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Slagge
(ferfolch foto’s foarpagina)

* Linksboppe: Djurre Plokkaar 
is slagge foar VMBO GT. Nei in 
fertsjinne fakânsje giet hy nei 
ROC Friese Poort Maritieme 
techniek.
* Rjochtsboppe: Pieter Hellinga is 
slagge foar MAVO op Bogerman 
Snits.
* Linksmidden: Marten de Jong is 
slagge oan it Bogerman, Sietse de 
Jong is  slagge foar de dyken.
* Rjochtsmidden: Araya Lukkes is 
slagge foar har VWO.
* Linksûnder: Alida Terwisscha 
van Scheltinga is slagge foar 
VWO oan it Bogerman.
* Rjochtsûnder: Arjen & 
Nynke van der Velde bin beide 
slagge foar de HAVO. Nynke 
giet kommend jier nei Grins, 
Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken 
en Arjen nei it HBO ICT. Ek is 
Jesse van der Velde ôfstudeard 
foar syn HBO Bedrijfskunde.

Allegearre fan herte lokwinske 
mei jim slagjen!

  
  

  Aangeboden
Een flink aantal volwassen buxus struiken, die samen een mooie haag vormen. De lengte van de haag is ongeveer 8 meter en de hoogte van de struiken is nu 80 centimeter, maar er moet nog gesnoeid worden.

Ineke Schulting
tel.: 602154

Berne

Op 28 maaie is Eline berne, dochter fan Kees de Bruin en Tryntsje Schaap en 
suske fan Rienk.
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
Zondag 11 juli 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Vrijdag 6 augustus vanaf 7.30 uur Oud papier Hele dorp
Vrijdag 20 t/m 
maandag 23 augustus

Onder voorbehoud Merke Raerd Hele dorp

Zondag 5 september 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
Maandag 6 september 20.15 uur Bijeenkomst vrijwilligers Doarpshûs Dorpshuis
Vrijdag 17 september vanaf 7.30 uur Oud papier Hele dorp
Maandag 20 september 20.15 uur Jaarvergadering 

Stichting Doarpshûs Raerd
Dorpshuis

Van 3 juli t/m 11 september is er van 13.30 uur tot 17.00 uur een Tsjerkepaad-expositie van 
Ulke Wiersma in de Laurentiuskerk.

Een jaar lang 
gratis sporten!
Een dieptepunt in de conditie, een 
hoogtepunt in de corona kilo’s, het 
gemis van gezellig samen sporten, 
zo kan iedereen wel een reden 
bedenken om straks weer lekker 
sportief aan de slag te gaan! Om het 
sporten in eigen dorp te bevorderen 
en te laten zien wat er allemaal wel 
niet mogelijk is in ons prachtige 
nieuwe, nauwelijks gebruikte, 
gymzaal komen we met een mooie 
actie!

We zijn een gezonde stichting en 
hebben door o.a. het uitblijven van 
een grootse opening wat reserves 
opgebouwd die we op een sportieve 
manier terug willen laten vloeien 

naar het dorp. We noemen het 
ons ‘promotiepotje’ met als doel 
‘binnensport weer op de kaart in 
Raerd!’

De actie bestaat uit twee delen:
Ten eerste: Alle Raerder 
sportverenigingen (zonder 
commercieel oogmerk) hoeven 
in de periode van 15 augustus 
2021 t/m 15 augustus 2022 geen 
zaalhuur te betalen voor de 
gebruikte uren. We hopen hiermee 
het sporten weer te bevorderen 
en dat de verenigingen door deze 
kostenbesparing weer wat vet op 
de ribben krijgen (vereniging wel, 
leden natuurlijk niet door het 
sporten ;-) ).
Ten tweede: Alle Raerders mogen 
een aanvraag indienen voor een 
sportieve activiteit in de gymzaal. 
De zaalhuur wordt niet berekend 
en vanuit het promotiepotje kan 
het benodigde materiaal en/of 
de instructeur/begeleiding voor 
de clinic of reeks lessen betaald 
worden. Voorwaarde hierbij is 
wel dat de sportieve activiteit 
toegankelijk moet zijn voor alle 
Raerders. Dus de activiteit moet 
in de dorpskrant en eventueel via 
andere media worden aangeboden.

Dus heb je altijd al eens aan 
korfballen, wallballen, volleyballen, 
koersballen, tafeltennissen, dansen, 
zaalvoetballen, walking voetballen, 
klimmen, judoën, boksen, karate, 
worstelen, sumo, gewichtheffen, 
bodybuilding, schermen, Kendo, 
tai-chi, ballet, freerunning, turnen 
of wat dan ook willen doen, nu is je 
kans en het is GRATIS!

De organisatie van de clinic of 
lessen ligt volledig bij de aanvrager, 
wij faciliteren de zaal en de kosten.

Heb je een leuk idee, stuur dit dan 
per mail (sportenbewegenraerd@
gmail.com) naar ons toe o.v.v. 
promotiepotje. Je krijgt dan z.s.m. 
bericht van ons zodat je de activiteit 
kunt gaan plannen en deelnemers 
kunt werven. 

We wensen iedereen alvast een 
fijne zomer toe en hopen velen van 
jullie vanaf augustus/september 
te kunnen verwelkomen in de 
gymzaal van Raerd.

Namens Stichting Sport en 
Bewegen Raerd 
Atte, Ton, Gretha, Sjoerd, Wijnand 
en Ymie
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 18, nummer 177
Juli 2021
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 septembernummer: 
inleveren kopij uiterlijk 
15 augustus (Word bestand, 
tabellen + foto’s apart).
     
Bezorgdatum
De krant van september wordt 
in de eerste week van september 
bezorgd.
   
