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Griezelen in Raerd 
(zie pag. 27)

Folle lok en seine
 foar 2019!
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7 woningen aan 
de Sélânswei 

te Raerd

Aan de Sélânswei in Raerd worden nieuwe woningen gebouwd. Een 7-tal karakteristieke, betaalbare  

en ook nog eens energie zuinige woningen met een prachtige uitstraling en een verrassende indeling.

Koopsom vanaf E 195.500 v.o.n.

Makelaardij Friesland 
Nieuwstraat 2, 
8441 GD Heerenveen
Telefoon (0513) 23 21 80
www.makelaardijfriesland.nl

Verkoop & Informatie Ontwikkeling & Realisatie

Bouwbedrijf Koning
Chroomweg 43, 
8471 XL Wolvega
Telefoon (0561) 61 24 23
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 6 januari 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Dinsdag 8 januari vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

10 t/m 13 januari Open Raerder Biljartkampioenschap Dorpshuis

Zondag 20 januari 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Zaterdag 26 januari vanaf 16.30 uur Warenmarkt en veiling Kaatsclub Dorpshuis

Maandag 28 januari 20.00 uur Inspraakavond dorpsvisie 2018-2022 Dorpshuis

Dinsdag 29 januari vanaf 18.00 uur Oud papier Hele dorp

No moat it net Raerder

Op it plein foar it Doarpshûs stiet wer in moaie krystbeam.
Asto der jûns lâns komst is dat in prachtich gesicht.

De iisbaan stiet al wer ûnder wetter. 
No swimme der einen en twa swanen.

Straks leit der hopelik iis. 
Dat soe dochs geweldich wêze.
De redens ûnder en genietsje.

Op it plak fan it Seelânshûs stiet in grut boerd. 
Der kinne 7 húzen bouwd wurde.

Ynfomoarn wie 8 desimber yn it Doarpshûs.
In goed plan, we binne benijd.

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

Wêz bliid mei de oantinkens, die der binne. 
Bliuw net hingjen yn hie ik mar.

Praat net oer dysels yn selskip, dat wurdt wol dien ast der net by bist.

Ik bin net eigenwiis, mar wit it gewoan better.

Harkje nei dyn hert, dêr lizze alle antwurden.

Wachtsje net op de moaie mominten, mar meitsje de
gewoane mominten moai.

It nije jier
It is safier. We ha wer in nij jier.
Wat it úsbringe sil, witte wij 
net. Efteromsjen hat gjin sin, 
dêrfan ha wij net ferlet. Gean 
der fris en fruitich tsjinoan. Lit 
alles oer dy hinnekomme, hiel 
gewoan. Beweech, laitsje en yt 
in bytsje sûn. Doch geselliche 
dingen en sliep goed eltse jûn. 
Toan respekt foarinoar. Dan 
komt it grif wol foarelkoar.

Lokkich nijjier allegearre!

Voorwoord
Per 1 januari is Aaltsje ter Schegget 
afgetreden als secretaris van 
onze dorpskrant. Gedurende vele 
jaren heeft ze deze taak met veel 
enthousiasme gedaan, waarvoor 
we haar ontzettend dankbaar 
zijn. Gelukkig heeft ze toegezegd 
dat ze nog wel haar oren en 
ogen openhoudt voor de laatste 
nieuwtjes. Binnenkort zullen we 
op passende wijze afscheid nemen, 
waarvan later meer in deze krant.

De redactie
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 16, nummer 149
Januari 2019
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)

Distributie
Johanna Kooistra

Kopij
Anneke Veenstra
it Fintsje 21
9012 CP  Raerd
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825

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

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

Druk 
BladNL

Nuttige informatie

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

De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW  Heerenveen
0513-685685

MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden
058-2866666

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

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

Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13
9001 ZJ Grou
0566-601464

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

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

Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000
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Jongerein ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

Jongerein de Raerder roeken heeft 
een bijdrage gekregen van 1000 
euro vanuit het Coöperatiefonds 
van Rabobank Heerenveen-
Zuidoost Friesland.

De Jongerein wil het geld gaan 
gebruiken om te investeren in een 
goede muziekbox. Deze box is via 
bluetooth te bedienen en is op een 
accu zodat de box verschillende 
functies kan hebben. Zo 
kunnen wij hem bij feestjes, de 
spokentocht of bij een activiteit 
in het dorp gebruiken. Daarbij 
willen wij graag twee microfoons 
en eventueel iets met licht. Zo 
hebben wij alles wat wij nodig 

hebben in één handige box. Wij 
zijn erg blij met de steun die we 
krijgen van de Rabobank.

