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Knippers-Inn 
slaat vleugels uit
 
Voor iedere ondernemer komt 
ooit het moment dat hij/zij 
zichzelf een vraag gaat stellen: 
“wat wil ik met mijn bedrijf?”. 
Ga ik uitbreiden? Afbouwen? 
Een beetje op dezelfde voet 
doorgaan?” Vragen waar je 
wakker van kunt liggen. Zo 
niet voor Piety Veldhuis (45) 
die sinds 13 jaar de succesvolle 
kapsalon ‘Knippers-Inn’ in 
Raerd runt. Voor haar was 
het duidelijk. Nog 13 jaar 
doorgaan op dezelfde voet 
zou haar niet de uitdaging 
bieden die ze nodig heeft. En 
als je uitdaging minder wordt 
loop je het gevaar je klanten 
tekort te doen. En dat wilde 
Piety zeker niet: “Ik heb altijd 
mijn werk met volle inzet en 
plezier gedaan. Ik vind dat mijn 
klanten daar recht op hebben”.  
 

Toen ze werd getipt dat een 
branchegenoot op zoek was naar 
een passende overnamekandidaat 
heeft ze dan ook geen tel 
geaarzeld. Al snel werd het 
contact gelegd en bleek het te 
klikken. In dit bijzondere geval 
was die ‘klikfactor’ namelijk van 
uiterst groot belang. In 1999 
heeft Jouke van den Borg aan de 
markt in Burgum ‘HAARZAAK 
m/v’ opgericht. Openen van 
vestigingen in Buitenpost (2007) 
en Sneek (2012) gaf verder vorm 
aan zijn levenswerk. Met passie en 
gedrevenheid kon hij helemaal zijn 
ei kwijt in de zaken waar klanten 
terecht konden voor een knipbeurt 
of een schoonheidsbehandeling. 
“Mensen moeten HAARZAAK 
m/v uitwandelen en zich écht 
happy voelen, dat is ons doel!”. In 
2017 sloeg echter het noodlot toe. 
Bij Jouke werd slokdarmkanker 
geconstateerd. Na een korte 
terugkeer op de werkvloer bleek 
in 2019 dat de ziekte niet te 

bestrijden was. Jouke overleed op 
50-jarige leeftijd.  
 
In de tussentijd had hij zijn 
partner Anke Nynke ingewijd in 
het vak en haar het vertrouwen 
geschonken dat zij zijn levenswerk 
verder zou kunnen voortzetten. 
En dat heeft ze, ondanks dat ze 
als schoonheidsspecialiste niet 
was ingevoerd in het kappersvak, 
gedaan. Wel knaagde er bij Anke 
Nynke iets. Ze was zich ervan 
bewust dat ze de fijne kneepjes van 
het kappersvak nooit zou kunnen 
doorgeven op de manier waarop 
Jouke dat deed. Ze had simpelweg 
een andere achtergrond. Daarom 
kwam voor Anke Nynke het 
moment om te concluderen dat 
ze iemand moest zoeken die dat 
wel kan. Iemand die letterlijk de 
nalatenschap kon voortzetten. Die 
persoon heeft ze gevonden in Piety 
Veldhuis.  
 
Vanaf 1 juli gaat Piety de drie 
‘HAARZAAK m/v’-vestigingen 
overnemen en later zal ook 
de kapsalon in Raerd worden 
omgedoopt naar ‘HAARZAAK 
m/v’. Voor Piety de impuls die 
ze nodig had om met volle inzet 
haar bedrijf verder te kunnen 
ontwikkelen. Om haar passie 
verder te brengen in een zaak die 
uit passie en liefde voor het vak is 
geboren. Een passie die de klanten 
zeker de komende 15 jaar nog 
zullen voelen. 

MERKE      RAERD

FREED:

SNEON

SNEIN

MOANDEI

EN NOG FOLLE MEAR..
FANÔF NO KOMME WIJ DEL MEI DE LIST OM YN TE

TEKENJEN

26 T/M 29 AUGUSTUS 2022
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Agenda Raerd

Wanneer Tijd Wat Waar
zondag 3 juli 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
vrijdag 8 juli Vanaf 7.00 uur Oud papier Gehele dorp
zondag 17 juli 11.00 uur Kerkdienst Laurentiuskerk
vrijdag 19 augustus Vanaf 7.00 uur Oud papier Gehele dorp
vrijdag 26 augustus - 
maandag 29 augustus

Merke 2022
thema “De Wrâld”

Gehele dorp

woensdag 31 augustus 19.15 uur Vredesstiltemoment Laurentiuskerk
zondag 4 september 9.30 uur Kerkdienst Laurentiuskerk

Expositie Laurentiuskerk Hans de Man
Vanaf  2 juli t/m 3 september elke zaterdag van 13.30-17.00 uur kerkopenstelling en 
expositie Hans de Man in de Laurentiuskerk. Voor meer informatie kijk op pagina 12 van dit nummer. 

Geslaagd! ~ vervolg voorkant
.

Fardau de Hoop is geslaagd voor VMBO-kader aan het Aeres College in Sneek. Ze gaat volgend jaar 
schoonheidsverzorging doen op de Friese Poort in Leeuwarden.

Djoeke Olivier is geslaagd voor het VWO en gaat genieten van een tussenjaar.

Femke Veenstra is geslaagd voor de HAVO en gaat in Leeuwarden de opleiding Social Work volgen.

Jorn ter Schegget is geslaagd voor werktuigbouwkunde en heeft net een contract gekregen bij Kingma Metaal in 
Franeker.

Nick Venema is geslaagd voor VMBO-kader en gaat de VeVa (veiligheid & vakmanschap) doen op de Friese 
Poort in Sneek.

Pyxie Lukkes is geslaagd voor VMBO-kader en gaat MBO Fashion Tailor doen.

Janna Veldhuis is geslaagd voor de HAVO op de RSG in Sneek en gaat na de zomer naar de PABO op 
NHL Stenden in Leeuwarden.

Hedwig Siesling is geslaagd voor VMBO-GT en gaat Media en 
Vormgeving doen op de Friese Poort in Sneek.

Lútsen Hospes is geslaagd voor VMBO-TL en gaat in Leeuwarden de 
opleiding Management & Ondernemen Horeca doen.