Oplage
320 stuks

Abonnementen buiten Raerd
€ 38,50 per jaar (per nummer 
€ 0,89 + € 2,61 porto = € 3,50)

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
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
Kerk
ds. Liesbet Geijlvoet
058-2503819

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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Kerknieuws
Tsjerkepaad 2021: schilderijen 
van Ulke Brechtus Wiersma
Kon vorig jaar vanwege corona 
de openstelling van de kerk op 
zaterdagmiddag niet doorgaan, 
dit jaar heeft het bestuur van de 
Stichting Tsjerkepaad besloten om 
die kerken die het wel zien zitten, 
de gelegenheid te geven om weer 
mee te doen. De Laurentiuskerk 
is groot genoeg om een redelijk 
aantal bezoekers tegelijk te 
ontvangen, dus waren we er gauw 
uit: van 3 juli t/m 11 september is 
de kerk open van 13.30 tot 17.00 
uur om iedereen de gelegenheid 
te geven al het fraais dat er in het 
gebouw te zien is, te bewonderen. 

Maar niet alleen de kerk zelf is 
komende zomer het bekijken 
waard. Want in het koor zal 
een, inmiddels ook een jaar 
uitgestelde, expositie te zien zijn 
van schilderijen van oud-Raerder 
Ulke Brechtus Wiersma.

Ulke Wiersma besloot na een 
verblijf in Israël zich in 1974 
in Raerd te settelen. Hij kocht 
de beide woningen naast 
Jongemastate. Tot dan toe werden 
die door twee huishoudingen 
bewoond, maar iemand uit Sneek 
had inmiddels beide panden in 
eigendom verworven en was bezig 
er één grote woning van te maken. 

Door omstandigheden wijzigden 
zijn plannen en Ulke kocht de 
huizen, maakte het werk af en 
zou er tot 1984 blijven wonen. 
Hij herinnert zich nog de dikke 
muur tussen beide woningen met 
aan beide kanten een schoorsteen, 
die toen dus nog midden op het 
huis stond. Bij een recent bezoek 
aan Jongemastate met haar 
stinzenflora viel het hem op hoe 
enorm de roekenkolonie zich had 
uitgebreid in vergelijking met de 
jaren tachtig.

Ulke was als leraar werkzaam bij 
het speciaal onderwijs in Sneek 
en heeft in Raerd flink wat jaren 
de zondagsschool geleid, die toen 
nog door vrijwel alle kinderen 
werd bezocht (in De Útkomst, 
in de tuin van de voormalige 
pastorie, waar Jan van Erp en 
Anne de Jong nu alweer jaren 
wonen). In 1984 besloot hij 
Raerd te verlaten en in Tjerkwerd 
een boerderijtje te kopen. 
Daaromheen lag meer grond en 
dat gaf hem de gelegenheid om 
zijn veestapel (in Raerd had hij al 
een geit) uit te breiden. In 2000 
ging hij met pensioen en kon hij 
zich meer op zijn hobby’s gaan 
richten. Ooit had hij al eens een 
Akte LO Tekenen gehaald en ook 
op andere creatieve terreinen 
had hij zich al menigmaal 
verdienstelijk gemaakt. In de 
schilderkunst bekwaamde hij 
zich verder bij o.a. Parnassus in 
Leeuwarden.

Zijn vroegere werk wordt 
gekenmerkt door een grote 
stilering: strakke lijnen en 
egale vlakken. In de loop van 
de tijd werd zijn toets losser. 
Ook begon hij naast verf ook 
andere materialen in zijn werk 
te gebruiken als gesso en karton. 
Zijn werk is in te delen naar 

periode: gedurende een bepaalde 
tijd stort Ulke zich op een thema 
om dat op een gegeven moment 
ook weer achter zich te laten en 
zich op een heel ander onderwerp 
te focussen. Zo schildert hij op 
dit moment grassen: lange stelen 
met pluimen plakt hij op het 
doek en gaat vervolgens met verf 
aan het werk, zodat er prachtige 
reliëfs ontstaan. Het gras staat fier 
overeind en lijkt mee te waaien 
met de wind.

De schilderijen die komende 
zomer in de kerk te zien zijn, 
hebben stenen als onderwerp, 
volgens Ulke zelf ‘rustpunten in 
ons drukke bestaan’. Van kleine 
vierkante doeken heeft hij het 
oppervlak opgehoogd met papier 
en karton en dit vervolgens 
beschilderd met allerlei patronen 
van keien en andere vormen 
uit de natuur. De afbeeldingen 
nodigen de beschouwer uit om stil 
te worden en in een meditatieve 
stemming te komen. Kort teksten 
bij de schilderijen kunnen daarbij 
ook tot inspiratie dienen. 

Het werk is eventueel te 
koop. In de kerk ligt daarvoor 
contactinformatie van de schilder.

Kerkdiensten
De laatste dienst voor de zomer is 
op zondag 4 juli. De eerste dienst 
na de vakantie houden we op 5 
september.
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DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

Stand van zaken 
nieuwbouw 
Sélanswei
Als Plaatselijk Belang (met 
name de bouwgroep), zijn wij 
al enkele jaren bezig met een 
nieuwbouwproject op het terrein 
van het voormalige Sélanshus. 
We willen daar goedkope 
koopwoningen gebouwd zien te 
krijgen bestemd voor onze jeugd, 
voor overige Raerders en oud-
Raerders die het moeilijk hebben 
om in het dorp een huis te huren 
of te kopen.

We kwamen in contact met een 
architect en een bouwer. Met de 
medewerking van Elkien kwam 
er uiteindelijk een plan voor 7 
vrijstaande woningen. Het gaat 
om woningen met ongeveer 50 
m2 woonoppervlak, nul op de 
meter (NOM) en van een mooi 
eigentijds ontwerp. Bovendien 
was de verkoopprijs nog net 
haalbaar voor de hypotheek die 
iemand met een bescheiden 
normaal salaris nog kan krijgen.