Het Coöperatiefonds van 
Rabobank Heerenveen-Zuidoost 
Friesland is er voor lokale 
maatschappelijke initiatieven die 
de leefbaarheid in de omgeving 
vergroten. Leden van de 
ledenraad van de bank beslissen 
over de aanvragen.

Het coöperatiefonds wordt 
gevormd vanuit het coöperatief 
dividend van de bank: een vorm 
van dividend uitkering waarmee 
een deel van de nettowinst 

van de bank ter beschikking 
wordt gesteld aan veelal 
maatschappelijke doelen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur de Jongerein

Op de foto van links naar rechts: 
Grietsje Schaap, Karin Tijssen en 
Jelly-Greta van Vilsteren.

Karin Tijssen overhandigde 
namens de Rabobank de cheque 
ter waarde van 1000 euro.
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Voor al uw: - Agrarische bouw
- Verbouwingen
- Restauratie
- Woningbouw

Werkplaats/kantoor:
Doarpsstrjitte 8 
9021 CL  Easterwierrum
Tel. (058) 250 13 25 
info@bootsmabouwbedrijf.nl  
www.bootsmabouwbedrijf.nl

B o o t s m a
B o u w b e d r i j f  B . V .
E a s t e r w i e r r u m

- Onderhoud
- Bouwkundig advies
- Tekenwerk
- Utiliteitsbouw

Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd

Telefoon  06-12663105

www . taxatieenadvies . nl

Voldoet aan de eisen voor Nationale Hypotheek Garantie 
(NWWI- of Taxateurs Unie-gevalideerd)

Woningtaxatie

inclusief BTW, verschotten en bijkomende kosten
dus geen nare verrassingen achteraf

persoonlijk 
 & lokaal

 vast laag 
tarief

Taxatie
Team
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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 

Wa binne dat?
Bennie en Alyna 
Smith-van Abbema
Buorren 14

Op een zonnige 
zaterdagochtend ga ik een 
kijkje nemen bij Bennie en 
Alyna Smith-van Abbema. 
Zij wonen sinds 15 september 
van dit jaar op Buorren 14. 
Ik had ze ontmoet bij het 
gelegenheidskoor van de 
kerk, waar ze enthousiast 
meezongen. Op mijn vraag 
of ze geïnterviewd wilden 
worden, reageerden ze meteen 
spontaan met “ja”.

Het eerste wat opvalt als ik bij 
het grijze huisje aankom, zijn 
de prachtige tekeningen, die 
tentoongesteld staan in wat 
vroeger de etalage van een 
winkeltje is geweest. Mooie 
foto’s van schilderijen van 
paarden, tot kaarten gemaakt 
die zo op de post kunnen.Je 
kunt zien dat hier een creatief 
persoon woont. Als de deur 
opengaat,weet je meteen dat 
Alyna de kunstenares is. Met 
veel enthousiasme vertelt ze 
over haar werk.

Nadat Bennie ons heeft 
voorzien van een bakje koffie 
en een grote schaal koek, 
beginnen ze te vertellen.Ja, 
het is duidelijk dat ze nog 
midden in de verhuizing en 
de verbouwing zitten, maar 
het huis en de bewoners 
stralen zoveel warmte uit, 
dat je geen oog hebt voor 
de dozen. In de woonkamer 
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hangt een prachtig schilderij 
van een zeegezicht, dat Alyna 
mij met trots laat zien. Dit is 
hun eerste echte eigen huis, 
vertellen ze. Voordat het zover 
was, hebben ze samen al heel 
wat meegemaakt. Bennie is 
opgegroeid in het Groningse 
dorp Mussel. Hij was de tweede 
in een gezin met 4 kinderen en 
hij heeft goede herinneringen 
aan zijn jeugd op het 
platteland. Na zijn opleiding tot 
lasser is Bennie verhuisd naar 
Franeker, omdat in Friesland 
meer werk te vinden was.

Alyna is geboren in Arum. Ze 
is de oudste uit een gezin met 
5 kinderen. Ook zij vertelt over 
de mooie jeugd die ze heeft 
gehad. Paarden waren altijd al 
haar grote liefde, en op haar 
twaalfde kreeg ze haar eerste 
eigen paard, een Frysk Hynder. 
Helaas heeft ze van dit paard 
niet zo lang kunnen genieten, 
omdat hij na een half jaar al 
overleed aan een koliek. Maar 
op haar zestiende kreeg ze 
opnieuw een paard. Dit paard 
is nu 26 jaar oud en heeft een 
mooi plekje gevonden bij 
Bertus Kluvers in Raerd.

