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Reanimatie plus
AED certificaten
behaald
Namens Plaatselijk Belang
Raerd hebben onderstaande
burgerhulpverleners uit Raerd
hun certificaten Reanimatie en
AED in E-learning en praktijk op
17 januari 2022 weer behaald:
Henny Eeman
Ymie Terwisscha van Scheltinga
Petra Vietor
Baukje van Vilsteren
Anja de Jong

Raerder Bosk
Foto’s voorzijde

Op 12 januari wandelde ik door
het Raerder Bosk. Dan zou je
denken dat er niet veel bijzonders
te zien is. Maar toch kwam ik nog
een paar zwammen tegen, de gele
trilzwam en de judasoor. Deze
zwammen doen het uitstekend
tijdens deze winter, doordat het
de laatste tijd zo vochtig is. Ik
noem het maar “art of nature”!
Mooi om te zien!
Didi de Vries

Praet mar Raak
Deze keer vertelt Karin Bekke wie
zij is en wat haar zoal bezighoudt.
Barst maar los!
Waar en in welk jaar ben je
geboren?
Ik ben geboren in 1981 in
Harlingen. Op mijn 9de zijn we
naar Leeuwarden verhuisd.
Ben je verliefd, verloofd,
getrouwd of vrijgezel en heb je
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben vanaf 2011 samen met
Edwin en in 2018 zijn we
getrouwd. Ik heb twee dochters,
Myrthe van 15 en Livia van 6.
Wat doe je overdag?
Overdag werk ik bij Miedema
Accountants in Sneek. Wanneer
ik vrij ben, ben ik vaak bij de
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

zondag 6 februari

9.30 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

zondag 20 februari

11.00 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

vrijdag 4 maart

Vanaf 7.00 uur

Oud papier

Gehele dorp

zondag 6 maart

9.30 uur

Kerkdienst

Laurentiuskerk

paarden te vinden op de boerderij
van de familie Van der Staal.
Hoe lang woon je al in Raerd?
Ik woon sinds 2008 op de
Slingerbochten in Raerd.
Op welke wijze ben je bij het
dorp betrokken (verenigingen,
bestuur, vrijwillig, school)?
Helaas ligt het vanwege Corona
al een tijd stil, maar ik zit in
de playbackshow commissie.
Daarnaast ben ik begonnen
als penningmeester van de
Oudervereniging van
‘t Raerderhiem.
Wat is je favoriete muziek?
Mijn Spotify lijstje verandert
regelmatig. De blijvertjes in
de lijst zijn toch wel Simon &
Garfunkel en Miss Montreal.
Waar mogen ze jou midden in
de nacht voor wakker maken?
Laat mij maar slapen, maar voor
een verre zonvakantie wil ik wel
opstaan.
Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Borrelen met vriendinnen,
paardrijden en ontsnappen uit
escape rooms.

Wat vind je het lekkerste eten?
Broccoli met kipgehakt en
kruidenkaas in bladerdeeg.

Langkous. Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat ik het wel
kan.

Welk type auto heb je of heb je
ander vervoer?
Ik rij in een oranje Opel Corsa.

Wat is de slechtste?
Mijn slechtste eigenschap is niet
zo goed nee kunnen zeggen.

Bij welk programma gaat bij jou
de televisie uit?
Persconferenties en Big Brother.

Wat vind jij het mooiste plekje
van Raerd? Wat is het minst
mooie?
Het mooiste plekje is ons eigen
huis.

Welk boek lees je op dit
moment?
De Delta Deceptie van Dan
Brown.
Waar praat je graag over?
Over van alles en nog wat.
Wat doe je het liefste/meeste in
het weekend?
Uitslapen als het kan. Vaak ga
ik even paardrijden. Voor de
rest lekker luieren of op pad met
Edwin en de kinderen.
Waar ga je het liefste heen in de
vakantietijd?
Het liefst naar de zon. In welk
land dat is maakt me dan niet zo
heel erg veel uit.
Wat is jouw beste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is mijn
creativiteit. Ik denk net als Pippi

Wat mis je op dit moment in
Raerd?
Niks.
Naast wie zou je in het vliegtuig
willen zitten en wat zou je hem
vragen?
Ik zou wel naast queen Elizabeth
II willen zitten. Ik zou haar vragen
wat ze nou echt vindt van de serie
The Crown over haar leven.
Je ontvangt een grote zak met
geld. Wat zou je daar mee doen?
Een eigen Fries paard. Nieuwe
motor voor Edwin en wat leuks
voor de meiden. Als er dan nog
wat over is de rest maar op de
spaarrekening.
Bedankt voor je openhartigheid
en medewerking!
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Colofon
Praet fan Raerd
Jaargang 19, nummer 183
Februari 2022
De dorpskrant “Praet fan Raerd”
wordt gratis verspreid in Raerd.
Redactieleden
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)
Harmen de Vries (opmaak)
Heidi Andringa (interviews)
Jan Douwe Meindertsma (interviews)
Johan Keuning (penningmeester)
Karen Kroeze (redactie)
Wytske Wassenaar Venema
(interviews)
Distributie
Johanna Kooistra
Kopij
Anneke Veenstra
It Fintsje 21
9012 CP Raerd
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825
Inleveren kopij
Voor het maartnummer:
inleveren kopij uiterlijk
15 februari (Word bestand,
tabellen + foto’s apart).
Bezorgdatum
De krant van maart wordt in de
eerste week van maart bezorgd.

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

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

Het dichtstbijzijnde postagentschap is in Grou bij Boekhandel
Friso aan de Hoofddstraat 5
Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000
Kerk
ds. Liesbet Geijlvoet
058-2503819