Het traject van 
vergunningaanvraag bij de 
gemeente Súdwest Fryslân verliep 
moeizaam. Het ontwerp en de 
plaatsing van de huizen bleken 
slecht inpasbaar in de bestaande 
visie van de Welstandscommissie 
en de afdeling Ruimtelijke 
Kwaliteit. Uiteindelijk heeft 
onze gemeente het plan toch in 
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weten te passen en konden we 
een projectpresentatie plannen. 
De gemeentelijke visie, om de 
dorpen vitaal te houden door 
m.n. de jeugd voor de dorpen 
te behouden, heeft positief 
bijgedragen.

We hebben de uitnodigingen voor 
de presentatie huis aan huis in 
de bus gedaan en ook via sociale 
media en onze website bekend 
gemaakt. De belangstelling 
was groot. Er kwamen 13 
gegadigden voor deze 7 huizen. 
De meerderheid bestond uit onze 
jeugd.

Echter, vlak voor de avond van 
de projectpresentatie (26 mei) 
kregen we een prijsverhoging 
van ruim 40% te horen. Daarmee 
verdween het doel volledig uit 
het zicht. De mensen waarvoor 
de huizen bedoeld waren konden 
het voor die prijzen niet meer 
kopen. We hebben toen de 
projectpresentatie niet meer 
gehouden, maar in plaats daarvan 
een voorlichtingsavond. Daar 
hebben we de gegadigden verteld 
wat er gebeurd was met de prijs 
en met hen overlegd wat er nu 
zou moeten gebeuren. Daar kwam 
het volgende uit naar voren:

• De nieuwe koopsom bleek voor 
velen inderdaad onhaalbaar.
• Plaatselijk belang kreeg het 
verzoek om alles op alles te 
zetten om de prijs naar beneden 
te krijgen zodat het alsnog 
betaalbare woningen zouden 
worden.
• Het mochten ook wel 
rijtjeshuizen worden in plaats 
van vrijstaand, als het maar 
goedkoper werd.
• Met datzelfde argument 
mocht ook de 0 op de meter wel 
vervallen of uitgesteld worden 

door de woningen in eerste 
instantie (deels) zonder deze 
installaties uit te voeren.
• Ook vervanging van het hout 
als bouwmateriaal door een 
goedkoper alternatief werd 
aangegeven.
• Men verzocht ons wel, indien 
mogelijk, het project niet stuk 
te laten lopen maar wel alle 
mogelijkheden te benutten en 
overal de uiterste pijngrens op te 
zoeken.

We zijn nu al weer enkele weken 
in stevige onderhandelingen 
met architect en bouwer 
over exact de punten die op 
de voorlichtingsavond zijn 
vastgesteld. Wij voelen ons daarbij 
gesteund door Elkien en door 
de gemeente Súdwest Fryslân, 

die beide de doelstelling van dit 
project bijna letterlijk in hun 
eigen doelstelling hebben staan:
• Elkien: iedereen heeft recht op 
een huis en Elkien zet zich in voor 
een passend huis voor mensen 
met een smalle beurs.
• Gemeente Súdwest Fryslân: We 
willen vitale dorpskernen, waarbij 
het behoud van de jeugd voor de 
dorpen erg belangrijk is.

Wij kunnen in dit stadium nog 
niets garanderen, maar zijn 
hoopvol over de uitkomst. We 
moeten echter het elastiekje soms 
wel erg ver uitrekken! We houden 
jullie verder op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Plaatselijk Belang Raerd
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Kleurplaat
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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

Kollumer 
“klandyzje”
(oer Minent en Dinent)

It moat him yn 1949 ôfspile 
ha oan de Foarstrjitte ( ús 
strjitte ) yn Kollum. De 
Foarstrjitte hie in rom ferskaat 
oan middenstân; der wiene 
bakkers, slachters, kappers, 
skuonmakkers, in grienteman, 
in smid, in garage en in 
stikmannich kleansaken mar 
ek in boekhannel en sels in 
goudsmid. Boppedat noch in 
rûfeltsje notabelen lykas de 
dokters, de toskedokter en in 
notaris! Sis no sels, wêr fine 
jo dat hjoed dedei noch yn 
sa’n doarp., mar tiden hawwe 
tiden.

De bakkers wiene inoars 
konkurinten, hokker tsjerke 
men oanhong spile dêr ek 
gâns in rol yn. Lykwols der 
wie romte foar oerlis. Sa hiene 
se ûnder inoar regele, dat 
elk fan harren ien wike yn 
it jier mei fakânsje koe. De 
iene wike de iene helte, de 
oare  helte de wike dêrnei. Yn 
sa’n wike moast der fansels 
twa kear sa folle bakt wurde. 
Leystra hearde by de earste 
ploech. (Men gong doe noch 
net sa fier fan hûs, faken nei 
famylje yn de omkriten.) 
Bakker Tamsma soe him mei 
de klandyzje fan ús heit rêde, 
mar hy kaam der fuort en 
daliks al efter dat er te min 
bôletrompen (bakblikken) 
hie. Hoe no... wêr hellen jo 
dy sa gau wei? Dy selde deis 
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moasten sy mar roeie mei de 
riemen dy’t sy hiene al wiene 
sy der gâns mear tiid mei 
teset.

De trompen moasten by 
Leystra wei komme hie er 
ûnder it súteljen betocht! Dus 
Tamsma mei syn lytsfeint 
nei de bakkerij fan Leystra, 
efterom, mar de boel siet op 
slot!! Lokkich wie Tamsma 
net foar ien gat te fangen en 
seach hy wol mooglikheden; 
Efter de bakkerij wie in 
skuorre dêr’t beskúten makke 
waarden mei in húske der 
oan fêst boud, dat oan de 
efterkant in lûk hie om de 
tonne te ferwikseljen. Gau 
út de rie, it lúk waard iepen 
dien en de húsketonne der 
der hoeden útskood… mar 
hoe no fierder want Tamsma 
sels wie te mânsk om troch 
it rûne húskegat te krûpen. 
Mar syn lytsfeint wie gâns 
behindiger en soe it prebearje 
kinne. Hy treau it lid derôf en 
ja hear, mei wat gewrot slagge 
it him om troch it skythúsgat 
te kommen. Om de trompen 
sykje en lokkich gau fine, 
in rútsje iepen meitsje om 
de trompen der troch te 
skowen en dêrmei wie de saak 
beslikke.

