ons 
tegemoet kwam. Helaas….het 
vlees was overleden. 

We proberen iedere week naast 
vlees, ook vis en vegetarisch te 
eten. Verder ben ik een verwoed 
verzamelaar van recepten die 
uiteraard ook uitgeprobeerd 
worden. Via internet  gaat er een 
wereld aan recepten voor je open. 
Meestal combineer ik een beetje 
van mezelf en van een ….ander. 
Altijd verse producten en goed 
vlees waarvan ik de herkomst wil 
weten. Voor deze gelegenheid, zo 
tegen de Kerst, dacht ik dat het 
wel leuk zou zijn wat kleinere 
gerechtjes op te zoeken b.v. als 
voor en/of-tussengerecht.

Brushetta met zoete geitenkaas

1 stokbrood
200g zachte geitenkaas
1 eetl. Perzik rooibosjam o.i.d.
avocado-olie
verse tijm
grof zeezout
peper

Meng de kaas, rooibosjam en 
tijm met avocado-olie tot een 
zachte crème. Gebruik een kleine 
of flinke scheut olie, afhankelijk 
van de soort geitenkaas om het 
geheel smeuïg te maken. Snij het 
stokbrood schuin in plakken van 
1,5cm, bestrijk ze met olie en 
rooster ze op een grilplaat of in de 
oven. Bestrijk de warme 

brushetta’s  met de zoete geiten-
kaas en bestrooi deze met peper, 
zout en verse tijm.
         

Krokant bakje met padden-
stoelen en boerenkaas

4 sneetjes niet te vers witbrood, 
zonder korst
75gr kruidenboter, gesmolten
100 gr belegen  boerenkaas, grof 
geraspt
125 gr gemengde paddenstoelen 
(kastanjechampignons, oester-
zwammen, shiitakes)
zout en versgemalen peper
1 eetlepel olijfolie
75 gr rucola

Verwarm de oven voor op 200*C. 
Rol het brood iets uit. Vet een 
muffinvorm licht in met de 
kruidenboter. Bestrijk de 
sneetjes brood dun met de ge-
smolten boter en bestrooi ze licht 
met een beetje kaas. Druk in 4 
holten van de vorm elk een 
sneetje brood zodat een bakje 
ontstaat. Bak de broodbakjes in de 
vorm in het midden van de oven 
in 12-14 minuten goudbruin. Laat 
ze iets afkoelen. Dit kan ook een 
dag van tevoren als u ze bewaart 
in een goed afsluitbare trommel 
of bakje.

Borstel of veeg de paddenstoelen 
schoon. Snijd de grotere 
exemplaren iets kleiner. Verhit de 
rest van de boter. Bak hierin de 
paddenstoelen kort met zout en 
peper. Verdeel ze over de brood-
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bakjes en strooi de rest van de 
kaas erover. Meng olijfolie door 
de rucola. Zet de broodbakjes met 
vulling onder een hete grill tot 
de kaas gesmolten is. Serveer op 
borden met een pluk rucola.

Aardappelkoekjes met gerookte 
zalm

500gr vastkokende aardappels, 
geschild
2 eetl. bloem
1 ei, losgeklopt
100ml kookroom
zout en versgemalen peper
4 eetl. olijfolie
200gr gerookte zalm

Rasp de geschilde aardappelen 
grof. Dep de aardappelrasp droog 
in een schone theedoek(gebruik 
rosti als u lekker makkelijk wil 
doen). Meng de rasp in een kom 
met de bloem, het ei, de kook-
room en peper en zout. Verhit 
de olie in een koekenpan. Schep 
hierin bergjes van het aardappel-
beslag, druk ze plat en bak ze in 
3-4 minuten goudbruin en gaar. 
Beleg ze met de gerookte zalm. 
Garneer de hapjes met een toefje 
creme fraiche en kappertjes en 
een takje dille. Wijntip: Duitse 
riesling.