Jens Kooistra is geslaagd voorde Havo en gaat naar de NHL Stenden, 
opleiding Bachelor Acountancy.  

Van harte gefeliciteerd!
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Colofon
Praet fan Raerd 
Jaargang 19, nummer 188
Juli 2022
De dorpskrant “Praet fan Raerd” 
wordt gratis verspreid in Raerd.            

Redactieleden
Afke IJsselstein (opmaak)
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)
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 september nummer: 
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

Praet mar Raak 
Deze keer vertelt Bettie Boterhoek 
wie zij is en wat haar zoal 
bezighoudt. 

Barst maar los!

Waar en in welk jaar ben je 
geboren?
Geboren in 1985 in het ziekenhuis 
van Sneek en in Tersoal getogen 
en na wat omzwervingen in Raerd 
beland.

Ben je verliefd, verloofd, 
getrouwd of vrijgezel en heb je 
ook kinderen/kleinkinderen?
Verliefd, verloofd en niet getrouwd 
met Jakob. We hebben 2 meiden, 
Sylvana (10) en Roxanne (8).

Wat doe je overdag?
Wisselende dagen als IPG 
Instructeur (instructeur 
paardrijden gehandicapten) 
bij manege Onder de Linde in 
Beetsterzwaag. Daar geef ik les aan 
zowel invalide als valide ruiters. 
Van o.a. de school Lyndensteyn 
Revalidatie Friesland en grote 
tot kleine zorginstellingen. 
Van ruiters met zeer ernstige 
gedragsproblematiek, ASS, 
verstandelijke en-of lichamelijke 
beperkingen. Momenteel ook een 
hele club Oekraïense kinderen met 
hun ouders waar ik samen met 
een aantal vrijwilligers wekelijks 
leuke en ontspannende activiteiten 
met paarden voor organiseer en 
begeleid.
Ons relatief kleine 
akkerbouwbedrijf (50ha)verbouwt 
bieten, graan, aardappels, 
suikerbieten en bonen. Daarnaast 
hebben we thuis heel kleinschalige 
dagbesteding. Administratieve 
dienstverleningsprojecten vanuit 
huis met betrekking tot onder 
andere personeelszaken en 
verhuurzaken van woningen. 
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Tevens fokken we met paarden 
en om deze hobby te bekostigen 
hebben we een aantal paarden van 
derden op stal staan.

Hoe lang woon je al in Raerd?
We wonen in juli 5 jaar in Raerd.

Op welke wijze ben je bij het 
dorp betrokken (verenigingen, 
bestuur, vrijwillig, school)?
Luizenmoeder en voorzitter + 
lescoördinator geweest van de 
Raerderhimrúters, maar naar 
mijn uitgezeten termijn en 
coronaperikelen was het mooi 
geweest.

Wat is je favoriete muziek?
Ik vind alle muziek wel leuk.

Waar mogen ze jou midden in 
de nacht voor wakker maken?
Altijd wel, alleen niet voor dingen 
die tot de volgende ochtend 
kunnen wachten.

Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
De paardensport delen met 
andere liefhebbers waaronder 
Jakob en mijn dochters.

Wat vind je het lekkerste eten?
Vooral Jakob zijn eten, hij jaagt 
graag en ik eet het liever. Het gaat 
dan om gans, eend, ree, zwijn, 
haas ed.

Welk type auto heb je of heb je 
ander vervoer?
Opel Agila, super lelijke auto 
maar hij rijdt en is niet duur.

Bij welk programma gaat bij jou 
de televisie uit?
Voetbal.

Waar praat je graag over?
Van alles.

Wat doe je het liefste/meeste in 
het weekend?
In het weekend tsja, dat is een dag 
als andere dagen van de week als 
zelfstandig ondernemer, maar wat 
is het mooi dat we uiteindelijk 
onze droom leven, dan is werken 
een hobby, en leven genieten...

Wat is jouw beste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik 
open ben. 

Wat is de slechtste?
En mijn minste goede eigenschap 
is dat ik wel eens te direct ben.

Wat vind jij het mooiste plekje 
van Raerd? Wat is het minst 
mooie?
Mijn mooiste plek in Raerd is: 
Thús. De minste mooie plek 
in Raerd is die rotbocht op de 
Buorren als er auto’s geparkeerd 
staan en je er amper langs kan 
met aanhanger o.i.d. Ik zou er 
persoonlijk éénrichtingsverkeer 
van maken.

Wat mis je op dit moment in 
Raerd?
Raerd is prima, en als je wat mist 
moet je er zelf wat van proberen 
te maken en niet ergens tegenaan 
schoppen, dat is allemaal 
verspilde energie.

Naast wie zou je in het vliegtuig 
willen zitten en wat zou je hem 
vragen?
Poetin, want waar haalt hij het lef 
vandaan om onschuldige burgers 
zoveel verdriet en pijn te doen.

Je ontvangt een grote zak met 
geld. Wat zou je daar mee doen?
Die grote zak geld zou ik 
gebruiken voor onderzoek 
naar hersenletsel. Jakob 
heeft hersenletsel door een 
motorongeluk jaren geleden, en 
loopt hier regelmatig mee vast.

Bedankt voor je openhartigheid 
en medewerking!
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Stânsbesef 
 
Okkerdeis wiene wy yn ’t Fean by 
de Bèlvedére en op de Fochtel by 
it printkeunstsintrum Nobilis. It 
wurk fan Jeanne Bierema Oosting 
nijsgjirrige ús en net yn it lêste 
plak om de striid dy’t hja fiere 
moast mei har heit. Sy woe har 
eigen takomst stal jaan. Har adlike 
heit wie noch fan ‘t âlde stimpel. 
(Yn dy kringen wiene froulju 
fral wichtich foar it krijen fan 
neigeslacht, om de famyljenamme 
yn stân te hâlden.) Jeanne lykwols 
gong de konfrontaasje mei 
har heit, dy’t har it jild foar de 
keunstakedemy ûntsei, net út de 
wei en socht har eigen paad, wat 
úteinliks in sukses wurde soe. 
 