Mar… doe’t Leystra de 
moandeis dernei bôlebakke 
soe miste hy wol 10 trompen. 
Lokkich wiene doe net alle 
bakkers útfanhûs en koe er 
fan kollega Hiemstra (twa 
doarren fierderop) wat 

trompen liene. De fraach dy’t 
him net losliet liet, wa fan 
myn kollegas hat dy trompen 
by my wei helle? (want wa 
oars as in kollega soe dêr 
belang by hân hawwe?) Hy 
krige it der ek mei kunde fan 
him oer en Ybe Poortinga liet 
it kwartsje falle.

“ Bist al by Tamsma west? 
Want dy is de kleptomane 
kant wolris wat it neist, 
dêr kin ik dy  noch wol in 
moai staaltsje fan fertelle.” 
En Ybe die syn ferhaal: “Us 
heit, widner en allinne, wie 
útfierder by it oanlizzen fan ‘e 
wetterlieding. Moarns ier fan 
hûs en jûns let wer thús. Lei 
altyd in briefke yn ‘e skuorre 
foar de bakker, de slachter en 
de grienteman. Dy leinen de 
boadskippen dêr dan del en 
oan’e ein fan de wike waard 
dan ôfrekkene. No hie ús 
heit ek noch in teamke hinne 
njonken de skuorre. Bistkes 
dy’t er de lêste hjerst oanskaft 
hie en se leine trochgeans 
as slobben, mar doe yn ien 
kear wie it ho! Heechút yn it 
wykein ris ien of twa, mar it 
mocht gjin besjen mear lije. 
Hy wie ek al mei ien fan syn 
hintsjes nei de bistedokter 
west, mar dêr waard er ek net 
wizer fan en it hok wie yn 
oarder, dus dat wie it ek net. 
En doe ynienen kaam syn 
bakker him yn ’t sin, want hy 
hie weet fan syn wat syklike 
oanstriid om it net sa nau 
te nimmen wat Minent en 
Dinent oanbelanget. Dan mar 

ris in dei thús bliuwe, tocht 
him. Hy frege frij, de doarren 
op slot en hy stelde him 
ferdekt op. De middeis hearde 
hy floitsjen… de bakker… en 
doe kaam de moard út,  want 
Tamsma gong de skuorre yn 
en kaam der na in hoartsje 
wer út…en doe it hinnehok 
yn en wer út. It wie dúdlik!! 
Poortinga bleau kalm en 
betocht hoe’t er dit oanpakke 
soe.

Sneons dêrnei kaam Tamsma 
oan ‘e doar, Poortinga neamde 
wat er him skuldich wie en 
Tamsma makke de rekken op 
en joech him oan ús heit. Dy 
beseach it efkes mar joech it 
doe werom en sei: “ De aaien 
steane der net op tinkt my”. 
“ Och hea ja, glêd fergetten, 
sille wy it dan sa mar litte? “ 
Hy draaide him om en sette 
floitsjendewei ôf, as wie der 
neat bard…en de hinnen leine 
wer as slobben.

Moai om te witten tocht 
Leystra by himsels en hy gong 
nei Tamsma ta en frege at it 
net tiid waard om de trompen 
ris werom te bringen. 
Tamsma’s antwurd: “Ja fansels 
buorman, dat hie al eins al 
earder moatten mar hoe giet 
soks, it is der efkes by bleaun!” 
(Dat Tamsma omtrint letterlik 
net foar ien gat te fangen wie 
is hjirmei út de doeken dien.)

Geart Leystra
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Even bijpraten...
Na een hele lange periode zonder 
bedrijvigheid zien wij gelukkig 
stap voor stap de activiteiten weer 
toenemen. De kantine mag weer 
open en, na de start alleen op het 
terras, ook het doarpshûs. Hoewel 
zeer begrijpelijk blijft anderhalve 
meter regel voorlopig bestaan 
en zorgt dit bij de organisatie 
van activiteiten voor heel veel 
uitdagingen, denk hierbij ook aan 
de merke. 

Corona
Door de beperkingen van 
de afgelopen anderhalf jaar 
hebben we natuurlijk omzet 
technisch een gigantische deuk 
opgelopen. Uiteraard hebben we 
ook de kosten geminimaliseerd, 
maar over 2020 was er toch 
sprake van een fors verlies. 
Gelukkig konden we gebruik 
maken van een gemeentelijke 
ondersteuningsregeling voor 
onze sector waardoor het verlies 
is aangezuiverd tot 0. We zijn de 
gemeente Súdwest-Fryslân zeer 
erkentelijk voor deze solide vorm 
van ondersteuning waarmee het 
doarpshûs zeer geholpen is.