Een smakelijke Kerst toegewenst,

Baukje van Meeuwen-Homans                

 

Het bestuur van plaatselijk Belang Raerd 

wenst alle Raerders 

Fijne kerstdagen en veel geluk in het nieuwe jaar! 

 

 

Van links naar rechts: Jan Sietze Rosier, Germ Postma, Wietse de Haan, 
Ype de Vries, Clara Rosier, Tiny Zijlstra, Tjitske Kamstra, Baukje van 
Vilsteren, Wilma Hoekstra 

No moat it net Raerder
Neist it moaie pleatske fan Gerrit en Greetje, komt in bijgebou.

It past der prachtich bij,  Gerrit makket it hielendal sels.

Der komme nije húzen, der wurdt ferboud en der wurde húzen ferkocht.
Raerd libbet. Ek foar de skoalle is dit moai.

Der binne al aerdich wat minsken oan it trainen foar De Silversterloop 
yn Poppenwier.

Tink net yn hokjes mar yn hartsjes.

Earder krige de besite kofje, no krije se de wificode.

Neat moat neatdwaan mei ek.

Moaie dingen barre samar.

Net falle en opstean, mar stean en opfalle.
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Hoe komt het nu 
met de gymzaal?
In de dorpskrant van juni 
konden we nog niet zeggen 
of het financieel mogelijk was 
de gymzaal over te nemen, te 
verbouwen en te exploiteren. 
Intussen is het een feit dat de 
gymzaal van het dorp wordt. De 
Recht van Opstal akte, waarin alle 
afspraken over het gebouw tussen 
de gemeente en de Stichting 
Sport & Bewegen Raerd zijn 
opgenomen, is in behandeling 
bij de notaris. Wellicht heeft 
ondertekening al plaats gevonden 
op het moment dat deze krant 
uitkomt.
 
Financieel
Dat zou betekenen dat we 
genoeg geld bij elkaar hebben 
om het gebouw dusdanig aan 
te passen zodat wij er weer 
jaren mee vooruit kunnen. Dat 
is bijna waar….. Het is gelukt 
om in overleg met de afdeling 
Sport van de gemeente SWF 
het initiële aangeboden bedrag 
van €52.000,- te verhogen naar 
€75.000,-. Daarnaast is na overleg 
met de wethouder en de dorpen 
coördinator nog eens €15.000,- 
uit het kernenfonds aan ons ter 
beschikking gesteld.
  
Maar met de €90.000,- van de 
gemeente konden we de door 
ons begrote plannen nog niet 
realiseren, dus hebben we met 
gemeente afgesproken dat we de 

overname wilden laten afhangen 
van het al dan niet verkrijgen van 
de bijdrage uit het Iepen Mienskip 
funds van de Provincie Fryslân. 
Met behulp van Streekwurk 
hebben we een zeer uitgebreide 
aanvraag ingediend welke we 
middels een pitch nog hebben 
toegelicht bij de beoordelaars van 
de aanvraag. Op 12 juli kregen 
we het verlossende telefoontje 
van ons contactpersoon van 
Steekwurk, we hadden de 
meeste punten gescoord op 
onze aanvraag en de gevraagde 
€35.000,- werd 
toegekend!
 
De begrote kosten van de 
ideale situatie liggen grofweg op 
€165.000,- (excl. Btw) waarop we 
een besparing van zo’n €24.000,- 
verwachten door eigen inbreng. 
Van de benodigde €140.000,- is 
nu €125.000,- definitief binnen. 
Op basis hiervan hebben we 
op 13 juli 2018 bij de gemeente 
aangegeven dat we de gymzaal 
graag voor het dorp behouden. 
We zijn positief gestemd en 
verwachten het ontbrekende geld 
de komende maanden d.m.v. 
subsidies, fondsen, sponsoring 

e.d. nog wel bij elkaar te krijgen. 
Hiervoor hebben we al diverse 
lijntjes uitstaan, uiteraard staan 
wij open voor suggesties uit dorp 
voor fondsen waar wij nog uit 
zouden kunnen putten (mailadres 
onder aan pagina). 