Tiden hawwe tiden
Us heit kaam fan Froubuorren, út
in húshâlding fan dreech leauwen.
At wy dêr letter útfanhûzen,
mocht der sneins net fytst wurde,
want dat waard as wurkjen
beskôge yn dy kringen. It mei
dúdlik wêze dat it útfanhûzersplak
foar ús de foarkar net hie. Us heit
wie tolve jier doe’t er fan skoalle
kaam, doetiids betsjutte dat dat jo
fuort oan de slach moasten. Foar
him waard dat in kwekerij yn
Burgum en dêr yn‘e kost. Oan de
ein fan de wike op sneontemiddei
op‘e fyts werom nei de âldelju
ta en syn fertsjinste ôfdrage.
Dat wurkjen op‘e kwekerij hat
lykwols net lang duorre want syn
sechje wie altyd: “Aardewerk is
paardewerk”.
En sa bedarre er efter de baktafel
fan bakker v.d. Meer op‘e “Ouwe
syl”en dêr hie er gâns mear nocht
oan. Moarnsier yn ‘e bakkerij,
dan sútelje en op ‘e neimiddei
jitris yn de bakkerij. Hy krige
skarrelerij mei ús mem, dochter
fan‘e stasjonsjef fan Froubuorren.
Ús mem hie de kweekskoalle
dien, mar troch de krisistiid fan
de tritigerjierren slagge it har net
om foar de klasse te kommen.
Tal fan har eardere klasgenoaten
bygelyks riden yn Amsterdam as
kondukteur op de tram.
Doe’t ús heit 24 jier wie woe er
wol foar himsels begjinne en
sadwaande waard der besletten
de lapen gear te smiten. Nei wat
sykjen rûn er tsjin in bakkerij
yn‘e omkriten fan Wolvegea, yn
Munnikeburen, oan. It wie harren
bedoeling om yn febrewaris te
trouwen en sy koene om dêr
ôfspraken oer te meitsjen yn
it gemeentehûs yn Sint-Anne
terjochte. Doe’t Doeke wer
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thúskaam sei er tsjin de âldelju:
“Jimme worre donderdag 6
februari op ’t gemeentehuus in
Sint-Anne ferwacht!” Pake Geart
frege dêrop: “ En wanneer trouwe
jimme in ‘e kerk?” Doeke syn
antwurd wie koart en dúdlik: “
Wij trouwe niet in ‘e kerk!” Pake
wer: “ Nou, dan gaane jimme ok
maar allienig naar Sint-Anne.”
No hie it beslút fan ús heit om
net yn‘e tsjerke trouwe te wollen
fansels wol in reden. Wat jierren
dêrfoar moast syn broer Klaas
trouwe en soks betsjutte dat Klaas
en syn oansteande frou, dy’t
swier wie, skuld en berou belide
moasten foar de tsjerkerie en dat
fielde as in djippe fernedering
foar de hiele famylje. Beppe Feikje
wie finaal fan de kaart, doarst de
doar net út te kommen en wie wol
in heal jier oer de toeren. Doeke
moast lykwols belies jaan. Hy wie
24 en hie de tastimming fan syn
âldelju nedich om te trouwen,
salang er noch gjin 30 jier wie.
Pas yn 1970 is dit feroare en is de
tastimming fan de âldelju út de
wet weihelle.
Dit drama mei Klaas liet in djip
spoar efter, (neam it mar in
trauma) en hat ús heit noch lang
parten spile. Doe’t ik sels letter
ferkearing krige en it famke ek
wolris by ús te sliepen bleau,
waard ik nei de fliering ferbanne.
Mar as ik dêr dan in goed heal
oere lei, tocht ik de reis nei
ûnderen dochs mar ris te weagjen.
Hoeden by de vlizotrep del, dy’t
dan hieltyd op‘e selde tré efkes
kreake. En dan kaam it út de
sliepkeamer fan ús heit: “wer sil
de rais hiene Geart?” Wat koe ik
oars sizze dan dat ik efkes nei it
húske moast en klautere dan mar
gau wer omheech. My tinkt dat
de benearring út syn jonge jierren
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heit yn ‘e besnijing holden hat. De
tsjerke hie it foar it sizzen troch
de ieuwen hinne. In twingende
macht!
Yn Starum hie ús heit in kollega
en yn dy syn húshâlding spile de
tsjerke ek in yngripende rol.
Bakker Smid wie grifformeard
en syn oare helte otterdoks. Om
trouwe te meien hiene sy
de saken goed ôfprate moatten
mei beide leauwensgroepen. Dat
hie fan gefolgen dat doe’t sy bern
krigen (fjouwer yn tal) hy mei
twa fan syn bern nei syn tsjerke

Kleurplaat

ta teach en sy mei de oare twa nei
har tsjerke.
Net sa ienfâldich om de siswize
“Twee geloven op een kussen,
daar slaapt de duivel tussen”
út te lizzen, mar… tiden hawwe
tiden en de jongerein sil him
der grif sa bot net mear om
bekroadzje.
Geart Leystra
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Wa binne dat
Atsje Algra
Aan het begin van de Slotsdyk, in
het voormalig burgemeestershuis,
woont sinds enkele maanden
één van onze nieuwste inwoners,
Atsje Algra. Een jonge vrouw van
midden dertig met lang blond
haar laat me binnen. Haar frisse
stem met een warme ondertoon
maakt, na een korte rondleiding
door haar smaakvol ingerichte
huis, al snel duidelijk dat het een
mooie avond belooft te worden.
Aan een oude doorleefde tafel,
nabij de vlammende kachel,
nemen we plaats. Een grote rode
fluitketel laat brutaal van zich
horen, het startsignaal voor het
interview? Voor even lijkt het
wonderlijke gevoel van een zeker
animisme zich meester van mij
te maken. Het bakje thee maakt
weldra plaats voor een aangename
ommekeer.
Atsje blijkt door de jaren heen al
op meerdere plekken te hebben
gewoond. Haar wieg staat in
Suwâld, een klein plaatsje ten
oosten van Leeuwarden. Na
de middelbare school gaat ze,
naast haar MBO-opleiding, een
poosje in de zorg werken. Deze
ervaring doet haar uiteindelijk
besluiten om de HBO-V te
volgen. De honger naar meer
weet ze te stillen met de studie
Verplegingswetenschappen
in Utrecht. Ze belandt als
afgestudeerde in de psychologie,
het werkveld dat ze weldra
zal verruimen voor een baan
als therapeut, als Cognitief
Gedragstherapeut wel te verstaan.
Een CGT-therapeut leert de cliënt
zijn negatieve/angstige gedachtes
anders te interpreteren, opdat

de persoon een objectievere kijk
krijgt op zijn eigen gevoelens
en waarnemingen. Negatieve
oordelen en/of gevoelens kunnen
hierdoor bijgesteld worden
waarmee ook het gedrag zal
veranderen. Atsje haalt het
voorbeeld aan van mensen met
een negatief zelfbeeld. Haar taak
is het negatieve om te buigen
naar een positief zelfbeeld en
dit te versterken. De cliënt
laat ze in zijn dagelijkse leven
bijvoorbeeld oefenen met
gedragsexperimenten, ‘sadat
diegene himsels wer de muoite
wurdich fynt.’
Drie dagen is ze als ZZPer werkzaam in haar eigen
praktijk. Ze behandelt mensen
met o.a. angststoornissen,
stemmingsproblemen en
trauma’s, die ze bijvoorbeeld
oplopen tijdens het werk. Atsje
completeert haar werkweek
als ingehuurde kracht in
de specialistische GGZ in
Buitenpost.
Na een aantal jaren in Groningen
te hebben gewoond en gewerkt,
besluit ze op zoek te gaan naar
een grotere woning met idem
tuin. Haar oog valt uiteindelijk
op een woning in Raerd. Het huis
leent zich uitstekend voor een
praktijk aan huis en de grote tuin
is een verademing, in vergelijking
met de groene postzegel in
Groningen. En last but not least
is de reistijd naar haar vriendin
Frances in Giethoorn, met wie
ze een latrelatie heeft, hiermee
aanzienlijk ingekort.
Het regelmatig verhuizen,
vanwege opleidingen en werk,
heeft in Atsjes geval geenszins te
maken met de uitdrukking ‘via
Dokkum’. ‘Het lijkt misschien een