Efternei beskôge is it tinken oer 
stân en stânsferskaat troch de 
jierren hinne gâns feroare. Yn 
myn jeugdjierren hie men noch 
notabelen op in doarp; De dûmny, 
de dokter, de notaris en sels 
de skoalmaster hearde der sa’n 
bytsje by. Dit wiene de minsken 
fan oansjen! Asto sokken tsjin 
kaamst waard foar harren de pet 
ôfnaam by it deisizzen. Dit slach 
minsken wenne ek oars en hiene 
tegearre mei de rintenierboeren 
harren eigen streekje mei in hûs 
dat besjen lije mocht. Der waard 
op ta sjoen dat der net immen op 
sa’n streekje te wenjen kaam, dy’t 
net by harren stân paste en wie 
der inkeld alris ien, dy’t him der 
tusken wrotte woe dan kearden 
se him wol mei in heger bod en 
oars hiene sy it gemeentebestjoer 
wol op ‘e hân om soks te kearen. 
Lokkich leit dizze tiid efter ús. 
 
Yn de fyftiger jierren wennen 
wy yn Ysbrechtum, in doarp 
lykas safolle oaren, mar wol mei 
in wrachtich slot: Epemastate! 

It waard bewenne troch baron 
Johan Edzard van Welderen 
Rengers mei syn frou Aletta van 
Andringa de Kempenaer. Dizze 
minsken seachst komselden yn 
it doarp. Alle dagen kaam ik der 
oan de doar (de efterdoar) mei 
in wite casinobôle. Hyltsje wie de 
húsmaster en mei syn frou diene 
sy it wurk op it slot; himmelje, 
itensiere, minsken ûntfange en 
dizzen by de baron oantsjinje, 
ensafh. Eins libben sy yn in tiid 
dy’t al in ieuw efter ús lei. Ik wit 
noch klear dat doe’t ik in kear net 
rjocht by it spul wie en net mei 
de bôlekoer by harren lâns west 
hie, der de oare deis in pantsje 
mei fersterkjende sop brocht 
waard foar de sike bakkersfeint. 
(In foarm fan filantropy, dy’t doe 
al lang út e moade wie.) Nei it 
ferstjerren fan ús beppe,doe’t pake 
himsels net mear allinne rêde 
koe waard besletten dat er om en 
om in heal jier by ús en Klaasom 
wêze soe. Pake Geart wie fan 1879 
en dus ek fan de âlde stimpel. 
Trochgeans die er moarns in 
kuierke troch it doarp en makke 
er in praatsje mei dizze en jinge 
en hiel inkeld kaam er de baron 
tsjin, mar in praatsje mei him hie 
gjin pas fansels. Pake sei goedei 
en naam, sa’t it hearde , syn pet ôf. 
Dêrnei krige er pas beskie fan de 
baron en koe er mei fatsoen syn 
wei ferfolgje. 
 
Yn ‘e tsjerke hiene de Welderen 
Rengers harren eigen oerkape sit 
op in ferheging, sadat sy it hiele 
hear oersjen koene. Boppe harren 
pronken de roubuorden mei de 
kleurige wapens fan it foargeslacht 
en efter yn ‘e tsjerke wie de 
krypte, dy’t allinne iepene waard 
as der ien fan de famylje stoarn 
wie. Fansels wie de eale famylje 
beteljend lid fan de N.H. tsjerke. 
It moat flak foar de oarloch west 

ha, doe’t de gearstalling fan de 
tsjerkerie feroare, dy’t fan miening 
wie, dat de baron wolris wat 
djipper yn de ponge taaste mocht 
en sa dwaande krige er in mânske 
ferheging fan de tsjerkebelêsting 
foar de kiezzen. Sûnder protest 
waard der oan foldien, wie it 
net dat der nei in goed moanne 
in berjocht fan de sintrale 
administraasje delkaam, dat de 
baron him útskriuwe litten hie. ( 
De hin mei de gouden aaien wie 
dermei slachte.) 

In oar foarbyld fan stânsbesef 
makke ús mem mei. Sy die de 
winkel en op in dei kaam de 
barones del en fertelde dat har 
dochter; Mefr. van Harinxma 
thoe Slooten út Amsterdam de 
oare deis op besite komme soe en 
dat hja graach in sûkerbôle mei 
werom nimme woe. Us mem frege 
doe yn alle fatsoen: “ En wanneer 
denkt uw dochter het suikerbrood 
op te komen halen?” “ Mevrouw 
van Harinxma thoe Slooten zal 
het om 3 uur komen halen.” 
Wie it antwurd. Dúdlik; Foar 
de baronesse wie it gewoan har 
dochter mar foar ús mem Mevr. 
van… en thoe, want ferskil moast 
der wêze. 
 
De Baron moast ek wolris earne 
hinne foar in gearkomste of 
soksawat en de tiid fan koetsen 
wie foarby, mar hy wist him sa ek 
wol yn styl ferfiere te litten. Hy 
hie in krease slide, in Hudson en 
dy stie by garaazje Hanenburg yn 
Snits. Moast menear earne hinne 
dan krigen se dêr in tillefoantsje 
en luts ien fan de feinten it 
uniform oan. Hy wist wat him 
te dwaan stie en stoppe foar de 
slotsdoar yn Ysbrechtum, belle 
oan en rûn fuort werom nei de 
auto om de doar foar de man fan 
heger komôf iepen te hâlden. Pas 
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nei dizze hiele seremoanje mocht 
er njonken de baron pleatsnimme 
om him nei it Snitser stasjon ta te 
riden. 
 
De baron wie ek beskermhear fan 
de iisklub en by winterwaar as 
der in ledenriderij holden waard, 
stelde hy de prizen beskikber. 
Dêr gong lykwols wer in hiel 
ritueel oan foarôf; yn it foarste 
plak moast der belet frege wurde 
by Hyltsje, dy’t it dan wer by syn 
eale hear oanfrege. Wannear it de 
baron ris skikte krige it bestjoer 
berjocht op hokker tiidstip de 
mannen komme koene en op 
de ôfsprutsen tiid kamen de 
mannen by Hyltsje oan de doar, 
dy’t nei de baron ta gong om de 
besite oan te kondigjen en pas 
dêrnei gong de delegaasje efter 
Hyltsje oan de studearkeamer 
fan menear de Baron yn. Der 
waard fûske foardat elk syn sit 
fûn hie en der wat doarpske 
saken oan de oarder kamen, 
oant de man fan adel sei: “ maar 
laten we even tot de zaak komen, 
waarvoor de heren hier eigenlijk 
zijn”. It praat kaam fansels op de 
ledenriderij… en de prizen, wat 
foar de baron oanlieding wie om 
te freegjen hoefolle at hy by de 
foarige riderij jûn hie. Kees v.d. 
Eems, de ponghâlder, koe it net 
litte en neamde dan stéfêst in 
bedrag dat in tikkeltsje heger wie 
as doe. Mar de baron sei: “ Ik zal 
het even nakijken!” en wilens rûn 
er nei syn buro, pakte in boekje, 
bleddere efkes en fûn de bydrage 
fan de oare kear. Dat wie gau 
beslikke, en fuort dêrnei drukte 
menear de Baron op de bel en 
kaam Hyltsje wer foar ’t ljocht. 
Nei in foarmlik ôfskie waarden 
de mannen troch Hyltsje nei de 
bûtendoar brocht. Protocol stie 
heech oanskreaun… elk syn plak! 
 