Nog leuk om te vermelden is dat 
wij met ons project waren 
genomineerd voor de LF2018 
bonus en deze nog hebben 
gewonnen ook! Meer hierover is 
te lezen op onze website. De prijs 
van €2018,- willen we buiten de 
begroting houden om hier na 
afloop van alle werkzaamheden 
iets leuks te gaan organiseren 
voor de vrijwilligers die ons 
hebben geholpen. 

Btw
In 2019 wordt de zogenaamde 
sportvrijstelling van kracht. Het 
gevolg van deze wetswijziging zal 
zijn dat de terbeschikkingstelling 
van een sportaccommodatie 
mogelijk niet meer belast is 
tegen het verlaagde btw-tarief, 
thans 6%. In veel gevallen zal 
de sportvrijstelling daarop van 
toepassing zijn. De btw op de 
kosten en investeringen van de 
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sportaccommodatie (veelal 21% 
btw) is dan niet langer aftrekbaar. 
Financiën wil gemeenten en 
sportverenigingen compenseren 
voor de btw-schade die zij 
zullen lopen als gevolg van de 
verruimde sportvrijstelling. Op 
deze wijze kunnen wij de btw 
van de investering terugvragen, 
op dit moment verdiepen wij 
ons hierin door het bijwonen 
van voorlichtingsbijeenkomsten 
hierover.

De stichting Sport en Bewegen 
Raerd is btw plichtig, en dat 
heeft dus ook voor de gebruikers 
van de gymzaal gevolgen. Op 26 
november j.l. zijn de gebruikers 
tijdens een bijeenkomst in de 
kantine hierover ingelicht. 

Exploitatie
De exploitatie van de gymzaal ligt 
op dit moment al bij de Stichting 
Sport & Bewegen Raerd maar 
de vaste lasten liggen nog bij de 
gemeente. Pas na het passeren van 
de Recht van Opstal Akte zullen 
alle vaste lasten bij de Stichting 
worden ondergebracht. Omdat 
we tot nog toe wel de lusten maar 
niet de lasten hebben gehad ziet 
de exploitatie er positief uit. De 
schoonmaak was reeds eerder 
door de gemeente opgezegd 
en hier hebben wij bij aanvang 
van het zaalsportseizoen zelf in 
voorzien. Eens per week zorgt 
Roza ervoor dat de gymzaal, 
kleedkamers en toiletten netjes 
blijven. 

Met het huidig aantal gebruikers 
kunnen we ook in de toekomst 
de exploitatie prima rondkrijgen. 
We verwachten zelfs nog iets te 
kunnen reserveren wanneer het 
gebouw opgeknapt, geïsoleerd en 
energiezuiniger is. 

Wat gaat er in 2019 gebeuren
Om een veilige, toegankelijke, 
toekomstbestendige, duurzame 
sport en bewegingsruimte te 
realiseren in het huidige gebouw 
zullen de volgende 
werkzaamheden door lokale 
bedrijven in combinatie met 
vrijwilligers uit eigen dorp 
worden verricht.
 
Toegang gebouw 
De bestrating van de weg naar de 
toegangsdeur zal opnieuw worden 
gelegd en de hoge stoep voor 
de deur zal worden vervangen 
door een rolstoel en rollator 
vriendelijke opgang. Ook zal er 
een gedeelte bestrating worden 
ingericht voor het stallen van 
fietsen zodat deze niet meer op 
de stoep of tegen de gevel van 
de gymzaal hoeven te staan. 
Hierdoor blijft de doorgang naar 
de deur vrij.  

Buitenzijde gebouw 
In het gebouw is enkel glas 
gebruikt, om het binnenklimaat 
aangenamer te maken en het 
energieverbruik te verlagen zullen 
de ramen en kozijnen worden 
vervangen door isolatieglas.  

