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Van de重edactie

血december 201 7 schreven we het volgende: `Der koJ7珪nO in露出dat ds

Sた轟捌けer it u理工t reS均er oc肌dLUCmrl S払L‘L,g begr車e dth丑is_知れSe書s rle亡

融O肌e胎eたea「れjき「h鋤エ王やp`やわ「わた埴e乱Wg s批e拡れO d脚

moα握遅れもeiれt瑠e,動け鯛でde「めれれe妙e e七的e妙お肌衰’

Bovenstaande tekst ging over onze vaste rubriekschrijver die sinds

1 985 de rubriek `Om ’e Terp’verzorgde. In december 20 1 7 had Hendrik

Bakker nu蘭はIer 3OO geschreven, er VOlgden nog 6 toeg迫en. In het

decembemu皿mer van 2O18 gaf h軍aan dat het mooi was geweest・

欣kαn r拙r岬p Zeザ●de bes胎sing nemen om te stQPPen’waren zijn woo手

den. Toch wil hij ons enkele herimehngen van het Skraarder biithds-

ban均e niet onthouden. Onze waardering voor al zijn bうjdragen aan

OnZe Schraarder dorpskrant is groot.

AIs redac缶e zoeken w鵡geen vervanger Of opvolger o.i.d. want elke

mbriekschr郵7er heeft iets unieks van zichzelf.

Wij z郵I Wel op zoek naar mensen die een bijdrage aan onze dorps-

krant willen leveren, in welke vorm dan ook. Dat kan iets tijde勘ks of

langdurigs zijn.

Mis屡池hien bent u wel diegene die makkelijk in de pen k血nt om iets te

SCh両Ven.

Maヰjke Bakker zal voortaan over het wel en wee berichten in de m-

briek `Op ’e hichte’. Iede脚m die op dit gebied iets wil verte11en kan dat

mailen naar terDnijs@Dieterbakker.eu.

AIs redactie z鵡n wij b坤dat F±eter Bakker zijn nieuwe mbriek `Uit de

dorpsgeschiedenis’zal blijven schr印en.

Ook Bou埼e Lunter zal ons van tuintips blijven voorzien・

Houk Bakker heeft het voomemen ook regelmatig een b鵡drage te le-

Heeft u andere債ps of ideech, laat het ons weten via bovenstaand

malladres of vertel het aan Ma巧ke of Tjeerd. We z軍n benieuwd.
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OP ’E HICHTE
As earste in korrekije fan de flater dy’t ik makke ha by it oertypen fan it

Krystboadskip fan Ate en dy yn it foarige n。mer fan Terpn車Der stiet: ` Salang

der a岨me mar praat wurdt oer ekonomyske groei・ mear keapkreft en massa置

toerisme bin ik bang dat dizze yndustry net捜en winst opIeve垂sir

.MiUoenen winst’moat fansels重出euw臆i適WeZe. D全r draait alles ommers om.

Dom, dom, dom...

Toen Aukje Antミje op de Hoek afgelopen zomer met Peter Nauta opsteeg in

een luchtbalIon was de verrassmg groOt tOen Ze OP de grond Peter zijn huwe-

1ijksaanzoek gewaar werd. Ze zei ia’・ Onlangs hebben ze een proemuwe噂ksreis

naar canada gemaakt. Met het v喜iegtuig.

Nieuwkomer in het Smidstraa函is Lukas Spoelman. Hij woont in het huis

waar voorheen o.a. Jan en Alie Ho掩tra en Frans en Nelly van Leeuwen woon-

den. Hij stelt zichzelf voor in dit kran直

Merel en David Lindeboom z函al een t担geleden naar BoIsward verhuisd.

Het zou mooi z恥als de nieuwe bewoner van Do巾sst「aat 20 (v・h. Beppe

Tr主jn与je) zichzelf ook in Terpn恥Wil voorste看len.

Het huis naastLukas (v.h. Bethlehem) staat te koop. De eigenaar is er lang aan

het verbouwen geweest. Er staat zowat een heel nieuw pand・ Hij en z函VrOuW

hadden er dolgraag ze酢n willen trekken. Door onvoorziene omstandigheden

bleek dit helaas niet mogel吋Jammer, We ZOuden er goede dorpsgenoten aan

hebben gehad.

Dorpsverlaatster is Ama van Corrie en Jap Yeme Strikwerda. Ze is met

Danny naar Heerenveen verhuisd・ Er zijn meer Schraarderjongelui met verge-

VOrderde verhuisplannen.

FeIicitaties voorMarian. Het was 25 januari alweer 25 jaar geleden dat aan de

Zuiderlaan Griet en Hendrik Deinum verb串d werden met deze dochter. Griet

zou trots op haar z函geweest, en OOk opHendrik, de fokker van Jurre 495 dy’t

op 12 jamewaris foar de tredde kear op 「ige kampioen waard op ’e Hynste-

keuring yn鴫ouwerL H.D.B・ Skreau yn 2017 dat `Jurre as “Jorbert” beme waard

by H王ndrik dt Teatske L en Maurits 437・ De L wiist nei Lependekker op

豊



’`Pankoeken’’d台r’t Hindrik fan jongs 6f bem oan h命s is en sa ek syn e昭en

hynstefamy蒔OPbouwe koe.’Lokwinske Hindrik!