Haar liefde voor paarden 
was zo groot, dat zij na de 
opleiding marketing en 
communicatie bij het bedrijf 
van haar vader de kans kreeg 
om een ruitersportwinkel te 
beginnen.Daar kon ze ook haar 
schilderijen tentoonstellen 
in de winkel.Toen door 
omstandigheden de winkel 
moest sluiten, heeft Alyna de 
opleiding docent beeldende 

kunst en vormgeving gevolgd 
en nu heeft ze een leuke 
uitdagende baan op een school 
in Hoogeveen.

Alyna en Bennie hebben 
elkaar ontmoet op een 
feest in Leeuwarden van de 
jongerenvereniging vanuit 
de kerk. Al klikte het leuk, 
het duurde toch nog drie 
maanden voordat ze voor het 
eerst met elkaar afspraken. In 
2008 zijn ze getrouwd, en er 
hangt een prachtige trouwfoto 
in de kamer, genomen op 

het strand. Maar Alyna is 
niet als enige creatief bezig; 
opeens valt me in de kamer 
de muziekstandaard op. En 
Bennie begint enthousiast te 
vertellen over zijn drummen. 
Hij kijkt er al naar uit om weer 
in een band te spelen. Maar 
voorlopig zijn ze beide nog 
lekker actief: Alyna met haar 
school, en Bennie met klussen. 
Want voor deze twee moet er 
natuurlijk wel ruimte komen 
voor een atelier en muziek...

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

Praet mar Raak
Deze keer zal Otto Doorenbos  
vertellen wie hij is en wat hem zoal 
bezighoudt.

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
O.K.R. Doorenbos, geboren te 
Amsterdam op 24 augustus 1942.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je ook 
kinderen/kleinkinderen?
Ben alleenstaand, heb drie kinderen 
en vijf kleinkinderen.

Wat doe je overdag?
Kunst- en ander schilderwerk, d.w.z. 
schilderijen en dakgoten!!

Hoe lang woon je al in Raerd?
Woon te Raerd sinds 1990.

Op welke wijze ben je bij het dorp 
betrokken (verenigingen, bestuur, 
vrijwillig, school)?
Doe nog een beetje vrijwilligerswerk: 
onderhoud biljarts en niet te 
vergeten kinderen schminken.

Wat is je favoriete muziek?
Alle muziek, behalve Arabische en 
computer-ontworpen geestdodende 
zombiemuziek.

Waar mogen ze jou midden in de 
nacht voor wakker maken?
Alleen voor een bloedmooie 
liefdevolle Spaanse zigeunerin met 
lang ravenzwart haar mag men mij 
midden in de nacht wekken.... Mits 
men mijn leeftijd ook tot zomertijd 
terugbrengt.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Niksen, d.w.z. nadenken en 
filosoferen over datgene wat in 
dit leven belangrijk is voor mijn 
innerlijke spirituele groeiproces.
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Wat vind je het lekkerste eten?
Ben vegetarisch en eet het liefst 
bij Jamuna in Leeuwarden.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Bezit geen auto meer. Heb 
liefdevolle buren waar ik de auto, 
indien beschikbaar, van mag 
gebruiken.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Tv gaat nauwelijks meer aan, 
mede daar ik wars ben van 
doelgerichte hersenspoeling en 
nietszeggende onzin.

Welk boek lees je op het 
moment?
Lees nu “De 12 regels voor het 
leven” van Jordan B. Peterson. 
Valt me wat tegen, te veel 
psychologisch gewauwel en 
hoogdraverij, daardoor te weinig 
diepgang (wijsheid).

Waar praat je graag over?
Ben van nature niet zo’n prater. 

Net als de Indianen leer ik meer 
van luisteren en vooral van de 
stilte. Geniet ook van de roeken 
in het bos en vraag me nog steeds 
af of die soms ook zo zwetsen, net 
als sommigen van ons.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
Er is voor mij geen verschil tussen 
de dagen, behalve de zondag (los 
van religie), want dit is de meest 
gezonde dag voor de mens als 
men tenminstevanuit liefde en 
respect voor elkaar het aandurft 
om van rust te genieten.

Waar ga je het liefst heen in de 
vakantietijd?
Heb vele jaren van alles gezien, 
ook moet zien, beleven en 
doorleven, overal op deze mooie 
aardbol. Daarom is nu 365 dagen 
per jaar Fryslân mijn ultieme 
vakantieland.

Wat is je beste eigenschap? Wat 
is je slechtste?
Oei, een intieme vraag. Mijn 

beste eigenschappen zijn dat ik als 
een echte kerel staande pis, met 
cash geld betaal en spreek met 
de rollende (rauwe) oer-Friese 
R. Mijn minste eigenschappen 
omvatten helaas een privé-waslijst 
aan tekortkomingen.