De skriuwer Jac. Van Hattum, as soan fan in túnker opgroeid yn 
Wommels, it doarp fan de Freule , hat in tige ynfielend fers oer 
stânsbesef skreaun: 

FREULE R.I.P. 
 
Met haar mensenvreemde tandformule 
school, achter horretje en tule 
vanwaar ze’t Plein geheel bestreek, 
deFreule, die onsterfelijk leek. 
 
‘k weet hoe we als kind de pet afnamen 
bij het passeren van haar ramen; 
voor pa’s klandizie was dit het veiligst; 
zij werd voor ons Het Allerheiligst. 
 
Vaak stelden de logeetjes vragen: 
waarom wij groeten? Wie wij zagen? 
En wrevelig maakten we ’n gebaar: 
ach, niemand; maar groet jij nu maar. 
 
En niet, dat wij alleen zo deden: 
er waren, die het huis zelfs meden 
en menig, die een omweg nam, 
omdat de freule niets ontkwam. 
 
Hoe ze eigenlijk liep, zou ‘k niet meer weten; 
wel, dat de honden naar haar beten 
en verder heb ik nog bewaard 
een vage herinnering aan haar baard 
 
en aan haar bijna groene ogen; 
haar grote neus was licht gebogen 
en eenmaal heeft ze lof gezongen 
op mij: die nette tuinmansjongen. 
 
Ofschoon ze onsterfelijk scheen te wezen, 
heb ‘k nu haar doodsbericht gelezen 
en ‘k ben weer langs het huis gekomen 
en heb mijn petje afgenomen. 
 
gedicht door Jac. van Hattum

Geart Leystra
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Kleurplaat
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No moat it net 
Raerder
Asto it dreame kinst, kinst it 
ek dwaan.
It moaiste útsicht komt nei 
de swierste klim.
Ik bin net perfekt, wat is dêr 
mis mei.
It libben is in kwestie fan 
nimmen en nommen wurde.
It net witten hoecht gjin 
striid te wêzen.
In bist jowt elkenien de kâns 
om in baaske te wurden.

It strjittekeatsen wie in 
gesellige boel .
En it waar wie goed.

Sneon 21 maaie wiene 
der in protte minsken 
yn Raerd.
De gearkomste fan 
Doarpswurk wie in 
grut súkses.

Der ha trije famkes meidien 
oan it Berne Iepenloftspul, 
hoe moai is dat.

Dan is it ek al hast fakânsje.
En kinne wij ús klearmeitsje 
foar de Merke.
Der binne al strjitten oan it 
betinken hoe it thema foar 
dit jier der út moat komme te 
sjen.

Juni lit him ek wer fan alle 
kanten sjen.
Dan is it prachtich 
simmerwaar.
Hurde wyn en rein, hast hjêrst.
Mar yn hûs is it ek gesellich.
In goed boek as in moaie film.
Skynt de sinne dan wer.
Lekker bûten sitte.



Hallo Raerd,
Yoga is leuk en door iedereen te doen en te voelen. En na 
de zomervakantie ook te beoefenen in Raerd! Ik ben Rutger 
Feitsma uit Mantgum en onder de naam YogaRutger verzorg 
ik al enkele jaren met veel plezier yogalessen in o.a. Mantgum 
en Easterwierrum. Dat ik yoga als aanvulling op het bestaande 
lesaanbod van gymnastiekvereniging O.S.O. mag gaan geven, vind 
ik heel erg leuk.

Soft Flow Yoga is een combinatie van meditatieve oefeningen en 
een actieve serie van verschillende elkaar opvolgende houdingen. 
Persoonlijk vind ik dit een heerlijke combinatie om lichaam en 
geest in balans te brengen. Naast de fysieke voordelen van het 
beoefenen van yoga, zoals het krijgen van een betere conditie, 
sterker en leniger worden, is met name de innerlijke rust die ik 
door yoga ervaar hetgeen wat ik graag wil delen en overbrengen 
in mijn lessen. Soft Flow Yoga lessen zijn prima te volgen door een 
beginnende beoefenaar, terwijl ook een ervaren yogi deze lessen 
als zeer prettig zal ervaren. 

Het volgen van een yogales doe je voor jezelf. Je hoeft niet onzeker 
te zijn over stijfheid in je lichaam of dat je net begint met yoga. Of 
je nu 15 of 65 bent maakt niet uit, iedereen is welkom. De groep is 
gemengd en je kunt er vanuit gaan dat iedereen ‘stijf ’ is. Iedereen 
doet wat hij of zij kan. 
Graag tref ik jullie vanaf maandag 5 september van 19:00 tot 20:00 
uur wekelijks op de yogamat in de gymzaal. Ik heb er zin in!!

        Namasté
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Jeu de boules

Franse taferelen in Raerd!
Elke donderdagavond vanaf 
19.00 uur in de dorpstuin 
jeu de boules.
Eigen ballen mee.
Niks hoeft.... even kijken en 
babbelen, prima!
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Kerknieuws
Tsjerkepaad 2022: ‘Heeren’ van 
Hans de Man

Ook deze zomer is er gedurende 
de zaterdagmiddagen in 
het kader van Tsjerkepaad 
in de Laurentiuskerk een 
expositie ingericht. Het is een 
beeldententoonstelling die de titel 
Heeren heeft meegekregen. De 
werken zijn vervaardigd door de 
Harlinger kunstenaar Hans de 
Man, die we de laatste jaren met 
regelmaat in Raerd gesignaleerd 
hebben vanwege zijn meer dan 
vriendschappelijke relatie met 
Alice Jongbloed.