Ooit woonde aan de Oosterlaan 6A Pieter Lycklama a. Nijeholt met zijn gezin.

Hij is op 20 januari op hoge leeftijd overleden. Zijn jongste dochter Riekje

woont met Jan Stam en hun kinderen in Schraard waar voorheen de familie

Van der Schaar woonde.

Wietske Maaike van A垂n en Aleida Bakker-Heeres, nu in Denemarken,

WOOnde op da亡zelfde adres aan de Oosterlaan・ Felicitaties voor haar・ Ze Werd op

25 januari 30 jaar. En voor Hinke Rinske Douna die op 6januari ook 30 jaar

werd. Ze woont nu in Makkum. Voordat de familie naa「 `Zuid’verhuisde woon-

den ze in de Smidstraat op nr 13 en daarvoor op nr 14, V.h. de verfwinkel van

Jelle-baas.

Op dat laatste adres hee証ook onze Terpnijslezeres AIie Z勘stra gewoond als I

Van de 9 kinderen vanJe11e Zijlstra en Hieke de Vries. Ze werd op 26 februa「i

1932 geboren en ze overleed op 21 december 2018 in Zuidlaren. Ze k「eeg met

haar man Klaas van der Meer 6 kinderen. Zij was de (schoon)zus van Jan

Z主jIstra, Hemie Z主jlstra-Van Åbbema, Haring en Renske Elgersma-Z部stra

en Bregje en Hans Procee-Zijlstra. Op haar rouwkaart staat:鯖o het volle

Ve手かonwenあtzかhaar /even ;n Gods #and mag /cggen,誌van ons heen ge-

gaan m坊/ieve vro4JW en OnZe /ieve moede,? SChoonmoeder en oma 41ie :

Wij wensen de fam轟e veel sterkte met het verlies vanÅ1ie.

坤



Om dit schrijven wat vro串ker te beeindigen: Renske Elgersma-Z主j獲stra wurdt

9l op 16 febrewaris en har man Haring waard 22 jamewaris ek 91 jier・

Lokwinske.

Mei Jan en syn nije knibbel giet it b台st!

Ma「ijke

Beste lezers,

Bovenstaande rubriek is niet bedoeld als voortzetting van Hendrik Bak-

ker zijn `Om ’e Terp’・ Dat lukt me nooit.

Ik wil proberen de lezers `op ’e hichte’te houden van ve「ande「ingen in de

burgerliike stand van (oud-) Schraarders en andere wetenswaardigheden

die op onze `hichte’plaatsvinden. Daarbij heb ik weljullie hulp nodig.

AIs er iets te vieren is of iets verdrietigs te melden is: 1aat het m鵡Weten.

Ook zaken waarvan je denkt dat het leuk is om te delen: laat het mij

Weten. Omdat ik t互d nodig heb om er een stu時e van te breien, kopij liefst

niet vlak voor de sluitingsdatum inleveren. Ik kijk uit naarjullie bijdra-

gen・

Marij ke Bakker-Westerhof

INLEVERDATA KOPIJ TERPNIJS 2019

22 maart - 17 me主" 6 september - 1 november - 13 december

囲



Uit de dorpsgeschiedenis

Het Leeuwarder Nieuwsblad van 19 september 1929 doet verslag van eemecht-

Zaak tegen twee boerenknechtemit Exmorra en Longerhouw. Zij werden er van

Verdac姐n Schraard zonder verguming het erf van Tjeerd Stellingwerf te heb-

ben betreden. Het ging hen om de struiken met kmisbessen. De gedeeltel串

Verlamde zoon Douwe had ze betrapt. Hij had de vluchtende dieven nageroepen:
`Ik zie wel datjullie het bent・’Dejongens bekenden. Zij fietsten dagel氷S Iangs

de boerder章en `zagen dan dikwerf de lokkende bessen’. Elk van de verdachten

kreeg een boete opgelegd van 15 gulden. Omgerekend naar nu is dat l 15 euro.

Oudere Schraarders moeten Douwe Stellingwerf nog gekend hebben. Z串b叶

naam was Hupketee vanwege zijn gebrekkige voortbewegen op krukken. Buiten

Zat hii altijd op het kippenhok bij het huis waar nu Klaas Sterkenburgh woont.

De grond is daar wat hoger. De plek is het laatste restant van een boerde串erp.

Woonhuis en schuur stonden vroeger iets verder in het land.