lange weg te zijn geweest, naar
wat ik nu doe, ik zie dat echter als
een groot voordeel.. Het maakt
je wijzer, ik heb al vele mensen
mogen ontmoeten waar ik zoveel
van geleerd heb. Het vormt je, hoe
meer je van de wereld ontdekt,
hoe makkelijker je je eigen plekje
hierin vindt,’ zo is ze van mening.
De Westerse mens meent vaak dat
hij zo snel mogelijk op de plaats
van bestemming moet zijn. Dit
doet meteen de vraag rijzen wat
de mens allengs meer waarde zou
schenken, de bestemming of de
reis ernaartoe. Ieder mens is weer
anders, we laten het antwoord op
die vraag graag in het midden.
Deze vrouw wentelt zich liever
in de rijkdom aan ervaringen,
genoten opleidingen en reizen,
dan in de gebruikelijke liquide
middelen. Ze haalt hierbij haar
wandelreis door Marokko
even aan, waar ze met drie
andere vrouwen, een stukje
van de Marokkaanse cultuur
mocht proeven. Overdag de
gevaarlijke schoonheid van de
woestijn trotseren, terwijl zich
’s nachts een andere schoonheid
ontvouwt; lekker afkoelen en
zalig indommelen onder de blote
hemel terwijl de Berbermannen
beurtelings de wacht houden in
verband met wilde honden.
Eenmaal weer thuis, kijk je
daarna heel anders tegen je
huis aan, alsof je herboren bent.
Hoe bijzonder het eigenlijk is
dat je een huis om je heen hebt,
met zoveel voorzieningen en
vertrekken. Daarnaast noemt ze
hoe opvallend veel mensen, jong
en oud, zo geobsedeerd lijken
te zijn door wat hun mobiel
en/of computer hen biedt en
ogenschijnlijk zo weinig interesse
hebben voor wat er fysiek om
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hen heen gebeurt. Zijn we in het
Westen het zintuiglijk contact met
de buitenwereld aan het verliezen,
krijgen we het misschien
liever digitaal op een dienblad
aangereikt?
Reizen is één van haar passies,
ze draait haar hand nergens voor
om. Zo heeft ze in haar eentje
een fietsvakantie gemaakt door
Nederland, maar ook andere
Europese landen heeft ze op twee
wielen bezocht. Buiten Europa
weet ze zich met haarzelf ook
prima te vermaken, o.a. tijdens
haar verblijf op Sri Lanka. Andere
plekken die ze heeft aangedaan
zijn Marokko, zoals eerder
vermeld, New York, Florida en
Bonaire. Op deze laatste locaties
heeft ze het snorkelen ontdekt,
de euforie van het kleurrijke
onderwaterleven vond ze
ongekend. Op de vraag als ze
mocht kiezen welke gave ze zou
willen hebben, is de uitspraak
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zonder meer onder water kunnen
zwemmen, zonder dat zuurstof
daarbij de beperkende factor zal
zijn.
Om nog even in de reissfeer te
blijven hangen, vraag ik haar
wat of welke landen ze in ieder
geval nog wil zien. Ze noemt als
eerste het Noorderlicht, gevolgd
door Nieuw Zeeland, Australië
en Costa Rica. Als vreemde eend
in de bijt, staat ook zeker een
bezoek gepland aan een bekend
concentratiekamp uit de Tweede
Wereldoorlog in Polen. De
wereldburger vindt het belangrijk
om zich, zo confronterend met
het pijnlijke verleden, enigszins
een beeld te kunnen vormen van
waartoe de mens óók in staat is.
‘Hoe zou je jezelf omschrijven?’
vraag ik haar vervolgens. Zonder
aarzeling antwoordt ze: ‘Ik
ben pragmatisch ingesteld. Ik
houd ervan dat zaken praktisch
worden aangepakt.’ Zo hoopt

ze te zijner tijd een app te
ontwikkelen waarbij cliënten a la
minute een specifiek formulier
kunnen invullen, zonder dat er
eerst nog talloze tussenstappen
gemaakt moeten worden, zodat
ze in het dagelijkse leven nog
gemakkelijker kunnen oefenen.
Op de vraag wie of wat haar
energie geeft, weet ze wederom
snel antwoord te geven: reizen,
sport, familie en vrienden. Op
het gebied van muziek loopt haar
voorkeur uiteen, van classic rock
tot klassiek, zolang het maar
geen zware stukken zijn. Haar
guilty pleasure is wonderwel de
muziek van The Party Animals,
uit de negentiger jaren. Ze
verkneukelt zich zichtbaar.
Mijn onwetendheid omtrent het
bestaan van deze band, doet haar
lach nog wat luider klinken. Als
ze meer tijd had zou ze bovendien
(lees verder op pagina 9)

Pagina 8

PRAET FAN RAERD

PRAET FAN RAERD
(vervolg pagina 7)
graag zelf weer de muziek
willen oppakken middels piano,
keyboard of gitaar.
Voor de verdere ontspanning
steekt ze haar neus graag in één of
ander boek. Met de intrigerende
titel ‘Het bromvliegeffect’, van
Eva van den Broek, wekt ze mijn
nieuwsgierigheid. Het gaat over
alledaagse fenomenen die stiekem
je gedrag sturen, denk hierbij
onder meer aan hoe Schiphol
die zich, door een afbeelding van
een bromvlieg in een urinoir te
plaatsen, nadien duizenden euro’s
aan schoonmaakkosten weet te
besparen. Maar ook ‘Klara and
the sun’ van Kazuo Ishiguro, weet
haar uitermate te boeien. Een
sciencefictionverhaal dat verteld
wordt door Klara, een robot, die
door het ziekelijk kind Josie wordt
gekozen tot metgezel.
In filmland blijkt ze net zo breed
georiënteerd te zijn als in die
van de boeken. Zo heeft de
Afrikaanse film ‘My octocpus
teacher’ (Netflix) grote indruk
op haar gemaakt. Hierin krijgt
een filmmaker een bijzondere
band met een octopus die in de
Zuid-Afrikaans wateren leeft.
Het wonderlijke dier maakt hem
deelgenoot van zijn mysterieuze
leefwereld.
Bij een kort inkijkje in haar goede
en minder goede eigenschappen
laat ze weten dat ze sociaal en
zorgzaam is, ‘minsken kinne op
my rekkenje as ik har myn wurd
jou!’ Verder kan ze over heel veel
zaken enthousiast zijn. Tegenover
haar sociale kwaliteit erkent ze dat
ze ook heel blij kan worden als ze
zich weer even terug kan trekken
na een samenzijn, ‘dat heb ik
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nodig, weet ik.’ Eerlijk gezegd
vraag ik me af of deze thuis hoort
in de categorie minder goede
eigenschappen.
Via de hak op de tak komen we
op het volgende onderwerp,
waarden. ‘Het is voor mij een hele
belangrijke waarde dat je naar de
mens als geheel blijft kijken, in
plaats van dat je je alleen maar
focust op het ‘stukje leed’ dat de
cliënt uit balans lijkt te houden,’
laat ze me weten. Tijdens haar
werk in klinieken, waarbij ze
mensen met psychiatrische
problemen en een verstandelijke
beperking behandelde, zag ze
dat deze soms zo in hun eigen
wereld leven, ‘dat doet ook iets
met henzelf. Vele cliënten hebben
iets achtergelaten,’ zegt ze. ‘Het is
heel bijzonder te zien dat mensen
die veel ellende ondervinden, juist
ook heel veerkrachtig blijken te
kunnen zijn.’
Op de vraag waar ze vervelende
kriebels van krijgt kan ze kort
zijn, de tandarts en kwallen.
Als het erop neerkomt gaat de
tandarts meestal geen oneffenheid
uit de weg, wat dat betreft lijkt
hij ook wel een beetje op een
kwal. Zo is het Atsje tijdens het
snorkelen in warmere wateren,
pijnlijk duidelijk geworden dat
dit holtedier de term ‘ontwijken’
niet in zijn portefeuille heeft. Het
heeft de pret echter allerminst
gedrukt, er valt zoveel moois te
ontdekken onder de zeespiegel,
‘gewoon adembenemend. Moet
je nagaan wat er verder nog is,
naast de bekende wereld boven
water’, roept ze enthousiast,
‘het is een wereld op zich, al die
verschillende soorten vissen en
andere zeedieren!’ Onder water
lijkt het alsof alles trager beweegt.
Het wekt een serene sfeer op,