Er is een stukje onderhoud vereist 
aan het voegwerk en de dakgoten 
van het gebouw.  

De dakplaten en latten van het 
bestaande dak zullen moeten 
worden vervangen. Dit is 
enerzijds nodig voor de isolatie 
van het gebouw en anderzijds om 
een goede draagconstructie te 
krijgen voor de te plaatsen 
zonnepanelen. De dakpannen 
worden weer gebruikt.
 

Tot slot zal er uit 
veiligheidsoverwegingen een 
nooduitgang worden gemaakt in 
het gebouw. 

Binnenzijde gebouw 
De entree zal worden opgefrist 
met een andere vloer zonder 
drempels en schilderwerk, 
daarnaast zal het oude sanitair in 
de twee toiletten worden 
vervangen en zal er opnieuw 
worden betegeld. Ook het sanitair 
in de kleedkamers zal worden 
vervangen waarbij tevens een 
invalidentoilet zal worden 
gemaakt. De kleedkamers zullen 
worden opgefrist met een andere 
eenvoudig schoon te houden 
vloer en krijgen een schilderbeurt.   

De huidige CV installatie zal 
mogelijk worden vervangen 
door een warmtepomp op 
zonneenergie.  De oude 
radiatoren worden uit het gebouw 
verwijderd. De gas aansluiting 
moet worden afgesloten.    

De huidige vloer in de gymzaal 
is afgekeurd en wordt vervangen 
door een nieuwe goedgekeurde 
sportvloer. Onder deze vloer, 
met vloerverwarming voor een 
optimaal warmtecomfort, zal een 
geïsoleerde betonvloer komen om 
warmteverlies te beperken. Het 
nieuw aan te leggen lucht-
behandelingssysteem zal er voor 
zorgen dat er altijd genoeg verse 
lucht in de bewegingsruimte 
aanwezig is voor een prettige en 
frisse sport omgeving.  

In de zaal zullen alle gevaarlijke 
hoeken en uitstekende delen, 
leidingen, radiatoren e.d. worden 
weggewerkt of verwijderd. De 
zijmuren zullen dan opnieuw 
worden gestuct en geschilderd. 
De voor en achtermuur zullen 
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worden voorzien van geïsoleerde voorzetwanden. In 
de nieuwe situatie zal het daglicht dus alleen nog via 
het zijraam binnenkomen.

Ook de kleedruimte voor de instructeurs alsmede de 
ruimte voor de elektrische installaties zal opgefrist 
worden met een andere vloer en schilderbeurt.

Wanneer gaat dit allemaal gebeuren?
Momenteel zijn wij in overleg met diverse aannemers 
en zzp’ers en wordt er hard gewerkt aan een planning. 
Deze is op dit moment nog ‘under construction’ maar 
zal gepubliceerd worden zodra deze beschikbaar is. 
We starten in elk geval in 2019!

Het is de bedoeling dat de gebruikers van de gymzaal 
zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de 
verbouwing. We zullen dan ook zoveel mogelijk 
communiceren over planningen en werkzaamheden 
aan en in het gebouw. 

Het is natuurlijk geweldig dat we de mogelijkheid 
hebben ons eigen gymzaal in het dorp te behouden, 
dus wanneer we samen de schouders er onder zetten, 
soms even moeten afzien of aanpassen maar vooral 
blijven overleggen en samenwerken kunnen we eind 

2019 met z’n allen genieten van een mooi opgeknapte, 
veilige en energiezuinige sport en beweegruimte in 
Raerd!

Hoe houden we jullie op de hoogte?
Uiteraard zullen we dit via de dorpskrant blijven doen 
maar we hebben intussen ook een website waarop 
nieuws, planningen, richtlijnen, foto’s e.d. worden 
gepubliceerd, neem maar eens een kijkje op 
www.sportenbewegenraerd.nl  

Naast de website zullen we binnenkort ook een 
facebook-pagina aanmaken. 