・ *　*　*

In z互n kerstboodschap merkt Ate Harsta op dat de klimaatindustrie weliswaar

OP VOlle toeren draait・ maar dat er meer nodig is dan windmolens en zonnepanelen

Om de wereld te redden. Meestal gaat het in dit verband over het st彊ende water-

Peil door onder andere het gebruik van olie en gas. Vast staat dat de zeespiegel

in het Holoceen, dat n.800 jaar geleden begon en doorloop=ot heden, Veertig

meter is gestegen. Dat komt op een gemiddelde st距ng van 3,4 m皿meter per

jaar. Op dit moment stijgt het water 3,2 mi賞霊imeter perjaar. Dat betekent dus dat

We nOg O,2 millimeter perjaar tegoed hebben, terWijl er vroeger niet eens gas-

kachels en automobielen waren.

Aan conclusies zal ik me niet wagen. Ik heb immers geen verstand van weer en

klimaat, maar WeI het bange vermoeden dat de klimaatdeskundigen die ons voor-

1ichten er ook weinig zeker over weten. Vaak hebben diejongens en melSJeS ln

Wageningen gestudeerd. In mijn vroegere werk kreeg ik meer dan eens de in葛

druk dat de daar gevestigde universiteit soms eerder op een propagandafabriek

lijkt dan op een tempel van de wetenschap. Afgezien van de klimatologie is het

natuur〇両Wel zo dat niemand g「aag in de stank, het lawaai of de vuiligheid zit.

Om d託r tegen te zijn hoefje niet gestudeerd te hebben. Daarom sluit ik me bir

Ate aan als hii schr坤`dat as de minske no earst ris tefreden is mei wat er hat en
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net hieltyd mear印gmtter wol, dan soe de wrald der aI foIle better foar stean’.

*　*　*

De heer F. Anema uit Witmarstlm VOnd volgens de Leeuwarder Courant van 27

SePtember 1954 een laat kievitsei op het賞and van $joerd Sterkenburgh te

Schraard.

*　*　*

De Leeuwarder Courant van 13 oktober 1958 berichtte dat die morgen een grote

brand had gewoed op de boerderij van Sjoerd Sterkenburgh. Het Nieuwsblad

Van het Noorden meende zelfs dat bijna heel Schraard was verbrand. Het ging

Om de schuur van het huis aan de Smidstraat waar wIJ nu WOnen.

Jan Westra merkte aIs eerste dat er in de buurt van de schuurdeuren aan de

VOOrkant brand was. Hij waarschuwde Sterkenbungh die aan de achterkant be-

Zig was met het schiften van aardappelen. Het woonhuis werd toen bewoond

door de familie Van derMeer・ Z串ijn methun inboedel in veiligheid gebracht.

De op stal staande stier wilde niet weg. maar dankzij de hu]p van Folkert Boersma

is het toch gelukt het dier naar buiten te krijgen.

De boerderij van Sjoe「d Sterkenburgh voor de brand, Waarsch帥ijk is de foto rond 1 930 genomen.

了



Er stond een sterke wind die kemelijk uit westelijke richting kwam. De brand

s王oeg over naar bakkerij Brinksma, Waar nu Siebe Reitsma woont, emaar de

voomalige gerefomeerde pastorie van FoD. Elgersma,皿bewoond door Comelia

Castelein. De brandjes konden op t坤WOrden geblust・ Het schildersbed「Ljf van

Jelle Z担tra, Waar nu Ham Feenstra woont, en enkele andere panden werden

bedreigd・ Na ongeveer een uur had de brandweer het vuur onde「 controle・ maar

van de schuur bleef alleen een rokende puinhoop over. Landbouwwerktuigen・

waaronder een nieuwe maaimachine, gingen verloren. Een hon郎e is omgeko-

Een dag later is de brandhaard gevonden, Waardoor het aanvankeliike vermoe-

den van kortsIuiting kon worden uitgesloten. Hooibroei was de oorzaak van de

brand. De schuur is niet herbouwd. De grond werd door Folkert Boersma over-

genomen en in het voorhuis en de haIs kwam Aale Z可Stra te WOnen. Naast de
`verfwinkel ’, de huidige werkplaats van Ham, Werd een kantoor voor het sch紅

dersbedr串gebouwd. Tante Anna Bruinsma vertelde me ooit dat haa「 man Coen

er in een vergadering van het dorpsbelang voor had gep]eit het aanvankelijk

onbewoonbaar verklaarde woonhuis te sIopen, maar het staat er d一]S nOg Steeds.

*　*　*

Auke Hibma woonde met Nettie Gorris in het huis dat nu bewoond wordt door

saabspecialist Wouter Snikkenburg. Enkele j a「en na Aukes overI担en heeft Nettie

nog een blauwe maandag bij de familie Hibmaaanhetontdooien

Pla巾e gewoond. Meer wist ik over deze

mensen niet tot ik een artike=n het F万es

mozaie居in de Leeuwarder Courant van l

februari 1972 tegenkwam. Hibma was we「k青

Zaam geWeeSt als opperman, maar Zijn des-

kundigheid reikte op ta1loze terreinen veel

Verder dan zijn betrekke串k eenvoudige be-

roep・ H守Wist bijvoorbeeld hoeje met be-

hulp van een stofzuiger de waterleiding kunt

Ontdooien. Of een autosIot. Een redelijke

Verklaring had噂OOk:当Is de circulatie

die het hem doet.’Op medisch gebied gaf

hij adviezen voor de behande細ing van spler-

P看jn, een Stiive nek, builen en bねndbla「en.
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Nettie Gorris was van mening dat hij heelmeester had kumen worden. Hij kon

feilloos diagnostiseren of bij zieken de resterende levensduur voorspellen. Het

weer voorspelde hij ook. Bijvoorbeeld of de dooi in zou vallen∴Mei friezend

waar, dan kinnejo it誼ke. It誼kt dan sa hea-aChtig en dat is de gerswoartel・‥s

Åvonds bestudeerde Hibma de maan.