waarin een gevoel van verstilling
weldra overweldigt. Het mag
duidelijk zijn dat het woordje
respect, voor al dat moois, al snel
boven komt drijven.
De avond vordert, ik wil toch
nog even corona aanhalen in
ons gesprek en stel de vraag of
het alom bekende virus haar in
positieve zin iets heeft gebracht.
‘Het heeft mij geleerd dat je
flexibeler bent dan je denkt. Wie
had bijvoorbeeld ooit kunnen
denken dat je vanuit huis je
werk zou kunnen voortzetten?
Het is heel fijn dat ik online
toch nog mijn werkzaamheden
in de supervisie en intervisie
met studenten in opleiding, kan
voortzetten, zowel thuis als op het
werk. Daar komt bij dat ik door
het thuiswerken meer oog heb
gekregen voor thuis.’ De grote tuin
leent zich bijvoorbeeld uitstekend
voor even snel een frisse neus
halen tussen de bedrijven door.
Tijdens het afronden van de
avond ventileert ze nog twee
waardevolle zaken die ik de
lezer niet wil onthouden. Atsje
hoopt dat het haar gegund is om
oud te worden en ze wenst dat
ze dan geen spijt heeft van de
dingen die ze niet gedaan heeft.
Ik denk dat ze haar levenspalet
al rijkelijk aan het invullen is
en dat er nog vele kleuren aan
zullen worden toegevoegd. ‘Als
je een mensenleven te midden
van het universum plaatst is het
eigenlijk niet meer dan een zucht’
zo zegt ze. Weliswaar is het voor
deze optimist de uitdaging deze
nietigheid juist aan te gaan met
de, bij haar beppe hangende,
tegeltjeswijsheid ‘Geniet van het
leven, je bent er maar even.’
Wytske
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No moat it net
Raerder
Fansels doch ik oan marathons.
Op Netflix.
As der trije minsken op de hoeke
fan de strjitte stean te praten. Dan
is dat in gesprek. Giet der ien nei
hûs. Dan is dat roddel.
Ik ha in goede opfieding hân. Wat
dêrnei bard is wit ik net.
Hjoed yt ik sûn, dus lit ik myn
pizza net besoargje. Ik helje him
sels op de fyts op.
Do kinst net alles ha, wêr moast it
allegearre litte.
Dyn jild yn potsjes ferdiele jout
mear ynsjoch.
As je noait wat dogge ûntdek je ek
noait wat.
Nei trije wike Krystfakânsje
mochten de bern fan ‘t
Raerderhiem wer nei skoalle.
Beamen kappe as snoeie yn it
Raerder bosk. As twa hiele grutte
beamen yn it doarp. It is der no de
tiid foar.
In moaie fergelyking, fan Sporter
en Hynder. Jurre is Sven Kramer
fan no. Wessel 237 is Ard Schenk
fan froeger.
Freed 14 jan. wie der ek alwer nijs
oer de corona. De kappers meie
wer oan it wurk en de winkels wer
iepen. Ek de bern fan it middel
en heger ûnderwys kinne wer nei
skoalle. Mar de Horeca-, Sport- en
Cultuursector kinne noch neat.
Dit kin net hiel lang mear sa
trochgean. De minsken ha harren
nocht, se binne der klear mei.
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Soe ’t der noch fan komme?
Dat it hjoed sa wêze mocht,
skerpe kanten sêft bedutsen;
straffe Easter winter brocht.
Rillegau mei fjoer en nocht
’t hiele doarp deryn belutsen,
(juster noch gjin minsk oan tocht)
Bern mei snieballen goaie,
heiten sljuorkje mei har kroast.
Snieman, memmen meitsje moaie,
Poeiermolketoast!!
Utglydzjend folk har wyld gefoeter
ha ‘t op wyt waar net sa stean
efter stroaiautos getoeter
ynheljen fansels ferbearn!!
Thús in spul fan kâlde fuotten
at it giet om snie en iis,
doel fan guon: op lange latten
reizgje fier, is’t net in griis?
Sûch sels bylden út myn tomme
fan streekeigen’ megadream,
Soe’t der (tinkt my) ea fan komme?
Heidi
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In memoriam (I)
ir. Wiebe de Boer
Net voor de jaarwisseling overlijdt
Wiebe de Boer in Leeuwarden op
97-jarige leeftijd. Wiebe wordt in
1924 als boerenzoon geboren aan
de Snitserdyk (nr. 10). Na de lagere
school in Raerd gaat hij naar HBS
in Sneek. Buiten schooltijd is hij
ook succesvolle kaatser. In 1937
mag hij op dertienjarige leeftijd
voor Raerd met Durk Talsma en
Roel Nijboer meedoen aan de
Freule in Wommels. Tegen de
verwachting in dringen ze door tot
de finale. Raerd wordt telefonisch
geïnformeerd en familie en
vrienden spoeden zich in allerijl
op de fiets naar Wommels. Het
partuur van St. Jabik blijkt te sterk,
maar de jongens worden op het
dorpsplein gehuldigd voor hun
tweede prijs. Het volgende jaar
valt Wiebe met zij kaatsmaten
buiten de prijzen, om een jaar later
de derde prijs mee naar huis te
nemen. Op 7 augustus 1940 weet
Wiebe, met de gebroeders Piet
en Gerrit de Jong, uiteindelijk de
gouden klokjes uit Wommels naar
Raerd te brengen.
In 1942 mag Wiebe meedoen aan
de Jong-Nederland partij en aan de
PC in Franeker. Dit levert echter
geen prijzen op. In de loop van de
Tweede Wereldoorlog moet Wiebe
onderduiken, om gedwongen
tewerkstelling te voorkomen. Eerst
komt hij terecht bij de familie
Breeuwsma in Abbega en als het
daar te gevaarlijk wordt, neemt hij
de vlucht naar de familie Blijstra in
Jorwert.
Na de oorlog gaat Wiebe naar
de landbouwhogeschool in
Wageningen, om veeteelt te
studeren. Het kaatsen komt