Wanneer Hans de Man (1943) 
vertelt over zijn leven, lijkt het er 
wel op of in alles wat hij gedaan 
heeft al iets zichtbaar was van het 
werk dat nu zo kenmerkend voor 
hem is. Geboren en getogen in 
het naoorlogse Rotterdam koos 
hij als vervolgopleiding voor 
de zeevaartschool. Vanwege de 
grote schaarste aan materialen 
net na de oorlog, hergebruikte 
men alles wat los en vast zat om 
toch over voldoende grondstoffen 
te beschikken en te kunnen 
produceren. Misschien waren 
het wel die omstandigheden 
die de basis vormden voor De 

Mans aanpak: het verzamelen 
van gebruikte materialen, vooral 
ijzeren objecten, en die als (deel 
van een) kunstwerk een nieuw 
leven geven.

Na een aantal jaren op 
grote tankers gevaren en als 
scheepwerktuigkundige gewerkt 
te hebben, waarbij hij als taak 
had ervoor te zorgen dat alles in 
de machinekamer naar behoren 
functioneerde, verruilde hij het 
schip voor de vaste wal. Daar 
kwam hij de eerste tijd aan de 
kost door Deux Chevauxs op te 
kopen en te repareren. Intussen 
haalde hij ’s avonds extra 
diploma’s en na een aantal jaren 
als lasser gewerkt te hebben, kon 
hij als docent aan de slag. Eerst 
op de LTS in Middelburg en 
daarna op de tuinbouwschool in 
Utrecht, waarbij het motiveren 
van de vrouwelijke leerlingen 
voor de techniek een extra 
uitdaging vormde. Het was een 
parttimebaan: twee dagen per 
week had hij met zijn echtgenote 
een kraam op antiekmarkten.

Nadat hij ten gunste van een 
jongere collega het onderwijs 
had verlaten, knapte hij in 
Zaltbommel zijn eigen pand op 
en koos voor een studie aan de 
kunstacademie in Arendonk 
(België). Zijn hart lag bij het 
beeldhouwen en hij raakte 
gefascineerd door de getallenreeks 
van Fibonacci: ieder volgend 
getal is de som van de twee 
voorgaande, dus 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13 etc. Aan de sculpturen die hij 
maakte, lagen de verhoudingen, 
ontstaan door deze getallenreeks, 
ten grondslag. Intussen bleef 
hij voorkeur houden voor 
de verwerking van gebruikte 
materialen en op een gegeven 
moment kwam hij via een vriend 

in Frankrijk een twintigtal 
gietijzeren Christusfiguren 
tegen, die ooit onderdeel van 
een crucifix hadden gevormd. 
Hij kocht ze en besloot ze te 
verwerken in nieuwe beelden 
door er ijzeren elementen aan toe 
te voegen. Het zijn deze ‘Heeren’ 
die de komende zomer in de kerk 
geëxposeerd worden.

Een bepaalde gedachte achter de 
beelden is er niet. Het gaat De 
Man erom een nieuwe vorm te 
creëren van ‘afval-ijzer’. Daardoor 
ontstaat een object, dat bij de 
beschouwer al vrij snel een 
zekere spanning oproept. We 
zien Christus die uit zijn Bijbelse 
context is gehaald en in een 
nieuwe omgeving is geplaatst. 
De beschouwer wordt erdoor 
uitgenodigd een nieuwe betekenis 
aan eeuwenoude beeldtaal te 
geven.

De kerk is geopend van 2 
juli t/m 3 september elke 
zaterdagmiddag van 13.30 – 
17.00 uur. Tegelijkertijd is in de 
Nicolaaskerk van Dearsum de 
foto expositie ‘Nissen’ te zien van 
de Sneker kunstenaar Han Reeder. 
Van beide kunstenaars is het werk 
eventueel te koop.
 
Vredesstiltemomenten 
voorlopig gecontinueerd

Afgelopen maart hebben 
Gea Veenstra en Jeannette 
Boskma voorgesteld om 
op woensdagavond de 
Laurentiuskerk open te stellen. 
Dat was bedoeld voor mensen 
die behoefte hebben aan een 
moment stilte en bezinning in 
verband met de spanningen die 
de oorlog in Oekraïne met zich 
meebrengt. Gemiddeld maakten 
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wekelijks zo’n acht personen van 
de gelegenheid gebruik om bij 
elkaar te komen, stil te zijn, te 
luisteren naar muziek, een kaarsje 
aan te steken, na te denken over 
de inhoud van een gedicht en nog 
even na te praten over actuele 
zaken die ons bezighouden.

Tot Pasen werden de 
bijeenkomsten wekelijks 
georganiseerd. De laatste keer 
hebben we besloten ook na Pasen 
de kerk op woensdagavond 
open te blijven stellen, maar 
dan eenmaal per maand, op 
de laatste woensdag. Eind mei 
en eind juni werden er dus 
opnieuw vredesstiltemomenten 
georganiseerd.

Het is de bedoeling om na 
de zomervakantie de draad 
weer op te pakken. Dus op 
woensdagavond 31 augustus – 
juli slaan we over – is de kerk 
vanaf een uur of zeven open voor 
wie daar belangstelling voor en 
behoefte aan heeft. Natuurlijk is 
het ook mogelijk om een eigen 
inbreng te hebben door een tekst 
voor te lezen die je geraakt heeft 
of muziek te laten horen, die 
bepaalde emoties of associaties 
bij je oproept. Het is wel goed om 
daarover even van tevoren met 
Gea of Jeannette contact op te 
nemen.

We beginnen om kwart over 
zeven en meestal duurt het 
vredesstiltemoment zo’n half uur, 
waarna voor wie dat wil, er tijd is 
om na te praten. Op tafel ligt een 
boek: aanwezigen kunnen hun 
gedachten dus ook aan het papier 
toevertrouwen. 

prikbord



 

Tryntsje Schaap 
Rijksweg 3

9011 XA Irnsum 
 
 
 

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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GYMNASTIEKVERENIGING   RAERD   
  

Aanbod OSO 
Op dit moment is dit het huidige aanbod van de O.S.O. Mocht u een keer vrijblijvend 
willen kijken of mee willen doen? Dat kan, neem dan contact op via onderstaand 
mail adres.  
 