Voor reserveringen van de gymzaal, vragen, 
opmerkingen of andere zaken zijn we bereikbaar via 
het emailadres sportenbewegenraerd@gmail.com

Stichting Sport & Bewegen Raerd
Ton Poelsma
Sjoerd Stelwagen
Gretha Frankena
Wijnand Verhoef
Atte Wiarda
Ymie Terwisscha van Scheltinga
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Herfst in het Raerder Bosk
Vandaag, 11 november, is het me eindelijk gelukt 
om foto’s te maken  van bomen en struiken in mooie 
herfstkleuren.  Het bleef daar maar groen in het bosk, 
want de (na)zomer hield steeds maar aan. Wat  heb-
ben we er allemaal van genoten, laten we eerlijk zijn, 
maar tegelijkertijd was er het licht  verontruste toon-
tje “klopt dit wel”? Het gras bleef maar groeien, de 
koeien stonden nog heerlijk in de wei en hier en daar 
bloeiden bloemen die allang uitgebloeid hoorden te 
zijn en dat half november.

Voor de paddenstoelen was en is het geen goed jaar. 
Het is deze zomer veel te droog geweest voor de vele 
soorten die vochtigheid nodig hebben. Een padden-
stoelengids vertelde mij dat alle excursies niet door-
gegaan zijn. Toch zag ik op een boomstronk in het 
binnenbos nog een groepje honingzwammen en langs 
de Snitserdyk stonden een paar mooie exemplaren 
van de  “prachtvlamhoed”. 

Voor de wandelaar valt er nu veel te genieten:  het 
licht valt zo mooi tussen de al kalende takken en de 
optrekkende nevels in de ochtend, vaak samen met 
de opkomende zon, zorgen voor een heerlijk mystiek 
sfeertje in het bosk.

I.S.

Prachtvlamhoed

Honingzwammen
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Jitske Klaversma is op 16 november 30 jaar geworden. 
Samen met Wike van der Goot, die ook onlangs 30 jaar 
is geworden, gaf ze op 17 november een feest in het 
Dorpshuis.

Op 5 september werd mevr. Kuijl 90 jaar.

De Hear hat thúshelle myn leave frou, 
ús mem en beppe

Rinskje Tiemersma-de Jong
rom 61 jier lokkich troud west

*  Haskerhoarne,       †  Akkrum, 
 5 september 1932   9 november 2018

Akkrum: Jan Tiemersma

Skearnegoutum: Antje en Piet
  Hinke, Anne Roos, Rosalien
  Rinske, Gerben

Jirnsum: Baukje en Thomas

Oosteinde: Germ en Johanna, Ida (†)
  Wouter
  Alfred

Siegerswâld: Jan Sake en Aukje
   Iris

Leppehiem k. 125
Leppedyk 37, 8491 GJ  Akkrum

Wy nimme ôfskie fan myn frou, ús mem en beppe 
op tongersdei 15 november om 11.00 oere mei in 
tsjinst yn ‘e Westereintsjerke, Westerein 5 yn 
Tersoal. Dêrnei bringe wy har te hôf yn Raerd.

Tiid ta roubeklach foarôfgeand oan ‘e tsjinst fan 
10.30 oere ôf.

Jierdei Ferstoarn
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01-01-2019 
NIEUWJAARSBAL 
 
MET LIVE 
MUZIEK VAN: 

 
 

 
Nieuwjaarsbal 

2019 

 

220 1 

16:00 uur 
Dorpshuis Raerd 

 

 
Live muziek 

 

Lekker eten 
verzorgd door 

Jolanda 

 

Komt allen 
toasten op 
een gezond 
en gelukkig 
nieuwjaar! 

 
 
 
 

MERKE-
COMMISSIE 

RAERD 
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Sint Maarten