Wat vind je het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
De meest mooie plekjes van Raerd 
zijn de nog open en onbevangen 
harten van de vele kindertjes in 
ons dorp en het minst mooie 
plekje is (te triest voor woorden 
dat ik het hier zeg) maar, jawel: 
mijn poepgat.

Was mis je op dit moment in 
Raerd?
Zoals velen mis ik de winkel 
en een auto-onvriendelijke 
verkeersdrempel even voorbij 
mijn huis op de Buorren en langs 
de Slotsdyk, kort voor de ingang 
naar het Frijhofke.

Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je 
hem/haar vragen?
Heb niet zo veel met die 
ouderwetse vervoermiddelen, 
maar zou graag naast Marilyn 
Monroe in een UFO willen zitten, 
onderweg naar een Hemels 
Paradijs.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Ontving ik een grote zak met 
geld, dan zou ik de gulle gever 
willen vragen of die wel goed bij 
z’n rare knikker is, daar je wel iets 
beters kan verzinnen, dan zoiets 
verwarrends te schenken aan een 
Ouwe Knar.

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 



PRAET FAN RAERDPagina 13

Aaisiik
Meastentiids rint my wol wat út 
’e pinne, mar út en troch keallet 
it swier. As in aaisike hin rin 
ik al dagen om, sûnder dat der 
him wat foardocht, dêr ’t men in 
smeuich epysteltsje fan meitsje 
kin. Lokkich hoech ik myn brea 
der net mei te fertsjinjen. Dat it 
guon gjin wynaaien leit, wylst 
sy bygelyks allinne mar lucht 
ferkeapje is my in riedsel, mar dêr 
woe ‘k net graach mei roalje, want 
it lêste himd hat dochs gjin bûse, 
wol it sechje hawwe.

Hoe ’t ik dêr sa by kom? No soks 
kin troch omstannichheden 
samar tinken wurde. “Wat fijn, 
dat jimme noch sa moai tegearre 
binne“, seine de minsken faak 
tsjin ús âldelju, as sy harren it 
kanaalsdykje sa delskeuveljen 
seagen. Wylst ús heit, in rimpen 
man, mem eartiids op ‘e fyts 
meast wol twa fytslingtes yn ’t 
foar wie, rûn ús mem de lêste 
tiid in flink ein foar him út. Wa 
’t harren better koe, soe út it 
ûngewoane fan dizze situaasje 
opmeitsje kinne, dat dit hast 
symboalysk wie foar it net altyd 
mear syngroan rinnen fan harren 
lange relaasje.

En lang om let komt der dan wat 
en moatte se út inoar. Mem mei 
in brutsen skonk (foar need) nei 
Nij Betanië yn Tsjummearum 
en Heit nei Nieuw Mellens yn 
Ljouwert (libbenslang, om sa 
mar te sizzen). Soks set it libben 
op ’e kop, mar set jin ek oan ta 
relativearjen. Wêr meitsje jo jin 
eins sa drok om ensafuorthinne. 
Wol goed fansels om dêr ris oer 
nei te tinken en oan ‘e oare kant 
ek wol wer ferfriskjend om te 
fernimmen, datst in bêrn fan 
dyn rebelske heit bist en razend 

wurde kinst by de gedachte, dat 
de aaisiker fan 2009 by it finen fan 
in earste ljipaai syn BLA-BLA út 
de bûs helje moat om (mooglik ek 
noch yn it Hollânsk) te roppen: 
“Hallo met mij… ik heb in ei!!!” 
Ja, ja, ik wit it wol, se moatte in 
SMSke stjoere, mar dat komt 
op it selde del. It is by de wylde 
spinnen om ’t ôf.

Neimimerjend freegje ik my ek 
wol ôf, yn hokker eigenskip ik 
eins op ús mem lykje. Doe ’t ik 
lêsten wat waskguod foar har út 
de kleankast helje moast, ûntduts 
ik dat it dêr útseach as om troch 
in ringkje te heljen. It soe sa op 
in plaatsje yn ’e LIBELLE kinne. 
No ik sil mar net út de doeken 
dwaan, hoe ’t it der efter myn 
eigen kastdoarren útsjocht. Dat 
liket bytiden wol op fleanen, mar 
it roekt dêr wol krekt as by har: 
nei lavendel. Yn fan dy porsleinen 
aaikes fan Ingelske komôf haw 
ik it rûkersguod tusken de 
hoeslekkens lizzen.