Maandag:  
Gym Groep  1: 17.15 – 18.00 (vanaf ±3 jaar) 
Gym Groep  2:  18.00 – 18.45 (vanaf ±6 jaar) 
Gym groep  3:  18.45 – 19.45 (vanaf ±8 jaar) 
 
Dance fit:   20.00 – 21.00 (vanaf 16 jaar) 
   Losse lessen zijn ook verkrijgbaar, €5,00 per les 
 
Woensdag:    
Pilates:  12.00 – 12.45 (voor alle leeftijden) 
 
Donderdag: 
Beter bewegen: 9.00 – 10.00 (voor alle leeftijden)  
 
Kids dance  1: 15.30 – 16.15 (vanaf 2 jaar) 
 
Streetdance 1: 16.15 – 17.00 
Streetdance 2: 17.00 – 17.45 
Streetdance  3: 17.45 – 18.30 
Streetdance  4: 18.30 – 19.30  

Yoga 
Vanaf 5 september start Rutger met het geven van 
yogales. Elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur kun 
je langskomen voor een yogales. Mocht je interesse 
hebben mail dan naar onderstaand mailadres.  

Flessenactie Jumbo 
Vanaf augustus kunt u uw statiegeld weer doneren aan de O.S.O. Op de 
flessenautomaat staat precies hoe te handelen.  
 
Zomerstop alle activiteiten O.S.O.   
In augustus vinden er geen activiteiten plaats wat georganiseerd wordt namens de 
O.S.O. In de eerste week van september starten we weer met alle lessen.  

Voor al u vragen kunt u mailen naar: oso@hotmail.nl  Let op: .NL  
Volg O.S.O Raerd nu ook op Facebook via www.facebook.com/osoraerd. Like 
onze pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de     
gymnastiekvereniging 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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Ik hoech der net omhinne te 
blaffen, it wie okkerdeis sljochtwei 
nuveraardich. Op in moarntiid, in 
pear wike ferlyn, kaam Baas lyk as 
altyd as earste ûnder. Gewoanwei 
lit hy my dan troch de bykeuken 
daliks efkes bûtendoar yn ‘t waar 
omsneupe en giet er de itenstafel 
foar Frou en himsels reemeitsjen. 
Dêrnei ropt hy my nei binnen ta 
en krij ik myn brochje. Dy kear 
krige ik mar ien brokje! ‘Ientsje, 
foar de priuw!’ lake Baas. ‘Mear 
meisto fanmoarn net ha!’ Sels 
gongen hy en Frou wol lekker 
brea-iten! Ik siet harren wakker 
oan te sjen mei myn weake kikers 
en myn sneuste snút; it holp 
hielendal neat…

Doe’t sy harren iten efter 
de kieskes hiene waard ik 
wol koart útlitten en dêrnei 
setten wy meielkoar ôf mei de 
bistedokterwein. In koart ritsje 
lykwols, dat ús brocht nei ‘t âlde 
wurkplak fan Baas. Wie ‘k in 
pear moanne ferlyn ommers ek 
noch west foar bloedprikkerij 
mei dat gesoademiter fan myn 
frutselfloed. Grommelje my 
der net fan! Binnendoar sette 
Baas my wer op dy hege tafel 
en begûn my it hier fan myn 
foarpoat te knippen. Lyk as doe. 
Baas lake net mear mar seach o 
sa earnstich. Frou like sels wol in 
bytsje senuweftich. ‘Afke giet no 
efkes koesen’, spruts Baas my ta. 
Hy fage it keale plak op myn poat 
mei in ôfgryslik stjonkend lapke 

ôf en prikte my yn myn bloedier. 
Ik begrypte der neat fan mar al 
rillegau waard ik ferskuorrend 
dwyl yn ‘e kop. En fan wat dêrnei 
barde wit ik folslein neat mear …

Ik waard wekker op myn 
fertroulike hûnekleedsje en seach 
Frou langút njonken my oer de 
flier lizzen. Noch stees wienen 
wy wer’t Baas eartiids wurke en 
Frou lei my suver oerdreaun yn 
‘e nekke te kardzjen. Wylst spruts 
se my sêft en leafdefol ta. ‘Wekker 
wurde, Afke!’ hearde ik Baas 
roppen. Dat woe ‘k wol, mar ik 
koe hielendal neat; ik fielde my 
sa slop as in lege pûde brokjes! 
Hiel stadichoan kaam ik in bytsje 
by sûpe en stút. Baas liet him 
njonken my yn ‘e hoksen sakje 
en begûn in stom ferhaal dat hy 
myn ‘hinnehokje’ fuorthelle hie 
en dat er in ‘nij ritske’ yn myn 
liifke setten hie. Ik begrypte der 
wier neat fan! Myn keale búkje 
tûkele wol wat, mar pine hie’k 
alhiel net. Wol fielde ‘k my mislik 
en beroerd. Omt se sa snoad leaf 
dienen haw ik mar wat wifelsturte 
…

Wer thús mocht ik wol twa (no, 
no!) brokjes fan Baas ha. Poer 
tsjin ’t sin fan Frou. En hja hie 
gelyk, want ik koarre se gjin 
oere letter wer út. Noch dyselde 
middeis brocht Baas Frou fuort. 
Har eagen moasten ‘omheech 
lutsen’ wurde, hearde ik. Koe 
moai tagelyk mei myn ‘nije rits’, 

omt we no dochs in skoftsje net 
jachttraine koenen, seinen se.

In lyts wike letter wie ‘k wer de 
âlde Afke. ‘k Hie al wer folle 
earder yn ‘e feart sitten as fan 
Frou mocht, mar dat wie har 
ûntkaam. Ik tink dat se dat net 
oankommen sjoen hie omt har 
eagen alle kleuren fan de reinbôge 
trochskimerje litten hawwe. 
Boppedat rûn se de hiele dei mei 
de sinneglêzen op. Mar at se dy 
efkes ôfsette, seach ik oan de iene 
kant in grutte groede. Dêr waard 
bot oer rabbe en ik hearde sizzen 
dat bistedokters folle sekuerder 
binne as minskedokters. Gjin idee 
wer’t se op doelden; myn búkje is 
yn elts gefal sa glêd as in ikeltsje 
en rekket alwer kreas begroeid.