daardoor iets op de achtergrond.
Maar hij doet toch met de afdeling
Wageningen op pinstermaandag
mee aan bondspartij in Franeker.
Al in de eerste omloop stranden
de kaatsers ‘om utens’, maar Wiebe
leert hier echter boerendochter
Riemke Osinga uit Dronryp
kennen, die “In boppeslach foar it
libben” wordt. Enkele jaren later
trouwen Wiebe en Riemke waarna
het gezin wordt uitgebreid met
twee dochters en twee zonen.
Als afgestudeerde vindt Wiebe
werk bij de GOS in Zutphen,
om voor veehouders fokvee aan
te kopen voor vervanging van
TBC-besmette koeien. Na ruim
twee jaar wordt Wiebe adjunct
veeteeltconsulent in Zuid-Holland.
Wiebe krijgt in 1955 een
aanstelling als adjuncthoofdinspecteur bij het
Nederlands Rundvee Stamboek
(NRS) in Den Haag. Hij krijgt de
leiding over 25 inspecteurs van het
stamboek en moet de organisatie
regelmatig in het buitenland
vertegenwoordigen. Een
wereldbaan voor Wiebe, met vele
contacten met veefokkers en hun
koeien. Hij raakt buitengewoon
betrokken bij de Nederlandse
rundveefokkerij, waarbij zijn
hoofdtaak is, om de kwaliteit van
de veestapel op een hoger plan
te brengen. Mede door de goed
connecties met zijn oom Jan
Sikma (Snitserdyk 25), die destijds
voorzitter is van het FRS. Wiebe
klimt op als hoofdinspecteur en
later algemeen directeur bij het
NRS.
Wiebe maakt zich tevens sterk
voor een goede status van het
MRIJ-ras binnen het stamboek
en na zijn pensionering wordt hij
adviseur het Limousin stamboek.
Daarvoor reist hij in 1988 naar

de wereldconferentie in Australië.
Wiebe en Riemke verhuizen
vervolgens naar de Avéro-flat
in Leeuwarden. Wiebe wordt
weer vaste toeschouwer van de
traditionele kaatswedstrijden,
als de PC en de Freule. Zijn
echtgenoot Riemke overlijdt in
2003. En in besloten kring is in
Leeuwarden op 5 januari 2022
afscheid genomen van Wiebe de
Boer.
Nico van der Werf

In memoriam (II)
ir. Wiebe de Boer
Yn’e krante fan 6 jannewaris kom
ik de namme fan dhr. Wiebe de
Boer tsjin yn de rouadvertinsjes.
Hij is stoarn op 28 desimber
2021 op in 97 jierige leeftyd yn
Ljouwert. Dan sille der grif in
heleboel wêze dy’t sisse, wa is
Wiebe de Boer?
Wiebe de Boer is ien fan de trije
jongeskeatsers dy’t foar Raerd yn
1940 de Freulepartij yn Wommels
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wûn hawwe. Hij keatste doe mei
de twa broers Piet en Gerrit de
Jong foar Raerd.
De winst op de freule yn 1940 wie
net de ienigste prys foar Wiebe
de Boer yn Wommels. Yn 1937
wûn hij op 13 jierige leeftyd (!)
de twadde prys foar Raerd mei
syn maten Durk Talsma en Roel
Nijboer. Yn’e finale koene se it net
risse tsjin it partoer fan Sint Japik.
Yn 1939 waard der keatst mei
Pyt de Jong en Durk Ganzinga.
Yn’e heale finale moasten
se it opnimme tsjin it doe
oppermachtige partoer fan
Weidum. Dit waard helaas ferlern
en de mannen kamen mei in
tredde prys thûs.
Yn 1940 dus de freule winst,
keatsend mei Pyt en Gerrit de
Jong. De heit fan disse mannen,
Harm de Jong en syn broer
Johannes de Jong ha de freule ek
alris foar Raerd wûn yn 1913.
De finale yn 1940 tsjin it partoer
fan Frentsjer waard in wiere
“thriller”, fjouwer om de ien achter
en dan de winst pakke op vijf
earsten gelyk en seis gelyk troch in
retourslag fan Gerrit de Jong. Sa
wist it partoer fan Raerd, goed 80
jier lyn dus de freule te winnen.
Wiebe de Boer wie de eartse
jongeskeatser dy’t trije klokjes op
de freule wûn, in earste twadde
en tredde prys. In keatser dy’t ús
ferieniging mei op de keatskaart
setten hat. De oerwinings fan
dizze jongeskeatser binne allegear
histoarje, mar ik woe se jim net
ûnthâlde.
En wa wit...
Alex van der Woude
K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën

1940 - v.l.n.r. Wiebe de Boer, Piet de Jong en Gerrit de Jong.

Steekje Los?

Laat het naaien.

Telefoon: 06-43832299
E-mail: tryntsjeschaap@hotmail.com

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding

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

Meer weten over adverteren in de dorpskrant? Ga naar
www.raerd.com/dorpskrant voor de advertentiemogelijkheden
en de huidige tarieven.

Tryntsje Schaap
Rijksweg 3
9011 XA Irnsum

Uw bedrijf kan hier ook staan!
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Geselecteerd voor de Jeugd Sponsor actie 2022
Gymnastiekvereniging O.S.O is geselecteerd voor de jeugd sponsor actie van Poiesz- supermarkt. Deze actie
loopt van maandag 14 februari tot en met zondag 10 april a.s. Wij doen mee in de supermarkt in Mantgum.
Met deze actie kunnen we geld binnenhalen voor de jeugd van onze gymnastiekvereniging. Bij iedere €10,- aan
boodschappen ontvang je een munt. Bij vele aanbiedingen kun je deze munten ook verdienen.
Dus, winkel bij de poiesz supermarkt en verzamel zoveel mogelijk jeugdsponsormunten voor de O.S.O!
De munten mogen eventueel ook bij de bestuursleden in de brievenbus gegooid worden, wij zorgen er dan voor
dat de munten in Mantgum terechtkomen!
Pilates
Een reminder, mocht je geïnteresseerd zijn. Ymkje Bouma geeft op woensdagmiddag van 12.00-13.00 pilates.
Wil je ook nog graag meedoen? Geef je dan op via de mail; oso@hotmail.nl of bij Tamara Struiving; 0625361343.
Verdere aanbod OSO
We mogen weer gaan sporten, op dit moment is dit het huidige aanbod van de O.S.O. Mocht je een keer
vrijblijvend willen kijken of mee willen doen? Dat kan, neem dan contact op via onderstaand e-mailadres.
Maandag:
Gym Groep
1:
Gym Groep
2:
Gym groep
3:
Dance fit: 		
		
Donderdag:
Beter bewegen:
Kids dance
Streetdance
Streetdance
Streetdance
Streetdance

17.15 – 18.00 (vanaf ±3 jaar)
18.00 – 18.45 (vanaf ±6 jaar)
18.45 – 19.45 (vanaf ±8 jaar)
20.00 – 21.00 (vanaf 16 jaar)
Losse lessen zijn ook verkrijgbaar, €5,00 per les

9.00 – 10.00 (voor alle leeftijden)
1: 15.30 – 16.15 (vanaf 2 jaar)
1: 16.15 – 17.00
2: 17.00 – 17.45
3: 17.45 – 18.30
4: 18.30 – 19.30