Us mem, in kreas minske, klaaide 
har altyd elegant en it moat sein, 
alhiel ûnferskillich bin ik sels ek 
net foar it oantugen fan (wol gâns 
gruttere) lapen textyl. Dochs, 
wêryn ik tink it measte op har 
lykje, is it omklaaien fan dingen, 
dy ’t sy by steat wie hiel sekuer 
te ferdútskjen. De sjarme fan har 
Dútsk/Fryske wurdgebrûk makke, 
dat se in hiel eigen wize fan 
formulearjen hie. Wat blommich 
bytiden. En hoe giet soks, in bern 
flibet syn earste klanken, blaast 
syn bûltsjes, sa ’t mem it him/har 
foardien hat, is it net sa?  

Taal út in waarme boarne, dêr ’t 
ik út en troch besykje pastellen 
mei te pensieljen. En mei ús 
heit syn troffel mitselje ik de 
draachmuorren fan myn eigen 
loftkastielen en fyn dat ik net te 
kleien ha oer myn âlderserf. No 
sa… myn aai is lein.    

Heidi
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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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Astrologie
De Zonnekracht neemt weer toe, 
we hebben de kortste dag gehad 
en zijn beland in het Sterrenbeeld 
Steenbok in het jaar 2019! Als we 
terug kijken naar 2018 hebben 
doorbraken en ontdekkingen 
plaatsgevonden, maar ook 
negatief sentiment en geweld. De 
drie verduisteringen van Zon, 
Maan en Zon in de zomer, werden 
door veel mensen uitgewerkt in 
hun lichaam, waardoor de hete 
zomer soms niet bevorderlijk 
meewerkte in hun gezondheid. 

Het jaar 2019 kan een 
“bezemjaar” worden, 
waarschijnlijk een jaar van 
voorbereiding op het jaar 2020! 
Alles wat niet meer werkt, kan 
opgeruimd worden, om een begin 
te maken voor een nieuw tijdperk. 
Met vier planeten in hun eigen 
tekens, Jupiter in Boogschutter, 
Saturnus in Steenbok, Neptunus 
in Vissen en Pluto in Steenbok, 
kunnen een krachtige werking 
laten zien en kunnen positieve 
energie bewerkstellingen en ook 
vooruitgang. Waarschijnlijk zal 
dit gestaag gaan.

Het vierkant (strijd) tussen 
Uranus in de Ram en Pluto in de 
Steenbok, zouden we tot begin 

maart kunnen ervaren. Het 
kan een spanningveld geven, 
gevoelens van frustraties en 
conflicten, zo ook in de politiek 
en wereldeconomie. Het begin 
van 2019 kan daarom getekend 
worden door periodes van 
onrust. Dit krachtige vierkant 
van Uranus/Pluto heeft de 
laatste 8 jaren invloed gehad 
op de samenleving, maar ook 
in ons persoonlijk leven en zou 
hierna nog voelbaar kunnen 
zijn. Dit vierkant zou nog een 
wereldwijde economische crisis 
teweeg kunnen brengen, door de 
krachtige invloed van Saturnus 
en Pluto. Deze beide planeten 
staan dichtbij elkaar in het teken 
Steenbok, waarbij deze energie 
sterk kan werken. In het jaar 1517 
was de laatste keer dat Saturnus 
en Pluto samen stonden, dat was 
het begin van de Reformatie. Nu 
zou deze samenstand kunnen 
leiden tot een wereldwijde recessie 
in de nasleep van de economische 
crisis van 2008. 

Als het vierkant Uranus/Pluto 
voorbij is, kunnen we worden 
uitgedaagd om niet stil te staan 
en in beweging te komen om 
veranderingen te aanvaarden. 
Deze periode zou tot 2021 een 
transformerende tijd kunnen zijn. 
De oude en falende structuren 

mogen plaatsmaken voor nieuwe 
sociale structuren, want door de 
samenstand van Saturnus en Pluto 
kunnen structuren vernieuwd en 
geherstructureerd worden. Zoals 
ik in een vorig artikel schreef, 
gaat Saturnus over de wereldwijde 
bedrijfs- en economische 
structuur, over regeringen, 
rechtspraak, politiek, grote 
bedrijven, kerk en monarchie. 
De reis van Saturnus door de 
Steenbok kan een ambitieuze 
periode van wederopbouw in de 
samenleving laten zien, misschien 
met duurzame en zinvolle 
projecten.

De planeten Venus en Jupiter 
gaan de eerste twee maanden 
van 2019 samen door het 
sterrenbeeld Boogschutter, deze 
kunnen positieve energie door 
saamhorigheid en vertrouwen 
geven. De mooie verbindingen 
die zijn maken met Saturnus en 
Neptunus, kunnen lichtpuntjes 
geven in de samenleving en 
kan ons hoop geven in helende 
energie.