Fan ’e moarn siet ik eventsjes oer 
de dyk te dikerjen nei de hinnen 
fan de oerbuorlju. Se skarrelen 
mei nocht om harren hok hinne. 
Doe skeat my ynienen it ôfwaaid 
praat fan Baas wer yn ‘t sin. Ik 
haw my de kop brutsen oer dat 
‘hinnehokje’, mar ik kin my yn alle 
goedichheid net begripe wat hy 
dêr no mei bedoeld hat…
 

Wrafke: ‘Hinnehokje?’
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Ytkafee de Trilker Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nlPoppenwier

Une grande dame

As ik dy sjoch,  
sis ik símmer!  
Hear ik dy,  
fiel ik de wyn.  
Skûljend ûnder  
al dyn rokken,  
ritselrûsels,  
leaflik fjoer.  
  
Hearlik wiif,  
do bist myn anker.  
Fier fan hûs  
sjoch’k dy noch stean,  
ljochtsjend lonkjend  
yn de moanne,  
mei dyn fingers,  
swiepjend swier.  
  
As kjelt de swel  
werom blaast,  
sjisto dan noch ien kear 
fol,  
yn neitins oan de 
waarmte  
mei de passy: Ja, ik wól!  
Dyn jurk, yn alle 
kleuren,  
falt stadich by dy del.  
Mei tûzend bledsjes 
tútest  
sêft dyn mem, de ierdske 
wel. 

Wytske 2017
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Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar

TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

 

 

 

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! 

Gaat u bouwen of een andere 
woning kopen?

t: 06 198 347 42 
e: info@klasseinzicht.nl www.klasseinzicht.nl

   Inkomensoplossingen

   Hypotheken

   Vermogen

Wij geven u graag 
onafhankelijk 
advies op het gebied van:

Voor meer informatie:

Laat ons uw droom waar maken!
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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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Sinds half mei staat de stekjesruilkast weer naast de 
voordeur van haar huis, nu aan de Sélânswei 11, want 
Jelly-Greta van Vilsteren is vorig jaar verhuisd. Jelly-
Greta is dol op planten en was al langer met stekken 
bezig. Zoals vaker bij nieuwe initiatieven, is ook dit een 
leuk uit de hand gelopen hobby. Achter en naast het 
huis staan ook meerdere hokken en rennen, maar daar 
zitten konijnen in. Die zijn van haar vriend Tsjalling. 
Dat is echt zijn ding.

Ik vroeg Jelly-Greta of ze het idee had overgenomen 
van de pluktuin aan de Swette, tegenover de mini 
camping De Dille, waar ook een stekjesruilkast staat. 
Maar die kent ze niet. Ze kwam het fenomeen tegen op 
Facebook en dacht gelijk: ‘dit is leuk’! Jelly-Greta doet 
het nu voor het tweede jaar, samen met haar vriendin 
Kim van der Meulen.

De planten zijn vooral gekweekt van stekken, maar 
van zaden kan in principe ook. Het betreft vooral 
sierplanten, zowel voor binnen als buiten. Nu staan er 
nog vooral stekjes voor binnen. Jelly-Greta houdt niet 
precies bij hoeveel stekjes geruild worden, maar ze 
geeft de stekjes dagelijks water, dus ze ziet direct wat 
er verandert. Ze zet de kast niet helemaal vol, ze houdt 
een voorraadje achter de hand.

De eerste twee weken van dit jaar is er nog weinig 
gebruik van gemaakt. Vorig jaar was het flink druk, 
zo’n zeven stekjes wekelijks. Volgens Jelly-Greta werkte 
de corona positief, de mensen waren immers veel thuis. 
Dat effect is er niet meer, maar nu is het probleem dat 
alles veel duurder is geworden. En dat geldt ook voor 
planten. Plantjes ruilen kost niets, of slechts 1 euro als 
je zelf geen plantje hebt. Dus ze is vol vertrouwen dat 
het snel weer op gang komt.

De Raerder stekjesruilkast is onderdeel van het 
verzamelplatform ‘Stekjes Route’, opgezet door een 
groep vrijwilligers in Brabant’. Op Google Maps, 
Facebook of Instagram kun je zien waar je moet zijn 
in Nederland of België voor het ruilen van planten 
en stekjes via ruilkasten. Dat het een enorme vlucht 
heeft genomen, blijkt uit het hoge aantal leden van 
de Stekjesroute Facebookgroup, inmiddels meer dan 
20.000.

Ik zie op de website vele honderden locaties, waarvan 
een 50-tal in Friesland. Jelly-Greta: “ik heb enkele 
dagen geleden de jaarlijkse vragenlijst ingevuld, en 
mijn aanmelding is goedgekeurd”. En inderdaad, de 
Raerder stekjesruilkast staat al op de kaart van de 
website. De kast voldoet aan de normen: zo moet de 
werking uitgelegd worden, zie foto. Jelly-Greta: “Vorig 
jaar heeft een bezoeker onze ruilkast op Facebook 
gepromoot. Ook vind ik het leuk, dat een bezoeker een 
naamkaartje achterliet, zodat ik zag dat die uit Noord-
Holland kwam”.

Jelly-Greta houdt het laagdrempelig. Ze laat de 
bezoekers rustig hun gang gaan, kijkt hen niet op de 
vingers. En verder is er geen enkele beperking, wat 
elders wel eens het geval kan zijn. Kortom: Kom eens 
lekker langs, breng een plant en kies een plant! 

JDM

De Raerder stekjesruilkast trekt alom belangstelling
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De presentatie van Ulke Siesling 
(74) is de eerste van een nieuwe 
rubriek: ‘Raerder keunstners’. 

In zijn achtertuin met uitzicht 
over de weilanden, vraag ik Ulke 
welke rol schilderen in zijn leven 
speelt. Ulke: “Ik koe mei in moaie 
regeling op myn 60e mei pensjoen 
gean, no 14 jier lyn. Doe waard 
it in 'yntinse hobby'. Dêrfoar 
skildere ik sa no en dan, lykas myn 
eigen heit”.

Ulke heeft zijn talent dus niet 
van een vreemde. Niet dat zijn 
vader veel schilderde, daar had hij 
de tijd niet voor. Zijn vader was 
brandstofkoopman en schipper 
op de binnenvaart. Hij voer naar 
Emmer-Compascuum bij de 
Duitse grens, laadde turf en ging 
onderweg huiswaarts, de waar in 
zo’n twee weken utsutteljende.