Voor alle vragen kun je 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 OSO.
Bestuur O.S.O te Raerd:
Grietsje Schaap, Jitske Klaversma, Tamara Struiving, Teatske Punter, Petra Viëtor, Aafke Wijnstra en
Marieke de Jong
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De hantekening
fan Kroes
Ik haw it as bistedokter noch
meimakke dat in boer op
skreiershoeke by winterwaar
inkeld op redens te berikken wie.
Dan gong ik fanôf Heechhiem
op noaren nei de Roekeboer
foar keallerij mei yn ‘e iene
hân de ferlostas en yn d’oare de
operaasjekoffer. Kleare romantyk!
Machtich fûn ik dat. Spitigernôch
bin ik in hakkenkruk op redens;
absolut gjin talint en sloppe
ankels. Ik gean net oer ien nacht
iis, mar at der lykwols in toertocht
riden wurde koe, wie ‘k fan de
partij. Fûn it manjefyk om mei
krôkjend waar de Prinsehôftocht
te streekjen troch de Âlde Feanen.
Nei sa’n 40 km riden en klúnjen
skearden de binnenkanten fan
myn ankelknobbels lykwols oer
it iis en wie de ‘koek’ wol op en
in ‘zopie’ mear as wolkom. De
Alvestêdetocht wie sadwaande net
foar my ornearre…
Myn jongere broer Tom is fansels
út itselde hout snien. Hij skafte
noaren oan mei fan dy stive, hege
skuon. Ik fûn dat dy jo tefolle yn
jins bewegingsfrijheid beheinden
sadat it like oft jo ‘mei de broek
fol’ rieden. Dy liet ik dus slûpe…
Yn it winterke fan ‘96 trof ik op ‘e
Ûlesprong op it iis by tafal Hotse,
in boer by ús út de krite. Hotse is
krekt sa’n leafhawwer as ik, mar
behept mei itselde mankemint.
Hy hie him bûgels oanmjitte litten

troch in útfiner út Ie. Dy moasten
op de noaren monteard wurde
om jo ankels te stypjen, sûnder
dat jo bewegings nei foaren en
efteren begrinzge wurde. Hotse
swearde derby! Ik dus op nei Ie.
Fanôf de alderearste kear dat ik
mei bûgels ried koe ‘k myn lok net
op. No koe ‘k pas tochten reedride!
Oerdwylsk waard ik daliks lid fan
de Alvestêdeferiening.
De winter dêrop batste de froast
der noch fûler yn. Doe’t foarsitter
Henk Kroes op 2 jannewaris
‘It giet oan!’ ferkundige, foel ik
haljetrewalje yn ‘e prizen. Ik wie
nammentlik dat earstfolgjende jier
fuortendaliks ynlotte! Sa oerkaam
my wakker deselde mazzel as
doedestiids mei de lotterij foar
myn bistedokterstúdzje! Myn
lidmaatskip op it lêste stuit
resultearre fansels wol yn in lette
starttiid fan pas tsien oere op dy
ferneamde 4e jannewaris. It soe ek
in hiele kâlde klobbe wurde…
Manmoedich gong ik foarearst
foar de wyn fan start. By Reduzum
waard ik op de Swette troch
doarpsgenoaten lûd oanmoedige.
Op de Luts helle ik myn broer yn
dy’t goed trije kertier earder fan
start gongen wie. Wie ‘k de earste
yn ús praktyk dy’t in mobyltsje
oanskaft hie; dat kaam my no
moai te pas. Yn Starum hie ‘k foar
‘t earst en fuort ek foar ‘t lêst efkes
kontakt mei it thúsfront, dêrnei
stûke de Nokiabatterij nei alle
gedachten fan ‘e kjeld.
No waard it mienens stôk yn ‘e
wrede noardeastewyn. Yn hyltyd

wikseljende ploechjes belâne ik yn
Boalsert. Healwei! Ik gunde mysels
dêr in lang skoft en de kochte
snert en meinommen brogge
smakken goed. Poeh, ik koe dêrnei
mar dreech de slach wer te pakken
krije. Safolle oefenkilometers hie
myn drokke praktyk my net gund
te meitsjen. Ik moast weromfalle
op myn basiskondysje fan jierren
as skoaljonge troch waar en wyn
fytst te hawwen. Om en naby
Arum rekke ik in skoftke yn ‘e
streek mei in aardige maat. Hy
skoudere my lykwols doe’t ik
trochskimerje liet dat ik perfoast
geniete en alles wat no noch
op myn iispaad kaam as tajefte
beskôge. Hy gong inkeld en allinne
foar de einstreek op ‘e Bonke…
Fanôf Harns wie it foaral wer
rjocht yn ‘e wyn op. It begûn te
skimerjen en foar myn gefoel
duorre it in ivichheid ear’t ik
Frentsjer yn ‘t fizier krige. Mar
dat wie in bagatel yn fergelyk
mei wat my yn tsjuster noch oer
de blikfeart naar Âlde Leie te
wachtsjen stie! Derfan oertsûge
dat ik yn Bartlehiem fan ‘t iis
reage wurde soe, besaude ik my
deroer dat ik gewoan nei Dokkum
dirigeard waard! Op de Dokkumer
Ie ried ik it hiele ein op kop, myn
folgers lieten it ôfwitte om oer te
nimmen...
It thúsfront siet ûnderwilens yn
tûzen noeden en belle ûngerêst
mei de organisaasje oft der
ek riders onderweis yn ‘t reid
oantroffen wiene. Lokkich waard
ik troch myn oare helte op de
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tillevyzje sinjalearre yn it skynsel
fan de stêdsljochten. It die bliken
dat ik fiif minuten foar’t de post yn
Dokkum sluet ôfstimpele. No pas
begûn ik sels te leauwen dat ik de
Bonke helje soe! It lêste hoart wie
ommers foar de wyn.
As in nochteren keal bin ’k yn
ienlikens oer de Ie werom gisele.
In pear kear gong ik ûnhuerich
op ‘e hûd troch skuorren yn it
troch tûzenen tramtearre iis en
ûnderwilens gunde ik mysels net
iens tiid foar foeraazje. Yn in flok
en in sucht wie ‘k wer tebek yn
Bartlehiem. Doe rekke myn illuzje
yn skossen op de Âldtsjerkster
Feart. Troch op ‘e nij dy skrale
wyn en hongerlapje gong by my
it ljochtsje út. Yn Âldtsjerk waard
my ferkundige dat ik it lêste stik
wol kalm útride koe, omt ik de
einstreek dochs net mear foar
tolven helje soe.
Oer de Moark seach ik yn ‘e fierte
de felle lampen op de Bonkefeart.
Efternei besjoen siet ik yn it
ploechje dat foar it each fan de
kamera’s delsetten waard as de
‘teloarstelden’ dy’t it krekt net
helje soene. Sels fielde ik dat net
sa. Gjin krúske fansels. Mar ik wie
sa goochem om kertier oer tolven
efkes it einpetear dat de NOS mei
Henk Kroes op ‘e Bonke hold
ôf te wachtsjen. Fuortendaliks
dêrnei skeat ik de foarsitter oan
mei de fraach oft hy yn ‘t lêste
stimpelfakje syn hantekening
sette woe. Fansels wie hy my te
wille. Sadwaande helle ik precys
fiifentweintich jier lyn nota bene
de sjournaalbylden. En ik bin
oprjocht grutsk dat ik de fiiftjinde
Alvestêdetocht folbrocht haw! In
barren om te kuozjen omt krupsjes
my op dit stuit beheine soks ea
nochris te dwaan.
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Ytkafee de Trilker
Poppenwier

Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nl

SPORTMASSAGE
Voor sporters en niet-sporters
die lekker in hun vel willen
blijven zitten.
Maak online een afspraak:
www.origo-sportmassage.nl

Op donderdagen in dorpshuis De Trijesprong,
Buorren 30, 9012 DH in Raerd.
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Gaat u bouwen of een andere
woning kopen?
Laat ons uw droom waar maken!