Het jaar 2019 kan de wereld soms 
in onzekerheid laten zijn, we 
hebben een lange weg te gaan en 
toch zijn we op de goede weg.

Hieke
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Blommen en
Oar Praet
Carnaval

Decembertijd… The most 
beautiful time of the year? De 
economie draait als een tierelier 
en de geldkraan staat weer 
open. We gaan funshoppen, 
wintersporten en naar Gran 
Canaria. We eten en drinken niet 
te weinig, alsof we het hele jaar 
op een houtje moesten bijten. 
Kippen, hazen, konijnen enz. zijn 
weer het bokje. De voedselbanken 
draaien overuren, wat een weelde!

Duizenden Nordmannen en 
fijnsparren zijn gekapt om het 
feestje op te leuken. De CO2 
waarde zal waarschijnlijk weer 
toenemen. De nacht bestaat 
al een aantal weken niet meer. 
Alles is verlicht (wees zuinig met 
energie…). En als klap op de 
vuurpijl gaat er voor miljoenen 
aan vuurwerk de lucht in.

Januari is de maand van de goede 
voornemens, de overtollige 
kilo’s worden er weer afgebrand 
bij Basic sport. Bitterballen, 
frikadellen, sigaretten zijn uit “den 
boze”. ’t Is weer kommer en kwel. 
Januari is de saaiste maand van 
het jaar, vind ik. Desalniettemin 
wensen wij u een warm en 
voorspoedig 2019 toe. 

Gelukkig vieren we in februari 
Carnaval en daar kijk ik 
halsreikend naar uit. Eindelijk 
weer een feestje.

Hans Stouthart

■ 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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Terugblik
Pre-Kerstborrel
Vrijdag 14 december is er door 
de AC een Pre-Kerstborrel 
georganiseerd.

Voor de kinderen was er de kans 
om zelf een mooie kerstbal te 
maken. Zo’n 30 kinderen hebben 
hier aan meegedaan, ze kregen 
ranja en een heerlijk broodje 
knakworst.

Voor de volwassenen was er 
het spel Raerd de bal. Dit was 
een proeverij van verschillende 
merken bitterballen. De 
winnaar ging naar huis met 
een fantastische prijs (een zak 
bitterballen). 

Voordat deze avond begon 
hadden wij het er over gehad 
dat wij blij zouden zijn met 40 
bezoekers. Niks was minder waar 
toen wij op een gegeven moment 
90 gezellige mensen in het 
dorpshuis mochten ontvangen. 
Het feest het zich nog tot in de 
late uurtjes doorgezet. 

Wij van de AC willen iedereen 
hartelijk danken voor een 
fantastische avond. En we wensen 
iedereen een gezond en gelukkig 
2019.

Activiteitencommissie
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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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Uitnodiging 
Inspraakavond voor dorpsbewoners 

Dorpsvisie 2018- 2022 

Wanneer:28 januari 2019 

Waar: Doarpshûs“De Trijesprong” te Raerd 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang wil alle 
dorpsbewoners van harte uitnodigen om mee te denken 
over de Dorpsvisie voor de komende vier jaar. 

De Dorpsvisie is essentieel voor het dorp en voor de 
gemeente Súdwest-Fryslân. 

De gemeente baseert het beleid op de speerpunten van 
onze plannen, die verwoord zijn in de Dorpsvisie. 

De Dorpsvisie is voor ons allen belangrijk. Daarom zijn 
uw ideeën van harte welkom. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u 
meepraten over twee van de volgende onderwerpen: 

 Economie, landschap en duurzaamheid 
 Wonen  
 Onderwijs 
 Zorg en welzijn  
 Verkeer en groen 
 Toerisme, sport en recreatie 

Komt allen!!! 
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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
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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

Goede voornemens?

Vanaf dinsdag 8 januari 2019 is er Bootcamp voor volwassenen in Raerd.
Deelname vanaf 16 jaar. We verzamelen bij het gymlokaal.

Vanuit daar leggen we een uitdagend parcours af. Het hele lijf komt aan bod tijdens de training.

De training start om 20.30 uur.

Tot dinsdag 8 januari!

O.S.O wenst iedereen een sportief 2019!

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.



PRAET FAN RAERDPagina 22

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?

Film van betekenis
Tot nog toe waren we gewend 
om in de dorpskrant de Film 
van Betekenis aan te kondigen, 
die in de komende maand op 
het programma stond. Met 
ingang van 1 januari stoppen we 
daarmee. Dit besluit heeft alles te 
maken met de filmrechten die we 
moeten betalen. Daarvoor gelden 
namelijk twee tarieven. Wanneer 
je kiest voor het goedkoopste – en 
dat hebben we dus gedaan – mag 
je er geen algemene publiciteit aan 
geven. 