Vrijwilligers
Nu we langzaam steeds meer open 
kunnen krijgen we weer te maken 
met de vrijwilligerswerving. 
Er moet immers wel bezetting 
zijn om te kunnen draaien. 
Helaas constateren wij dat dit 
zeer moeizaam gaat. De lock 
down heeft de binding met de 
dorpsgenoten en de vrijwilligers 
geen goed gedaan. We begrijpen 
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dat juni ook een lastige maand 
is om te starten want normaal 
gesproken bouwen we in juni af. 
Nu is iedereen toch aan vakantie 
toe of onderneemt andere leuken 
dingen die weer mogelijk zijn. 
We begrijpen uiteraard deze 
situatie en willen daarom de band 
met de vrijwilligers weer aanhalen 
na de vakanties. Maandag 
6 september hopen wij alle 
vrijwilligers en/of iedereen die 
wat voor het doarpshûs wil gaan 
doen weer te ontmoeten. Graag 
bespreken wij dan onze plannen 
en gaan wij in gesprek over de 
ideeën en wensen die er op dit 
vlak zijn. Na de vakantie volgt 
meer informatie over deze avond.
Gelukkig hebben we wel kunnen 
voorzien in de vacature van de 
schoonmaker. Annigje is onlangs 
met zwangerschapsverlof gegaan 
en heeft ook aangegeven daarna 
te stoppen. Gelukkig hebben wij 
een vervanger gevonden en maakt 
Aafke Wijnstra nu de kantine 
en het doarpshûs schoon. Wij 
danken Annigje voor haar inzet 
in dezen en wensen Aafke veel 
succes.

Nieuwe huurder
Vanaf 1 juni jl. heeft Iris Noordzij, 
eigenaar Origo Sportmassage, 
één dag in de week op donderdag 
haar praktijk in het dorpshuis. Iris 
deed dit voorheen ‘aan huis’ maar 
is sinds kort niet meer woonachtig 
in Raerd. Om haar klanten wel te 
kunnen blijven zien zocht zij naar 
een geschikte ruimte en heeft deze 
gevonden in het doarpshûs. Een 
afspraak maken met Iris kan via 
www.origo-sportmassage.nl.

Jaarvergadering
Zowel in 2020 als in 2021 hebben 
wij (nog) geen jaarvergadering 
gehouden. Omdat wij het 
van groot belang vinden om 

de dorpsgenoten te blijven 
informeren over de stand 
van zaken organiseren wij de 
jaarvergadering 2021 alsnog 
op maandag 20 september. Wij 
zullen dan verantwoording 
afleggen over de (financiële) stand 
van zaken, de onderhoudssituatie 
van de panden en hoe wij vooruit 
kijken naar de toekomst, mede 
ook naar aanleiding van de 
vrijwilligersbijeenkomst eerder 
die maand. Uiteraard volgen ook 
hier de uitnodiging en de agenda 
na de vakanties. 
Wij hebben al wel moeten 
besluiten tot een prijsverhoging. 
In de zomervakantie wordt de 
gele muntprijs aangepast naar € 
2,25. Door een (forse) toename 
van de inkoopprijzen en een 
stijging van een groot deel van de 
algemene kosten ontkomen wij 
niet aan deze aanpassing.
  
Bestuur
Wegens verhuizing heeft Ynso van 
der Meer afscheid genomen als 
bestuurslid (en voorzitter). Ook 
vanaf deze plaats willen wij Ynso 

bedanken voor zijn inzet voor het 
doarpshûs. Gelukkig hebben wij 
kunnen voorzien in de vacature 
en is Jeroen de Vries toegetreden 
tot het bestuur. We zijn blij met 
de komst van Jeroen die met 
veel enthousiasme aan de slag is 
gegaan. Jelle van der Velde is Ynso 
opgevolgd als voorzitter.

Tot slot
De komende weken wordt 
duidelijk of en in welke vorm de 
merke georganiseerd kan worden. 
Samen met de merkecommissie 
zullen wij kijken naar wat 
er wel mogelijk is. Uiteraard 
hopen wij dat de Corona 
ontwikkelingen positief zijn, 
niet alleen voor de merke, maar 
ook voor alle andere activiteiten 
deze zomer en natuurlijk voor 
een vakantieperiode zonder 
beperkingen. 

Wij wensen iedereen een mooie 
zomer.

Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd

Ondertekening huurovereenkomst tussen Doarpshûs en Origo Sortmassage
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Nieuwe generatie
Het is deze zomer 41 jaar geleden dat ik het ouderlijk 
huis verliet om in Utrecht te gaan studeren. Ik weet 
nog hoe graag ik dat wilde, maar tegelijkertijd hoe 
spannend ik dat vond. Tegenwoordig is alles anders, 
maar dit gevoel is nog exact hetzelfde. Ook voor de 
huidige generatie.

Aangezien mijn vader dierenarts was, ben ik 
opgegroeid met het reilen en zeilen van een 
dierenartspraktijk. Hoe anders is dat, als je die 
gelegenheid niet hebt. Ik herinner mij het verhaal 
van een collega, tegenwoordig een gerespecteerd 
orthopedisch dierenarts-chirurg, die mij vertelde 
hoe hij als boerenzoon in de ban raakte van ons vak. 
Hij mocht assisteren bij een keizersnede op een koe 
en raakte volledig gebiologeerd door het feit dat hun 
dierenarts een koe zo snel open en dicht kon maken. 
De impact van dat soort gebeurtenissen kan dus enorm 
zijn!

In de loop van de jaren heeft ook ons praktijkgebied 
een aantal diergeneeskunde studenten voortgebracht. 
Het is geweldig inspirerend om dierenartsen in de dop 
wegwijs te maken in ons vakgebied. Ik herinner mij een 
lebmaagoperatie via de ‘Amerikaanse methode’ vorig 
jaar augustus, waarbij ik door een boerendochter werd 
geassisteerd. Ze had al diverse malen haar aspiraties 
geventileerd om dierenarts te willen worden en toonde 
zich aldoor geïnteresseerd als er patiënten op het 
bedrijf moesten worden behandeld. We stelden samen 
de diagnose vast, troffen voorbereidingen en legden de 
koe uitgebonden op de rug in het gras om door middel 
van ‘rollen en steken’ de naar de linker zijde verplaatste 
lebmaag weer op de juiste plek te fixeren. Stap voor 
stap deden we dat samen. Gelukkig betrof het een 
rustige koe, die vakkundig door haar vader en broer 
op de rug gelegen kon worden vastgehouden. Als de 
lebmaag goed is vastgesnoerd wordt de koe doorgerold 
naar de linker zij en worden er nog een paar injecties 
in de halsader toegediend. Mijn assistente mocht dat 
onder mijn toeziend oog uiteraard voltooien. Daarna 
kon de koe weer in de benen en werd nog even met de 
stethoscoop geluisterd of onze missie geslaagd was. Ik 

moet zeggen, die stethoscoop stond haar goed!