*　*　*

Uit de Leeuwarder Courant van 16 januari en 2 juli 1960 valt te reconstrueren

dat bakker Brinksma op鋤e maaie oftewe1 12 mei met bakken is gestopt. Het

gepIoeter van hemzelf en vrouw en dochter in de bakkerij enap ’e鋤tel leverde

volgens Brinksma geen loon naar werken op. Toch is er in de persoon van bak-

ker Kooyenga een opvolger gevonden voor de dorpsbakkerij, WaarVan de op-

stallen in die t函nog kerkel担bezit waren. Kooyenga’s zoon Romke is vorig

」aar met Z担Charmante vrouw en z担kinderen naar de rednie gekomen. De

bakkerij was in zijn kinde坤d nog zo arbeidsintensiefdat veel me雨es enjonge

vrouwen uit het dorp op de kleine Romke hadden moeten passen. Een groot deeI

van hen, inmiddels dames in de bloei van hun leven, bleken in de feesttent aan-

wezig te z函, ZOdat een fraaie groepsfoto voor Romkes moeder gemaakt kon

worden.

Dat de middenstand vaak een dage坤kse striid moest en moet leveren staat wel

vast. Ik heb dat aan den lgive ondervonden als knecht in een winkel die door drie

zussen en een oude moeder draaiende

Werd gehouden. Het ging a]lemaal

onder het bekende motto van Willem

Van Ora巾e dat de strijd door moet

gaan ook al is er geen hoop meer op

de overw主ming. Een tragisch voo「一

beeld van mislukking gaf in Schraard

midden jaren vijftig de sigarenwin-

kelier en stationhouder van de post.

Om de problemen het hoofd te bie-

den had h葦op omechtmatige w申e

kasgeld als kort krediet geb鵬ikt. Voor hij het een en ander recht kon zetten・ WaS

de postale recherche a=ngeschakeld. Een positief voorbeeld voor ons allen gaf

daarentegen tante Anna- Z互ging door waar anderen zouden of moesten ophou-

den en kreeg daarvoor terecht een koninklijke onderscheiding`

g



Eind jaren vijftig werd de IJsselmeerkust bij Makkum als toeristengebied ont-

Wikkeld. Er werd van uitgegaan dat de dorpen een `dieptewerking’daarvan

ZOuden ondergaan. Bakker Brinksma zag een nieuwe kans. Hij betrok de he「-

VOrmde pastorie met het idee die tot pension in te richten. Op 16 juni 1960

arrivee「den de eerste gasten, Vo嶋ens de krant waren ze b母dat er geen televisie

WaS en Ze de kikkers konden horen kwaken. De rec「eanten waren van plan bij

Makkum te gaan zwemmen, een bezoek te brengen aan BoIswa「d en Sneek en

VOOral veel te luieren, Omdat ze behoefte hadden aan de rust die ze in de stad

Ontbeerden. Het lijkt er op dat de eerstejaren de dorpen inderdaad van het toene-

mende toerisme hebben geprofiteerd, maar door de veranderende eisen is de

dieptewerking vanuit de grotere plaatsen aan de kust later toch maar heel be-

Pe「kt.

*　*　*

De ontwikkeling van het toerisme in een bepaalde streek kan aan behoo描jke

SChommelingen onderhevig ziyn. Midden jaren zestig fietste ik vaak alleen of

met een v「iend in een veenweidegebied ten zuidoosten van Amsterdam waar

Oude riviertjes doorheen slingeren. Ze omringen een polder waarvan de sIoten

SterVOrmlg naar het centrum lopen. Het schilderachtige landschap was ontstaan

door een ontgiming van rond de twaalfde eeuw. Middenjaren zestig kwam er

eigen珂k niemand, maar hier en daar was duidelijk te zien dat het ooit een voor

uitstapjes populair gebied was geweest. Er was bijvoorbeeld een uitspanmng

met twee grote van cement vervaardigde zwanen die links en recht b車de ingang

OP de muur van het terras stonden. In de wit en blauw gekleurde beelden, dat wil

Zeggen in de zwanenlijven, WaS een aquarium verwerkt. Maar de beeldengroep

en de hele rest van het spu王le匂e was, net als het ooit beroemde Kalfje aan de

Stadsgrens言n een emst王ge staat van verval geraakt. Soms zat er een boer uit de

buurt een vieux of eenjonge te drinken en dat was het. AIs iemand een kwar匂e

in dejukebox gooide, WaS dat wel het hoogtepunt van de dag・

Twee kHometer ve「derop bevond zich onder aan een dijk een eenvoudig cafe.