Eigenlijk gebeurde dat al niet, 
want als de dorpskrant op internet 
verscheen, was de film vaak al 
geweest, maar we kiezen toch 
het zekere voor het onzekere. De 
boetes zijn namelijk niet mals. 
Ook op onze website (www.
ruimgeloven.nl) wordt de titel 
van de betreffende films niet meer 
genoemd.

Films worden wel aangekondigd 
in het kerkblad, de Tsjerkestim. 
Dit verschijnt immers niet 
op internet. Bent u geen 
kerkbladlezer, maar wilt u 
toch weten welke films we 
draaien, dan is een mailtje 
naar laurentiuskerk@planet.nl 
voldoende om het programma te 
ontvangen.
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Gratis af te halen: ijzeren schouw
Gert en Cornelia, Smitshoeke 1

John en Jeltsje Jacobs winskje alle 

Raerders foar it “neue joar” 2019 

in protte goeds en sûnens ta!!

Alle vrijwilligers en inwoners van Raerd 
en omstreken, 

Hartelijk dank voor jullie bijdrage, het 
beschikbaar stellen van materialen en 
jullie aanwezigheid bij de intocht van 
Sinterklaas. Zonder jullie steun hadden 
we er niet zo’n prachtig kinderfeest van 
kunnen maken. Tot volgend jaar! De Sinterklaascommissie  

Verhuisbericht: 
Gemeentehuis Sneek verhuist 
naar Marktstraat 8.

Op 2 januari opent het 
Gemeentehuis Sneek de deuren 
van het nieuwe gemeentehuis 
op Marktstraat 8 in Sneek. Aan 
de overkant van de straat.
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Maatje
Ik heb in het begin van mijn 
loopbaan eens een onvergeeflijke 
fout gemaakt. Het betrof een 
leuke Retriever van een jong 
stel. De baas en de vrouw wilden 
heel graag pups bij het teefje en 
dat lukte niet. Ook niet na een 
intensief begeleide hernieuwde 
dekking. Ik deed daar vrij luchtig 
over. Het is de natuur blijkbaar 
die het beter vindt van niet. Dat 
viel enorm verkeerd. Er was een 
onvervulde kinderwens en nu kon 
hun allerliefste maatje ook al geen 
pups krijgen. Een beetje meer 
compassie mijnerzijds zou op zijn 
plaats geweest zijn. 

Zo heb ik in de loop van de tijd 
geleerd hoe enorm belangrijk 
een huisdier voor mensen kan 
zijn. Uit eigen ervaring uiteraard, 
want ik weet wat een belangrijke 
plek de beesten in ons eigen gezin 
innemen. Net als bij mijn eigen 
moeder, zeker toen zij alleen 
overbleef. Wat vond ze het fijn 
dat er een kat zachtjes mauwend 
op haar zat te wachten als ik haar 
weer thuis bracht in een verder 
stil huis.

Wat is het niet een ramp 
voor oudere mensen als ze, 
hulpbehoevend als ze zijn, in een 
verzorgingshuis terecht komen 
en hun huisdier niet mee mogen 
nemen. Die onvoorwaardelijk 
trouwemetgezel dietroost biedt 

op de momenten dat het nodig 
is. Bij jong en oud. Je vindt 
altijd een luisterend oor bij je 
dierbare viervoeter. Of dat nu een 
hamstertje, een poes of een grote 
Duitse Dog is, dat maakt allemaal 
niet uit. Je kunt je geheimen kwijt, 
je verdriet delen en je vreugde 
uiten. Ze zullen het in ieder geval 
nooit doorvertellen en zijn net 
zo droevig of guitig als waar de 
situatie om vraagt.

Er zijn talloze onderzoeken die 
de positieve invloed aantonen 
die dieren op mensen kunnen 
hebben. Bij ziekte, eenzaamheid 
of gewoon in het dagelijks leven. 
Zonder dieren te vermenselijken. 
Dieren blijken, vaak onbewust, 
allerlei functies te vervullen 
in onsbestaan. Zowel voor de 
fysieke als geestelijke gezondheid. 
Onderzoek toont bijvoorbeeld 
aan dat mensen mét een hond 
na een hartinfarct een grotere 
overlevingskans hebben dan 
zonder! 