Wij geven u graag
onafhankelijk
advies op het gebied van:
Inkomensoplossingen
Hypotheken
Vermogen
Voor meer informatie:
t: 06 198 347 42
e: info@klasseinzicht.nl

www.klasseinzicht.nl

Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân
Voor spoedgevallen 24 uur / 7 dagen bereikbaar
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou, Tel: 0566-601464, Email: info@dierenartsgrou.nl
Website: www.dierenartsgrou.nl
Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag 08:00 - 09:30
Balie geopend: maandag t/m vrijdag 08:00 - 18:00 en zaterdag 08:00 - 09:30
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak!

zorgvuldig
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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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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Koken met…
Rudy Nelissen
Mij is deze keer gevraagd om het recept te verzorgen.
Ik kook graag wanneer ik er tijd voor heb. Dus
wanneer we er minder tijd voor hebben, bv. wanneer
Sinne of Lenthe gaan turnen, paardrijden of wanneer
ze Ajax op tv willen zien dan moet er snel iets op
tafel staan. Ik maak dus altijd grotere porties en wat
we over hebben gaat de diepvries in. Onze soeppan
is 9 liter dus er gaat altijd 7 liter soep de diepvries in.
Een soepje opwarmen is zo gebeurd, dus wanneer de
dames honger hebben kunnen ze snel aan tafel en ook
hebben ze dan al een gedeelte van de groentes gehad.
Maar voor deze keer wil ik mijn recept van de
Risottoballen delen. De eerste keer aten we deze op
onze vakantie in Australië en ook in Palermo hebben
we heerlijke risottoballen gegeten. Dus tijd om ze
thuis eens zelf te maken!
Ik maak deze dus altijd een grote hoeveelheid, want
je kunt ze ook makkelijk invriezen en daarna in de
oven/airfryer weer eenvoudig opwarmen (10 minuten
op 180 graden) ook lekker als borrelhapje! Exacte
hoeveelheden moet je zelf even bepalen, ik kook altijd
op mijn gevoel ;)
Ingrediënten voor 6 personen
1 pak risottorijst
1x kippenboullion
3 eieren
250 gram bloem
250 gram paneermeel
Overige ingrediënten
... is trouwens maar net wat je lekker vind!
Verse basilicum blaadjes (fijngesneden)
Geraspte Parmezaanse kaas (of zelf even raspen)
Mozzarella in kleine stukjes
Spekjes

Zongedroogde tomaatjes (in kleine stukjes)
Kipfilet in kleine stukjes
Verse pesto (evt. zelf maken: basilicum,
knoflook, olijfolie extra vierge, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten)
Werkwijze
Kook de risottorijst zoals aangegeven op de
verpakking. Zet deze apart om af te koelen. Nu kun
je de overige ingrediënten al voorbereiden: bak de
spekjes, de kipfilet stukjes met bv. Italiaanse kruiden
en snijd alles fijn.
Zet nu alles klaar om de balletjes te gaan rollen.
Meng een kleine hoeveelheid van de rijst met de
ingrediënten die je lekker vindt en rol hier dan met je
handen een aantal balletjes van zo groot als ongeveer
een golfballetje. Tip! Met natte handen blijft de rijst
minder snel aan je handen plakken.
Maak nu je favoriete risottoballetjes bijvoorbeeld
met:
pesto
spekjes
parmezaanse kaas
zongedroogde tomaatjes
naturel
Maar ook combineren kan prima
Spekjes en mozzarella

PRAET FAN RAERD

Pagina 21

Verse pesto met kipfilet stukjes
Mozzarella / basilicum blaadjes
Is de risotto rijst op en alle balletjes zijn gerold? Zet
dan 3 borden klaar:
1 bord met bloem
1 bord met losgeklopt ei
1 bord met paneermeel
Rol nu elk balletje door de bloem, losgeklopt ei en
paneermeel. Tip doe dit rollen met 1 hand dan heb je
altijd een schone hand om iets te pakken of de kraan
aan te zetten, doe dit per 10 balletjes tegelijk per bord
anders zitten je handen meteen onder het paneermeel
en was af en toe je handen. Zo kun je weer met
schone handen aan de volgende ronde beginnen.
Zijn alle balletjes gerold bak ze dan in de oven,
airfryer (circa 12 minuten) of frituur op 180 graden
(5 min) zodat ze mooi bruin en krokant zijn!
Evtentueel kun je ze serveren met een sausje: pesto,
truffelmayo of knoflooksaus.
Buon appetito!

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
of 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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Raerders kijken
geboeid naar
Kamp Van
Koningsbrugge
Ons mooie dorp kent veel stoere
vrouwen en mannen. De ene
roeit de oceanen over, de andere
zwemt dwars door de seizoenen
in nabijgelegen wateren, en een
andere gaat de ultieme uitdaging
aan door mee te doen aan een
commando-opleiding.
Dit is deel één van een tweeluik
over Boer Brunia oftewel Boer
Jaring. Het gaat over twee vragen:
waarom duikt onze dorpsgenoot
op in dit actieprogramma,
uitgezonden op primetime op
NPO 1 en hoe krijgt hij dat
voor elkaar? Deel twee gaat over
zijn ervaringen en komt in de
volgende editie van Praet van
Raerd, of misschien wel nog
een maandje later. Dat laatste is
het optimale scenario, want dat
betekent immers dat Jaring nog
wel even bezig is.
Wellicht weet nog niet iedere lezer
wat Kamp Van Koningsbrugge
(KVK) inhoudt. Heel in ’t kort:
15 gewone burgers krijgen een
verkorte commando-opleiding,
die veel fysieke kracht kost,
maar bovenal een hoge mentale
weerbaarheid vereist. Deelnemers
moeten opdrachten uitvoeren
onder moeilijke -extremeomstandigheden, en weten niet
wat ze kunnen verwachten en
wanneer ze kunnen stoppen.
Zoals de commando-instructeur
de mannen en vrouwen
voorhoudt: “je gaat jezelf
tegenkomen, zoals je jezelf nog
nooit bent tegengekomen”.