Ooit was het druk bezocht en ’s winters een legenda「ische plek voor schaatsers

geweest・ Het kroegje was na die tijd onbewoonbaar verklaard, maar desondanks

nog wel geopend, hoewel ik er nooit andere bezoekers ben tegengekomen. Er

naast was een boerderij waar roeiboten werden verhuurd. Het was zaak het

n血s=ekke bo(巧e uit te zoeken, Want de meeste waren in zeer slechte staat.

Vanaf die p]ek moesten we eerst door brede 「ietkragen roeien. Een paar sIoten
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volgend, Waar halverwege een verroeste windmotor stond’kwamen we uiteinde-

itjk in een werkel串SPrOOkjesachtig mooi plassengebied terecht. Overal eilan-

den van veenmos met een ha皿oge begroelmg Van Struiken en bomen omgeven

door kraakhelder zwart water dat meestaI niet veel dieper was dan een mete「・ In

een van de plassen stond een wit bordje met in zwarte letters `viswaterJansen’・

Ik heb er nooit iemand zien vissen.

Inmiddels heeft door het economisch tij niet alleen de vergane glorie van het

stille centrum uit m坤v jeugd plaats moeten maken voor nieuwe ontwikkelingen.

De naoorlogse wぜken veranderden soms zo dat ze onherkenbaar werden en nieuwe

buitenw氷en z坤v aan het ontstaan. De dynamiek beweegt zich weer in opwaartse

richting. Het he獲e buitengebied staat enom onder dmk van de uit zijn voegen

barstende stad. De belangstelling van racefietsende・ bakfietsende’bromfietsende・

trimmende en autor軸ende recreanten voor de groene periferie is groot. Op

sommige dagen ontstaan er zelfs aI files. Een eerste hoekje, dat een snelweg in

dejaren zeventig van de eeuwenoude polder met z担merkwaardige slotenpatroon

had afgesneden, is de laatste tijd volgebouwd. Het begin van het einde. De

hunkering naar het buitenleven volgt de salamitactiek・ Waardoor er van het hele

gebied over een t抽e niets meerover zal zijn. Doorde nab珂eid van de Zuidas

is de grond inmiddels goud waard geworden. Wat me er aan herinnert dat ik ooit

ging kijken bij het onbewoonbaar verklaarde cafe toen het te koop kwam te

staan. Toevallig stond daar op dat moment nog een persoon・ Waarin ik heel

duidelijk de schrgiver Jan Wolkers herkende. H串S kort daarop naar Texel

ve「huisd. Ik had toen dat schitterend gelegen vervallen etablissement moeten

kopen, Want dan was ik nu rijk geweest.

Pieter Bakker
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Fan it btith丘sban鴎e

Myn bydragen oan de Halsb含n, doa画mte foar PeI可止血e.o. binne

einige mei in sti埼e oer dat ban鴎e. Om’t ds bar崎e yn 70-7 l mei ferhuze

nei Skraard ha ik d全r ek wat fan neamd. Oer de boerinne der, dy’t nei

it b命thtisskro坤m, kranten op _ op ’e achtermuorre plakte. Dy

kranten moasten, at letter de k埴Wer tit it lan op stal kamen, de stront-

SPatten OPfange. Arbeiders mochten net de kaIrs krije, at Se Simmerdei

yn ’e st釦kamen, en begjirme te l合zen. Dy marmen wiene slimmer as

de frou en seine: nO ha wy de helte langer wurk d合rmei.

Yn Skraard hiene wy yn ’e lan髄d de kij nachts op ’e st創en melkerstiid

krige e抽【 Syn Of har eigen pla均e. De sturtlinen kamen oan en der

SOarge Jan Bakker foar. Dermei wie syn pla申e op ’e biithtisbank mei

Je皿e-baas. Jan hie in sk王ednis mei fraachtekens en Je皿e-baas koe as

ald-ferver it doarp fan birmen en fan btlten… Wylst ik molk brochten

Sy my OP ’e hichte fanjan-en-alleman syn dwaan en litten. Mei Folkert

Wie ik al in hiel ein op streek en mei Ynze en dizze marmen derby wie

ik samar mei it doarp op streek. It is noch net oer.

De meunstemimmers hiene har eigen ferhaal en achtemeef Kees

Deinu皿wie in wolkomme gast. Spitich dat er net mear it feest fan

SOan Hindrik mei Jurre 495 meimeit$e koe, mar dy boppeslach hat

er Irisse moa雌en. It `Boerepraat’ha ik ynlevere mar wat oantinkens

fan earder髄d mei ik miskien丘a it bankje noch wol me守aan.

Mei groetnis Ut ’e Rige’, H.D.B.