Nelleke heeft twee maatjes: 
een stoere labrador, Bolle en 
een paard, Jonas. Die twee 
zijn niet alleen haar eigenste 
maatjes, Nelleke gebruikt de 
beide viervoeters tevens in haar 
praktijk voor therapie, coaching 
en training. Voor mensen die een 
steuntje in de rug nodig hebben. 
Jonas leent zich daar prima voor, 
Bolle wellicht in de toekomst ook. 
Vorige maand werd de ‘therapeut 
in opleiding’ helaas getroffen door 

een nare ontsteking in zijn teen. 
Tot driemaal toe moest het arme 
beest onder zeil. Ondanks dat hij 
een teen heeft moeten inleveren, 
komt ie elke keer weer vrolijk 
onze praktijk binnen en toont hij 
zich ook een beetje míjn maatje. 
Hoe meer ik hem liefkozend 
toespreek, des te meerlaat hij zijn 
staart dansen. Als ik, voor de 
zoveelste keer, geknield naast hem 
het verband zit te wisselen, krijg 
ik steevast een roffel over mijn 
achterwerk van diekwispelstaart. 
Liefdesklopjes noem ik dat. 
Natuurlijk weet hij dat er altijd na 
afloop altijd een brokje komt… 
Ik hoop dat hij zijn opleiding 
gauw kan vervolgen en mooi 
´maatwerk´ gaat verrichten!

Als ik zo nu en dan een van mijn 
eigen epistels teruglees, blijkt dat 
de meeste bistedokters gaan over 
die innige relatie tussen mens en 
dier. In al zijn facetten. Voor mij 
is het de kunst op het spreekuur 
voor die fijne metgezel de beste 
oplossing te zoeken als er iets niet 
in orde is. Maar ik moet me er 
aldoor van bewust blijven dat het 
betreffende dier hét maatje is van 
de eigenaar. Die wil het allerbeste 
voor de dierbare. Soms een 
dure raskat, soms een onooglijk 
vuilnisbakkie, dat maakt niet uit. 
En dan samen de juiste beslissing 
nemen. Dat is de taak van de 
dierenarts. Dát is mijn uitdaging.

menno@bistedokter.nl
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Jongerein seizoen 
2018/2019
Hallo allemaal,

In oktober zijn wij weer gestart 
met het nieuwe seizoen van de 
Jongerein. Helaas hebben wij 
afscheid moeten nemen van John 
van Vilsteren als bestuurslid. Na 
7 trouwe jaren van inzet heeft hij 
het stokje doorgegeven aan Louise 
Duhoux. Wij willen John namens 
iedereen ontzettend bedanken 
voor zijn inzet! 

In oktober hebben wij een 
kennismakingavond gehad. 
Er was veel animo voor deze 
avond, maar wij wisten het exact 
aantal nieuwe leden nog niet 
precies. Die avond hebben wij 
een voorstelronde gedaan en 
stoelendans. 

Afgelopen november hebben wij 
een spokentocht georganiseerd! 
Het thema was dokters en 
assistenten. Deze avond zijn wij 
wat eerder begonnen zodat de 
route van de tocht wat langer 
kon worden. De jeugd ging in 
groepjes door het bos en dorp 
en moesten daar letters zoeken 
of vragen beantwoorden. Na de 
tocht moesten zij van die letters 
een woord maken en aan de 
enge dokters geven. Deze avond 
hebben wij gebruik gemaakt 
van een aantal vrijwilligers, deze 
vrijwilligers willen wij bedanken 
voor hun spookachtige inzet! 
Zonder jullie was er niet zo hard 
gegild! 

Data 2019 Jongerein:
18 januari 2019
15 februari 2019
22 maart 2019 FLESSENACTIE!!
12 april 2019

Met trots kunnen wij vertellen dat 
wij dit seizoen 33 kinderen bij de 
Jongerein hebben! 

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
Annigje van der Meulen
Clara Rosier
Teatske Punter
Grietsje Schaap
Louise Duhoux
Jelly-Greta van Vilsteren
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Ingezonden foto’s van Greetje Miedema: bijzondere paddenstoelen aan de Hegedyk

Raerders
Verhuisbericht
Na een mooie tijd op ’de romte’ in 
Flansum vertrek ik nu naar een 
leuk hoekje in Sneek. Ik wens alle 
Raerders een gelukkig nieuwjaar 
en de ‘mienskip fan Raerd’ een 
mooie toekomst.

Alle lidmaatschappen zeg ik bij 
deze op.

Groeten van
Addie Birkhoff

Berne

Grutsk en o sa wiis binne wy mei 
de berte fan ús jonkje

Steffen Pieter

Berne op 14 novimber 2018
04:45 uur - 3585 gram - 53 cm

Jonkje fan
Bert de Vries & Douwina Bosch