Dat blijkt al in de eerste
aflevering, direct valt er al een
aspirant-commando af. En er
zullen er nog veel meer uitvallen.
Het is geen competitie, zoals vaak
bij andere talentenprogramma’s
het geval is, waarbij er na
iedere ronde een afvaller is en
er maar één finalist overblijft.
De commando’s in opleiding
moeten niet alleen zichzelf, maar
ook anderen in de groep zien te
helpen de eindstreep te halen.
In het eerste seizoen van KVK,
dat vorig jaar werd uitgezonden,
haalden er maar 4 deelnemers de
eindstreep.
Op dinsdagmorgen 25 januari,
er zijn al drie van de negen
afleveringen uitgezonden, vertelt
Jaring onder een lekker bakje
kofje mei slingermolke dat hij
helemaal niet zoveel TV kijkt.
Vorig jaar zat hij eens te zappen,
en kwam toen in de eerste
aflevering van KVK terecht. Hij
bleef geboeid kijken, het was hard,
maar eerlijk, en hij zag ook de
latere afleveringen. Jaring hoefde
er niet lang over na te denken, hij
zou ook wel mee willen doen en
wilde deze uitdaging aangaan.
Jaring is al tien jaar boer, heeft
zijn biologisch-dynamisch,
natuur-veeteelt bedrijf op
Flansum van de grond af
aan opgebouwd, waarbij hij
regelmatig zijn hoofd boven het
maaiveld uitstak. Daar is hij nu
zo’n 90% van zijn tijd mee bezig.
Jaring: “ik wilde weer eens buiten
het normale dagelijkse rondje
boerderij; ontdekken welke
andere talenten ik heb, erachter
komen wie ik echt ben”.
Hij praatte erover met zijn vrouw
Lotte en zij stond er achter. Ze
bespraken hoe ze het zouden

doen als hij zo’n twee weken
weg zou zijn, rekening houdend
met de maximale duur. Dit was
natuurlijk wel een dingetje, want
deelnemers aan het programma
moeten hun telefoons inleveren
en hebben geen enkel contact
met de buitenwereld. Dus even
overleggen met thuis zit er niet in.
Gelukkig kon Jaring op Lotte en
zijn medewerker Hendrik Punter
vertrouwen, die kende het bedrijf
van haver tot gort. Inmiddels
heeft Hendrik zijn eigen bedrijf.
Het was niet bekend of er
een tweede seizoen van het
programma zou komen. De
weken na de laatste uitzendingen
zocht Jaring op het internet,
maar vond niets. Zo’n 10 weken
na de laatste uitzending (april
2021), toen hij de kids naar
school bracht, een ritje van
enkele minuten, hoorde hij op de
autoradio twee dj’s grapjes maken
over deelname aan de nieuwe
reeks KVK.
Hij zocht meteen contact met de
programmamakers en hoorde
dat hij een filmpje van 2-5
minuten moest insturen. Hij
wist, dat je in dit programma
snel moet kunnen handelen.
Diezelfde avond nog maakte hij
spontaan met zijn smartphone
een introductiefilmpje tijdens het
melken in de melkstal en stuurde
het op.
Jaring verwachtte veel
aanmeldingen (het bleken er
zo’n duizend te zijn), maar hij
werd wel gebeld. De eerste ronde,
het telefonisch interview. Daar
had hij een goed gevoel over,
en passant werd hem verteld
dat hij de allereerste was, die
werd teruggebeld. De tweede
ronde, interviews op camera in
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Amsterdam. Vervolgens lang
wachten. Een positief bericht,
weer naar Amsterdam voor
een fysieke en psychologische
keuring in het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis. De laatste selectieronde
was op de thuisbasis van het
Korps Commando Troepen, de
Bakhuis-Roozeboom kazerne
in Roosendaal, Noord Brabant.
Er waren toen nog 25 potentiële
deelnemers over, die twee
trainingen moesten ondergaan.
Naar huis en weer wachten.
Drie weken voor de aanvang
van het programma kwam het
verlossende telefoontje. Maar toen
wisten Jaring en Lotte precies wat
ze moesten regelen.
Ik vraag Jaring of hij zich nog
speciaal heeft voorbereid, of
was dat niet nodig gezien het
dagelijkse werk op de boerderij?
Jaring meent wel een voordeel te
hebben van het boerenwerk, met
name gewend te zijn als boer om
als het nodig is lange dagen te
maken. Er ’s nachts uitgaan als hij
bemerkt dat een koe moet kalven
en direct alert moet zijn. Dit zal
hem helpen bij de piekbelasting,
die hem te wachten staat. Maar dit
is niet voldoende. Jaring vertelde
dat hij op het moment van
aanmelding nog maar net hersteld
was van een peesblessure aan
zijn hand. Sinds zijn aanmelding
ging hij flink aan de bak met
crossfitness, 2 á 3 keer, soms wel 4
keer in de week.
Op het korte introfilmpje in de
eerste aflevering zegt Jaring dat
hij wil laten zien dat hij meer
kan dan alleen koeien melken
en trekker rijden. Dat is nogal
een understatement, want hij
is al actief als spreker, trainer
en coach van boeren en andere
ondernemers. Het viel me op

in de uitzending, dat sommige
deelnemers nogal hoog van de
toren bliezen: dat ze oefeningen
makkelijk kunnen doen en zeker
denken de eindstreep te halen.
Juist deze deelnemers vielen
al snel af. Jaring heeft dat niet
gedaan. Hij kon niet voorspellen
of hij alle ontberingen zou
kunnen ondergaan en niet zou
opgeven na langdurig slaaptekort
en weinig eten. In de tweede
aflevering gaf Jaring aan voor
een te houden individuele mars
door een steenkoude rivier dat hij
stapje voor stapje zou gaan en zijn

uiterste best zou doen. Met zo’n
instelling en goed boerenverstand
zou hij nog wel eens ver kunnen
komen.
Hoe het afloopt zullen we de
komende weken zelf kunnen zien.
Ik ben ingenomen met Jarings
toezegging voor het tweede
gesprek, dat zal gaan over zijn
ervaringen en wat er allemaal op
hem afkwam na afloop.
Wordt vervolgd.
JDM
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Raerders
“Oud-Raerder” Iris Noordzij doet het opnieuw!
Vorig jaar deed Iris voor het eerst mee aan de
Talisker Whiskey Atlantic Challenge (TWAC) en
roeide met nog 3 andere vrouwen in 43 dagen de
Atlantische Oceaan over. Ze wonnen daarmee de
TWAC 2020 Women’s Class.
Al vrij snel wist Iris dat ze dit nog een keer wilde
doen en vond 2 andere gemotiveerde vrouwen,
Debby Bijl en Bettina de Wild. Samen met hen
ging ze opnieuw het avontuur aan en vertrok op 12
december jl. naar Antigua, 4800 kilometer verderop.
Het doel? Binnen 45 dagen naar de overkant roeien
en ondertussen geld inzamelen voor de Menelity
Foundation.
Het is ze meer dan gelukt want op maandag 24
januari 2022 om 16.17 uur lokale tijd kwam het
team aan in Antigua. Ze roeiden daarmee de
Atlantische Oceaan over in 43 dagen, 8 uur en
28 minuten. Voor Iris betekende het dat ze in het
afgelopen jaar maar liefst 86 dagen de Atlantische
Oceaan heeft overgestoken. Een hele prestatie!

14 jannewaris, Job Veldhuis waard ferrast mei in boerd
yn’e tún. Lokwinske mei dit jubileum!

Teruglezen hoe hun reis verliep? Dit kan op
www.rowforimpact.nl.

15 jannewaris, spontane “himmelaksje” fan Raerder
jongerein. Yn noch gjin 2 oeren tiid, 1,5 kilo rommel
oprêden. Knap wurk!