Ynfomea寄e soe moai weze op bakker.hd@kDn.nl
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De geur van rozenzeep en de koms† vI

Tijdje †erug lag er in een winkel van die mooie zeep, PraCh†主

ge verpakking, allerlei geuren en ik kon he† nie† naIa†en er

even aa両e ruiken. Lavendel, Sandeiho叶kamperfoe再e en

rozen. Bij de Iaa†s†e was he† zjoefff...工n

後れkee「 vee「証9 jQロ「 †e間9 in d色†ijd・

Begin jaren zeven†ig. Toen had je overaI

Van die winkeIs me† hebbedingetjes,

kruiden′ PO†jes en vaak ook na†uur-

geurtjes zoaIs van de rozenzeep.

鮪jn sch○○nmoede十両的’n vo「i9e

ieven. k〇両ee埴k koke∩. Ze

had het geleerd van een kok

OP he† Overijsseise Iandgoed

De Hor†e. Op mijn beurt

k色色k叛de kuns† wee「 von

h調「 Qf. H錐捕jk wGS h脚「 mQ一

CQ「〇両me† 9「Oene p叩「椋ロ’s en

knoIselderij, bijzonder omda†

爪dCG予〇両′ Z0ds附e he† hie「 kenden′

mees†al bes†ond uit een †oevoeging van

gehak†, ui, †oma†enpuree en in s†ukjes gesneden gebakken ei

(○○旧ekke「).

Mn ouders gIngen me† vakan証e. broers zouden de boerderij

runnen en ik zag m’n kans om de paprikamacaron汗e in†ro-

duceren. Dus eerst paprika’s in huis haIen. En knoIseiderij.



n de paprika op he† Friese pla††eland

Over de hobbelige SIach†edijk naar he† dorp. Daar was een

9「Oe面e高庇e上勅e† z’n 9「O†e hQnden een爪e†e「扉†劇kmr OP

de †oonbank naar voren Ieuれend herhaaIde de

9「Oe面eboe「爪’n v予的9.

一Een paaaaprika??′工k keek ach-

†e「〇時帥jkb○○r WqS却=e†s h銘I

raars. Verder niemand in de win-

kei o爪de sch寄れde †e deIen.

‘Dd† e†en de mensen hier nie†!’

De pQ申kQ爪QCQ「On汗s dus

een paar dagen opgeschoven

en u汀eindeIijk hebben we hier

hee=ekke「 vQれ9e9むeれ〇 〇〇k

面jn b予oe「s, ○○nVQnk茄jk me†

een groo† wan†rouwen naar a”es

W由れie† 9eW○○n WOS.

Het recep† bes†ond u汀macaron申ets

Van uien, S†oofiapjes, knoIseIderij, bladselderij en,

b巾Q Ve「9e†en… 9「Oeれe pO申kQ’s言n 9「O†e s†ukken.

Toeval of nie†, maar de laa†s†e †wintig jaar hebben we naas†

een pQp「jkakwekerij 9eW○○nd.

Houk Bokke「



Uitnodiging ledenve「gadering begrafenisve「eniging

′′Gedenkt te sterven′′

De vergadering wo「dt gehouden op dinsdag 12 februa「i 2019

Om 20.00 uur in het ve「gaderzaaItje van dorpshuis ‘De Utwyk’

Agenda:

1.　Opening

2.　Notulen ledenvergadering 2018

3.  1ngekomen stukken en medede臨gen

4.　Financieel verslag en boekencontroIe

与.　Bestuursverkiezing

6.　　Gedenken van de overieden Ieden in 2018

7.　Rondvraag

8.　S両ting



BER喜CHT VAN DORPSBELANG SCHRAARD

Uitnodiging

Op 26 februari aanstaande, ditmaai niet op de geb「uike団ke maandag, maar

op dinsdagavond, bent u van harte uitgenodigd op onze jaarlijkse leden-

Vergadering.

Een persoonlijke uitnodiging komt nog, Per mail of in de brievenbus"

イ〇〇〇

Hoog bezoek!

Zoals u waarschij噂k a=emaaI weet is mev「OuW Jannewietske de Vries

Sinds kort onze nieuwe burgemeester.

Zij w= graag met alie dorpen kemismaken op een informeIe manie「 en op 6

maart aanstaande bezoekt ze Schettens, LongerhouwさSchraa「d’Burgwerd

en Hichtum.

Wij z刷en haar in ieder gevai ontvangen in het Dorpshuis met een kop thee

en denken na over de invu臨g van de drie kwa直ier die het bezoek duurt’

namelijk van 14.30 uu「 tot 14.45 uur.

Ze ste旧n ieder dorp de volgende vragen:

We「 bin jimme grutsk op?

Wat is in soarchpunt yn 」葵mme doa「p?