Na afloop realiseerde ik me plotseling dat de 
geschiedenis zich herhaalde. Was het niet mijn oom, 
veearts Terpstra, die haar tante op dit bedrijf destijds 
wegwijs had gemaakt om de eerste stapjes te zetten in 
de diergeneeskunde? Zo was ik nu haar nichtje aan het 
instrueren. Als de jeugd interesse toont geef ik altijd 
aan dat ze goed hun best moeten doen op school en 
daarna een beetje geluk moeten zien af te dwingen bij 
de loting voor de studie. Bij deze boerendochter is dat 
dit jaar gelukt! Ze heeft met vlag en wimpel haar VWO-
diploma gehaald en mag in Utrecht beginnen.

Prachtig op schema, doch ook bij haar heerst een 
gezonde spanning in deze enerverende stap in haar 
levensloop.

Onder toeziend oog van de bistedokter én poes wordt de injectie 
toegediend.
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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 
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Covid 19
Ongetwijfeld zijn er meer 
mensen die bij thuiskomst uit 
een ziekenhuis of verpleeghuis 
feestelijk worden onthaald. Maar 
zoals mijn welkom was hier 
in Raerd, blijft onvergetelijk. 
Vlaggen aan de huizen, 
vlaggetjes naar mijn voordeur, 
de ramen en deuren beplakt met 
A-viertjes waarop verblijdende 
welkomteksten en een delegatie 
uit ons Fryhofke van buren, die 
bij het inrijden van de straat 
luid applaudisserend de auto 
opwachtten. Prachtige bossen 
bloemen, 61 kaarten en zoveel 
meer aan liefs vielen me ten deel, 
dat ik er beduusd van was. 

Ik ben heel erg ziek geweest. Zo 
erg, dat ze dachten dat ik het niet 
zou halen. Elf weken ben ik uit de 
roulatie geweest. Maar… dankzij 
de fantastische inzet van artsen 

en zorgverleners, plus van huis 
uit naar ik denk sterk van gestel, 
mocht me dan toch de eer van 
dit welkom te beurt vallen. Lieve 
buurtjes, bedankt; bedankt. Het 
heeft me bijzonder goed gedaan.

Ook in dit schrijven wil ik niet 
voorbij gaan aan de mannen en 
vrouwen waar ik mijn overleven 
aan te danken heb.

Om te beginnen naar de 
verpleging in het Antonius gaat 
mijn diepe respect en dank 
uit. Want hoe die vrouwen en 
mannen met zorg, liefde en 
geduld werken aan de beterschap 
en het welzijn van hun doodzieke 
patiënten is onvoorstelbaar.

De niet aflatende zorg en de 
revalidatie in de Ielânen droeg 
ook daartoe bij en zo kwam ik 
dan ook tegen vele verwachtingen 
in weer terug op het Fryhofke 
waar ook mijn oudste dochter 

samen met haar partner 
me stralend van blijdschap 
opwachtte. Dat mijn jongste tot 
haar spijt verhinderd was maakte 
de telefoon later op de dag 
goed. Wat een welkom! In een 
opgeruimd huis met een koelkast 
vol proviand én een zorgvuldig 
opgemaakt bedje. Ik denk nog 
maar even te blijven.

Beste mensen, nu al weer zo 
goed als 27 jaar in dit fijne dorp 
wonend, kijk ik met een warm 
hart terug op die prettige jaren 
hier doorgebracht. Mijn laatste 
woord van dank is dan ook voor 
al degenen die daaraan hebben 
bijgedragen.

Het maakt het thuisgevoel hier in 
het Friese dan ook groot.

Met een blije groet,
Andrea de Jongh
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Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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zorgvuldig 
en met aandacht

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

 

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân 
 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

Oedsmawei 13  9001 ZJ GROU  tel. 0566 - 60 14 64  E-mail: info@dierenartsgrou.nl 
 

Websites:  www.dierenartsgrou.nl  en  www.bistedokter.nl 
 
Telefonisch spreekuur:  maandag t/m zaterdag 8.00 - 9.30 u. 
 
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak! 
 
Balie geopend:  Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
 
 

 
 
     
 
                             
 
 

 

Koken met …
Marcella Akkermans

We hebben weer warme 
zonnestralen en licht! Dit 
maakt de wereld toch echt een 
stukje mooier voor mij. Deze 
zonnige zomerse dagen die wij 
nu medio juni hebben doen 
mij (en volgens mij nog veel 
meer mensen) zó goed! De 
tuinen staan in volle bloei en 
de bermen hebben de mooiste 
kleuren. Met de klaproos als 
mijn grote favoriet. De felrode 
kleur met het stoere zwarte 
hartje. Tegelijkertijd is er de 
kwetsbaarheid van de klaproos. 
Dat maakt haar zo bijzonder 
voor mij.

Over favoriet gesproken… Ik 
houd van koken en lekkere 
makkelijke maaltijden bereiden. 
In de zomer vaak en veel lichte 
salades met kip, vis, geitenkaas 
of knapperige geroosterde noten. 
Nu verwacht je natuurlijk een 
salade als “my favorite” in koken 
met…. Maar het wordt toch iets 
anders. Juist in deze warme tijd 
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vind ik naast de vele salades een 
maaltijd met “bite” belangrijk 
én lekker. Ook om wisselende 
ingrediënten te nuttigen. Heel 
vaak heeft Paleo koken dan 
mijn voorkeur. Dat wil zeggen; 
gluten- en lactosevrij. Daarom 
ga ik een heerlijk Paleo recept 
mét “bite” delen.