Aan de wand in de woonkamer 

van zijn zelf gebouwde huis aan 
de Sélânswei hangt prominent een 
schilderijtje van zijn vader. Ook 
koestert hij het schilderpalet, dat 
zijn vader gebruikte. Ulke: “Dêr 
krijst wat fan mei, it sit gewoan 
yn jo DNA”. Ulke heeft zijn talent 
doorgegeven aan zijn nazaten, 
vooral aan zijn pake sizzers, twa 
famkes, Ilse van Aaltje en Hedwig 
van Pieter. Zijn zoon Pieter kan 
ook goed tekenen, maar doet er 
verder niets mee.

Ulke wist van de schilderles 
van Otto Doorenbos en ging 
mee doen. Otto had jarenlang 
een ‘skilderklasje’ met zo’n 4 á 5 
deelnemers. Ulke: “Elk jier kaam 
de klasse wer byelkoar, as de 
blêden fan de beammen foelen, en 
waard wer stoppe as de beammen 
wer yn blêd wiene”. In 2019 vond 
Otto het mooi geweest, en hield na 
zo’n tien jaar de les voor Ulke op.

Otto (80) had een ‘fan ûnderen 
omheech oanpak’, een vrije 
vertaling van ‘bottum-up 
approach’, zoals de Britten dat zo 
fraai uitdrukken. Ulke, evenals de 
andere deelnemers namen hun 
eigen werk, naar eigen voorkeur, 
mee naar de schilderles. En 
gedurende het schilderen keek 
Otto mee en gaf hen aanwijzingen, 
of vroegen ze hem om advies. In 
de pauze werd een kopje koffie 
gedronken. Otto vertelde mij, dat 
hij gedurende de bijeenkomst ook 
zelf aan een schilderij werkte en 
dat het erg gezellig was.

Otto gaf overigens al in de jaren 
90 schilderles, leerlingen kwamen 
uit heel Friesland naar Raerd. 

Hij maakte toen gebruik van het 
pastoriegebouwtje, naast het huis 
van Jan van Erp en Anne de Jong. 
En recenter ook aan een groepje 
kinderen van de basisschool op 
zondagmorgen. Otto leidt nu een 
teruggetrokken bestaan; hij zoekt 
niet meer de publiciteit. In alle 
rust schildert hij door en neemt 
nog een enkele opdracht aan, 
zoals het vereeuwigen van een 
lievelingspaard van een kennis of 
een portret. Maar nu terug naar 
Ulke.

Ulke’s atelier bevindt zich in een 
bovenkamertje onder het schuine 
dak. Hier kan hij rustig even 
werken, kan zijn schilderpalet 
laten liggen en hoeft hij niet elke 
keer op te ruimen. Ulke werkt 
niet erg lang achter elkaar, een 
goed uur geconcentreerd werken, 
en dan weer wat anders doen. In 
hetzelfde kleine kamertje staan in 
rekken talloze schilderijen. Dat 
is van vele jaren, want hij maakt 
geen grote aantallen, zo’n twee á 
drie per jaar. Maar ja, hij is dan 
ook een realist, een fijnschilder, 
werkt heel minutieus en precies, 
een perfectionist. Hij is niet 
snel tevreden, alles moet exact 
kloppen.

Ulke schildert niet op doek, maar 
op geperst plaatmateriaal. Ulke: 
“stillevens passe my it bêste. 
Stillevens naschilderen van Henk 
Helmantel is top”. Maar Ulke 

Raerder Keunstners
Ulke Siesling, keunstskilder
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schildert ook landschappen, 
dieren en portretten. Als hij 
ergens een foto of schilderij 
tegenkomt, waar hij een 
goed gevoel bij heeft, dan 
schildert hij het na. Een 
voorbeeld: in het restaurant 
van de Galammerdammen 
zag hij een schilderij van 
Jopie Huisman, nam een 
foto en schilderde het na. 
In de woonkamer hangt het 
‘Meisje met de parel’, het 
wereldberoemde werk van 
Vermeer.

De meeste schilderijen 
hangen bij familie en 
kennissen. Die geeft hij 
mee. Maar hij verkoopt 
ze ook, zo hangen ze in 
een vakantieverblijf op 
Ameland. Drie jaar geleden 
heeft hij een expositie gehad 
in de Laurentius kerk in 
Raerd en heeft hij zeven 
schilderijen verkocht. De 
prijs is bescheiden. Ulke: 
“want ik haw gjin namme”. 
Daar kan hij ruimschoots de 
materiaalkosten van betalen.

Ulke heeft geen overzicht 
van gemaakt werk en geen 
catalogus. Sommige foto’s die 
hij heeft zijn verkleurd en dus 
niet bruikbaar. Ulke: “Dat 
spyt my no”. Ulke werkt niet 

op bestelling: krijgt hij 
een verzoek dan verwijst 
hij door naar schilders, 
die dat wel doen, zoals 
Otto. Ulke: “Ik wol net 
ûnder tiidsdruk komme, 
ik skilderje foar de wille”. 
Ik zie duidelijk dat hij 
geniet van de aandacht, 
die hij krijgt voor zijn 
fraaie werk.

JDM
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Raerders
Onlangs kwam in het nieuws dat kinderen steeds 
minder buiten spelen. Geldt dit ook voor de Raerder 
jeugd? In ieder geval niet voor Jents Meckes, 
Elzemaaike Raap en Jurre van der Meer! Zij hebben 
de afgelopen weken hard gewerkt aan een hut in 
eigen tuin. Met gesponsord hout van verschillende 
Raerders en andere materialen zijn ze aan de slag 
gegaan. Een deur, (dak)raam, tafeltje, zitje en 
veranda, niets is hen te gek. De hut moest uiteraard 
ook nog een kleurtje krijgen. Eerlijk is eerlijk, het 
resultaat mag er zijn! 

Kaatsen

Tijdens de regiowedstrijd in Spannum wonnen Kyran  
Talsma en Sinne Mous allebei de 1e prijs. 
Bij de jubileumwedstrijd van de KNKB zijn er ook 
heel wat prijzen in de wacht gesleept, zie de foto´s 
hieronder! 

Overleden