He川jkt ons een goed idee om de antwoorden op deze v「agen voor te

霊eggen aan de leden die de jaarvergadering van Dorpsbelang bezoeken

(26 februari aanstaande),

Vriendelijke groet,

Gerda Verduijn, SeCretaris Dorpsbeぬng Sch「aard

団



Dorpshuis `De Utvvyk’organiseert ook in 201 9 weer

geze冊ge Borrel & Babbel ontmoe軸gen op:

. Zaterdag 23 februari

. Zaterdag 23 maart

. Zaterdag 13 april

Hef do巾sh面s is geopend yan櫛.30 to書21・00 uu「

De keuken is geopend voor 】ekke「e snacks・

Ook om af te halen.

Wie, O Wie???

Dorp郭elang bestaat uit v萄f per§Onen, maa喜一Sinds Rob pns sinds

maart 20 18 als vierde man kwam versterken ontbreekt nog steeds

een vii餌e vrouw/man. En het zou prachtig zffn warmeer we die

kurmen toevoegen en al he寒emaal als diegene de gemiddelde leef-

t茸d wat onnaag brengt・

Be賞angstelling? Mail naar坐=墜退室垣哩SChraard@寧mail.com. Je k皿t

je tot een uur voor de aanvang van de ledenvergadering op 26

febru u王2O19 aanmelden!

Dorp§belang Schraard

崎



Nieuwe bewoner Smidstraat 23　8746 NG Schraard

翼i deze sきe【批耽曹g日脚g eひeれひ○○「ひ王α `deたm庇’・

岬殖naα肌王s: L.他動だαS) Spoe血の乱

Geb, 6-4」 952れGn肌かg鍋ね㌍e鵬eと66jaarナ

陶nje魅gdれe節zic九`吻e坤ee貼れZ職捌on七光露e「ひe手打調速d n誓r

Peize (gelrrl. Noorde叩e樹Drer涌he, OOた柾er uer血isd iu.肌mgrl

調e庇mα・ Z肌de「さ低畑bα珂,めeれr調7jαの・ひe「h地産d九億伽‾ Deれ

Bひけg手記xeリe耽りαれdαα「皿nαα「 Sc乱調腹油・

Ko肌耽王t een gezれひαde「/n調ede「 eれ3たれde「en (70ngen尋ge塵押

qp de十櫨寄れね,之oα題名eねe亡z勾geれねZ標とd九o肌[G「onれge塙わeぬ

たe庇ejge埋殖dcl調c沈de poZder ben opgegroeid,血ssen de boer-

de巧e乱

Get相田)匂2肋Ide「印, een Z○○汀を0舶eage珂en eeれdoc心持「重み

geれ九億pSのめ塙めe腹eれz卯ge什O肌ud eれ九ebbeれα腱be王2 zo競eれ・

D標s qpα eγし4規eこれzoれe乱

He血αSお肌帥eersきeひれD肌u m ee競庇批D頭殖肥れ34、畑a「 oひe「

置edeれαエ競われg加手話e「 tされnねt ge7℃0肋・居れたe【e ja重軌出船「九e手

fro肌L)d, heZαCZS is d沈融et goed gegc調n en ben gesche壬den.

Enねこe「doo「 ben沈e申en!耽れSc短調0け也もeめれ車be章硯Sきge七〇zen

ひoo「 de 「職st eれheき【00de!殖e, uD櫨e由eれ砂たれog調血j復かeれge癌e亡eれ

ひαn de 「LS　職の血耽「 eれde肌e∩e巧depoe!e乱

SれdsひOI車重a「呼地肌e亡pe鳩めe巧nα肌ee「 d伽40j復調ge叫e斑

te hebberL Clis inkqper的CSM erl SL‘沈er軌ie, ZOuJelれGroningen

αZs Di庇eめord, rr調αr OOk corlCemめreed, d LS AL漉o, SerlSuS enZ・

P畑c融もbe∩o♀p肌α町00ね的p「∞九的e bed巧ひen, heb九eきα喝d a庭

eeれひoonでChtめesc九〇班Dd o肌d琵ひじe「たわ肌ogeれdoenひ○○「 deze

d耽bs.

Nu is het de bedoe勤ng om te ge融eね机,arl Friesぬnd erl Schaczrd’

en der庇血t dit heienrlaLal goed gc腹t ko肌erL Zou zeggerl L‘L)iZje nog

抑のき肌ee「しue‡eれひanje nわ動地)eれ調O舵手七〇mje ‡oc九ge章DOOn ee汀

わa来航e doeれ, ZO復とs ze qp Tセよe工zegge几

Ⅴ轟ende堕たe g「oet,

Lし庇αS Spoeわれ慣れ
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Koppeldarten op zaterdag 16 februari

in dbrpshuis ′′de Utwyk’’

Op zaterdag 16 februari organiseert de Utwykcommissie in

dorpshuis “De Utwyk〃 koppeldarten voo「 gemengde teams.