Broccoli-ovenschotel met 
romescosaus
4 porties | voorbereiden: 35 min 
| serveren: 10 min.

Ingrediënten
2 stronken broccoli
250 g gemengde paddenstoelen
2 uien
2 el olijfolie
1 el kokosolie

Voor de romescosaus
200 g geroosterde paprika (pot)
100 g geroosterde amandelen
10 g verse peterselie
2 el tomatenpuree
2,5 el appelcider-azijn
120 ml olijfolie
1,5 tl knoflookpoeder
1,5 tl gerookte paprikapoeder
1 tl cayennepeper
Zout

Voorbereiden
Verwarm de oven voor op 
180OC. Snijd ondertussen 
de broccoli in roosjes en de 
paddenstoelen in plakjes. Pel 
en snipper de uien. Verdeel de 
broccoli over een bakplaat of 

ovenschaal en besprenkel met 
olijfolie. Bestrooi met peper 
en zout, meng en rooster de 
roosjes in ca 20-25 min. in 
de oven gaar en goudbruin. 
Verhit de kokosolie in een 
koekenpan en bak hierin de 
uien en de paddenstoelen 
goudbruin en gaar. Doe 
intussen de ingrediënten voor 
de romescosaus in een blender 
en maal ze fijn. Proef of er nog 
extra zout en peper nodig is en 
voeg als je de saus te dik vindt 
nog wat water toe. 

Direct serveren
Haal de broccoli uit de 
ovenschaal en meng de 
paddenstoelen met uien 
mengsel, met de broccoli. 
Serveer de romescosaus over het 

broccoli-paddenstoelenmengsel 
óf apart erbij.

Bewaren
Meng de broccoli met het 
uienmengsel en laat afkoelen. 
Bewaar de broccoli en de 
saus afgedekt in de koelkast 
Serveren: Laat de saus op 
kamertemperatuur komen. 
Warm het broccolimengsel op 
in een koekenpan of oven en 
serveer de saus erbij.

Ontdek de smaak van Paleo 
koken. Het is niet alleen heel 
lekker maar ook gezond.

Lekker ite!
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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
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Kunstenares in het 
zonnetje gezet

“Ontzettend bedankt! En een 
ontzettend mooi resultaat, wat 
een prachtige zaal hebben jullie 
gekregen”

Dit was de reactie van Bart 
en Adria toen zij, bij het door 
hen gemaakte kunstwerk van 
attributen uit de oude gymzaal, 
een fleurig bloemetje en 
cadeaubon kregen als dank. 

De prachtige blikvanger hangt 
in de entreehal van de gymzaal 
en staat symbool voor een 
groot aantal sporten welke te 
beoefenen zijn in de gymzaal 
met een knipoog naar de 
Olympische Spelen. Ook laat 
het gebruik van materialen 
uit de oude gymzaal zoals de 
touwen en ringen ons nog 
even stilstaan bij de enorme 
verbouwing welke we als dorp 
hebben gerealiseerd! 

Stichting Sport en Bewegen 
Raerd

No moat it net 
raerder

Heit is de earste held foar syn 
soan en de earste leafde fan syn 

dochter.

Sukses ha is gewoane dingen 
bûtengewoan goed dwaan.

Ik ha it gefoel dat ik myn hûs 
opromje moat, dus jou ik mij 
efkes dêl, oant it gefoel oer is.

Heit fan wa ha ik myn 
yntelliginsje? Ik tink fan dyn 

Mem, want ik ha die fan mij noch.

Wat goed is, is goed.

Freegje om help is altyd in teken 
fan krêft.

Wa noait tiid hat, kin der net mei 
omgean.

-----------------------------
• Snein 13  juni wie de earste 
keatspartij foar leden, wat fijn.
• Panyk op Flânsum, gelokkich 
foel it mei.
• Freed 4 juni stie der in prachtich 
springkessen yn de tùn fan it 
Doarpshûs. In jierdei feestje fan 4 
lytse famkes, moai dochs.
• Der komt in protte ferkear troch 
Raerd. Dus goed ùtsjen allegearre.
• Bij de haven en it Raerder strân 
is it tige drok mei bern en heiten 
en memmen. Lekker swimme, yn 
de sinne sitte en jûns de grutere 
bern gesellich sitte en meielkoar 
prate. Wat is dat dochs in moai 
plakje.

-----------------------------
Simmer

Nei alle hurde wyn en rein.
Is it no prachtich waar, 

it is simmer.
We kinne lekker bûten sitte.
Fytse, rinne as op it terras.

As yn dyn eigen tùn.
Genietsje der mar fan.
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Wa binne dat?
Als er in de redactie van onze 
“dorpsglossy” besproken 
wordt waar onze nieuwste 
dorpsbewoners neer zijn 
gestreken, dan gaat dat meestal 
als volgt: In het huis, waar 
mevrouw, meneer of familie …. 
voordien woonde. Dat betekent 
voor mij (ook niet geboren en 
getogen in Raerd) soms een 
kleine puzzeltocht. Wel wist ik 
deze keer de straat, maar niet het 
huisnummer.

En nu maar hopen dat ik aan 
de buitenkant af kon zien 
dat er ergens mensen nog 
druk in de weer waren om 
hun nieuwe stekkie naar hun 
eigen smaak te verfraaien. 
En… ja hoor, verschillende 
bouwvakkersattributen sierden 
de tuin en het ons welbekende 
bestelbusje met het logo van 
een vleermuis erop stond 
er voor de deur. Ook waren 
er twee heren, behorende 
tot verschillende generaties, 
bezig met het bewerken van 
tuinschuttinghout. Dat gaf mij 
de gelegenheid hen te vragen 
wie dan wel de bewoner van 
It Fintsje 12 was. Het bleek de 
junior te zijn, waar ik meteen 
de volgende vraag betreffende 
een klein voorstelrondje in de 
Praat fan Raerd op af vuurde. 
Er werd positief op gereageerd, 
maar voor een afspraak moest 
er wel even overleg worden 
gepleegd. Geen probleem, ik 
werd mee naar binnen geloodst 
naar een riante woonruimte, 
waar de wederhelft van de heer 
des huizes zich bevond. Na in 
het kort te zijn bijgepraat over de 
reden van deze “ inval” stond de 

afspraak zomaar in de agenda.

Wat meteen mijn aandacht trok, 
was de imposante meer dan 3 
meter lange eikenhouten tafel, 
waar je aan af kon zien dat die 
een centrale rol toebedacht 
was. Genoeg plaats om aan te 
kunnen werken, te spelen of 
gezellig te tafelen met een groter 
gezelschap, zonder het gezellige 
stilleventje aan voorwerpen, 
die daar voor het grijpen lagen, 
geweld aan hoeven te doen. Wat 
een majesteit!!!

Toen ik er luttele dagen later 
plaats mocht nemen met Liset 
en Jan Geert Bruggink had 
het “Op Verhaal Komen” zijn 
biotoop gevonden, hoor!

Rijssen is de stad waar Jan 
Geert is geboren en opgegroeid. 
(Rijssen, de stad met een sterk 
eigenzinnig karakter en een 
heus volkslied: “ tusken ’t 
heed en bos en akker, tusken ‘t 
hoog en leege land…”). In die 
regio heeft hij het voortgezet 
onderwijs gevolgd en later de 
vervolgopleiding Laboratorium 
Onderwijs in Hengelo. Daarna 
was hij als Chemisch Analist 
werkzaam in Deventer. Na 6 jaar 
besloot JG terug naar school te 
gaan voor een HBO-opleiding 
Microbiologie en tijdens zijn 
afstudeerstage ontmoette hij 
“zijn” Liset en zo is het gekomen.

Liset is geboren en getogen 
in Coevorden en volgde het 
voortgezet onderwijs in deze 
omgeving. Via haar opleiding 
MBO/SPW en Pabo werd 
zij invalleerkracht in het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs. 
(een ambulante baan) maar 

inmiddels alweer 6 jaar vast in 
Drachten.

Alvorens Liset en Jan Geert 
samen zijn gaan wonen werd 
er gependeld tussen Groningen 
en Drachten. Toen hebben zij 
zich samen in Meppel gevestigd, 
zijn in 2018 getrouwd en 
mochten zich in februari 2019 
de gelukkige ouders noemen 
van hun dochtertje Felijn. Jan 
Geert kreeg een baan bij Vitens 
in Leeuwarden. Er werd toen 
naar een gunstige woonlocatie 
gezocht tussen Leeuwarden en 
Heerenveen niet ver van de A32. 
In Nes (Gem. Heerenveen ) 
hadden zij een prachtige “wonen 
aan het water-locatie” gevonden, 
wat echter op een teleurstelling 
uitliep, omdat de fundering van 
dat pand gebreken vertoonde, 
waardoor het dreigde te 
verzakken.

Raerd, it Fintsje 12, werd toen 
HUN object! Een royaal huis 
met panoramisch uitzicht over 
de omringende velden van 
het stroompje de Moezel. Het 
opknappen meer dan waard! 
Dat er zich net in deze tijd een 
wisseling van werk voor JG 
aandiende kwam natuurlijk 
niet zo gelegen, maar na een 
korte overbruggingstijd wachtte 
hem een uitdagende baan bij 
How Are You Diagnostics in 
Lelystad, zich bezig houdende 
met het opstarten van nieuwe 
laboratoriumsystemen. Dat 
betekent echter wel weer 
pendelen voor hem. Liset geeft 
nu 4 dagen in de week les, 
waarvan 2 dagen van huis uit en 
2 dagen fysiek onderwijs.

Met hun ouderschap, de 
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verbouwerij, thuiswerk enz. 
blijft er voorlopig weinig tijd 
over voor hobby’s, hoewel koken 
wel even als liefhebberij werd 
aangehaald. 

Over vakantie gesproken: Op 
het ogenblik, i.v.m. Corona en 
de komst van hun tweede kindje 
nog even niet aan de orde, maar 
in de toekomst het liefst weer 

eens naar Noorwegen. Daar 
hebben deze jongelui hun hart 
aan verpand.

En ten slotte komen wij nog 
even op het thema Raerd. 
Ook in dit gesprek kwam 
wederom aan de orde, hoe 
de langdurige beperkingen, 
veroorzaakt door DE pandemie, 
een vanzelfsprekende soepele 

inburgering min of meer 
onmogelijk maakt. Blijft mij 
nu hen te bedanken voor hun 
openhartigheid en hen alle 
goeds toe te wensen in ons 
mooie dorp, een daalders plekje 
voor hun kleintjes om op te 
groeien toch?

Heidi
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Raerders

Liesbeth is beppe wurden
Berne op sneon 12 juni 2021: Hannah Shenhav-
Torres. Prachtig famke van Liron en Olga. Grutske 
beppe is Liesbeth Koopmans.

Alex is pake wurden
Yn oktober foarig jier krigen we in lyts kadootsje 
taskikt. Woansdei 16 juni is Silke berne. De fraag yn 
it lisje ha we mar gau ynwillige! Dochter van Berber 
van der Woude en Guido Bunicich.

Dukke van der Meulen is ein maaie mei pensioen gongen. Mar lekker genietsje!

Verhuisd
Zoals u misschien wel weet woon ik nu in Akkrum. 
Graag wil ik langs deze weg bedanken voor alle 
lidmaatschappen.

Hartelijke groeten,
Anneke Ekema – van Es
Van Buorren 10, Raerd
Naar UT Weg 28, Akkrum