Deelname vanaf 12 jaar (Voortgezet Onderwijs)

Hettoemooi begint om 20.00 uu「, Deelname is gratis"

graag voor 15 februari opgeven

b雪j:重言迫@smuks営aa旦⊆重出手製亡音吐

Oftelefonisch: 0515 - 575580

Tot ziens op 16 februa「i

De Utwykcommissie
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SKRAA陣D OP ’E KAA瞳丁

Goed 4 jier hawwe wy hjir yn Skraard genie†sje kinnen fan in pIoechje

」on9eS dQ† opけSpO「†fj眺」e in †活†e dds甜†色(le9〇億両S陸9的i?)肌色i

muzyk fan DJ Dirk. Fanseis wie der goed kontak† wes† mei de buo埴u′

want sy woene ne† hawwe da† der面nsken oerほs† hawwe soene fan harren

fees†je. Mar wa† wohe jo mea「 dan da† jo prak†ysk yn jo †鉦n disko†eek

krije en da† jo oa而goed 5 oe「e fan in lekke「e diskodreun genie†sje meie.

Nee, da自S m「 i叫eo手間活skeれ9und eれdQ†爪○○† k由れe!!

|† wie sels safier dat sy i† †wadde jie「汀fe†soen hiene om de muzyk l$d

gen∂ch oans†ean †e冊en foar de buor恒Whens de †而e foIsIein ieech

wie en ek net ien ha† fernommen wal† de stekker de「細u†sen ha† (wa† in

「o†s†「eek)!

De 1金s†e j鉦en wie der in †ema om Skraa「d no⊂h mear op ‘e kaa而†e

Se††en.工† wie fanseIs foar de Skraarder ynwenners mar der moch†en ek

wo! oG「en ko爪調e eγ‖†面e sQ 9eSe帖ch do†汀活pOePe†o合「 wie o爪de

底†en de「 f○○「 fiveれ血†e予eQ9jen!

Mar ja. gese帖chheid kin gjin †iid dus op KrystjGn汀doarpsh@s ma「 ∂fhiere

foa十De Fou†e Kers†avond’en da† soe wer in †opper wurde en dan kinne jo

op de gebr飯Iike tiid fan l oere de muzyk血dwaan, dus waard der foar de

sjeu oanj会n da† it †rije oere dien w6ze soe. Mar as i† doarpshGs om 3 0ere

noch gr∂†fo圧s dan kinne jo samar ne† ophalde mei de muzyk. En mei de

doarren iepen wie it wer genie†sjen foar de buo埴u en a† jo soks be=bje

meie dan moat†e jo nct seure om in pear oerkes oerles†: da† moa† kinne“

No kinne jo wo曜egripe da† di† pIoechje d金串eins ne† ien mear fan yn

Sk「aard wenne†, nO nei alle gedach†e両arren eigen wenpIak ek wo届s op
’e kaar† set†e wolle want dy minsken hawwe ek rjoch† op sch gese帖ge

j鉦, ek ai s紺e wy汀hjiryn Skraard wol misse朝

Mar foar de Sk「aarde「s is der eins wo=n t3†sje da† wo帖s op ’e kaart

set†en wurde mei, Wa両enris yn ’e moaれne hawwe wy op sneon de -Borrel

& BabbeI’yn ’e u†vyk en da† is foar de ynwenners fan Skraard in moaie

gelegenheid om in no捕ke neimidde汗e hawwen mei in drankje en in snackje

en d洋弓S ne† bedoeld foar in fas† pIoechje, mar foar hiel Skraard!!

De創d seu予
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HeeI Excelsior keatst de Thom Zigterman Jing!e BoIIs partij

Door de prach的e drukte rondom Skeltemanj左hebben we a臼elapen saptember

de 7ZK-pa旬r)iet ap het veId /n Sch謝ens gekaa!st, Het /umheuze /dee ont-

Sわnd yoor een ander麺Om de 74e editie van de 7ZK foch fe houden・ Na-

me輝een unieke Ke鳩f Keats pa噂in de?pO励a/ van Makkum・

lngredienten :

-　Een geschikte datum: 22-12-2018

- lmmer enthousiasme van onze muzikale en sportieve sponsor

-　Direct inspiratie bij onze kransenmaakster Rinske Koopmans

-　Defanatieke PC in actie

-　De c「eativiteit van de TC op de achtergrond

-　Kerstige meda冊esvanAPvd Feer

-　Een opgepoetstekoningsbal

-　Extrajingle bo=s- ChocoIade medailies

-　Ludieke toeter prijzen

-　Luchtboifen, rOde en w肘e b10kjes, een telegraaf

-　Warme chocomel

-　22 get「ainde muzikale keatsers

-　Geze冊gefans

-　Veelspo巾viteit

Kortom: heel Exceisior: Slaan maar!

看n `krapoan’4履uur is er heel wat afgestreden! Geweldig om te zien!

-　Prachtige op- en uitsぬgen

葛　Magnifiek tussenspel

-　VeeItactisch inzicht

-　Niette stuiten conditie van onze leden　　　　　　　　　　　　　4

輸　Aanmoedigingen waarje koud van wordt, Of warm... zoaIs u w肘

Dat een zaal ook een piafond en muren heeft, dee「de de spelers niet- het gjng

Van een leien da閏e ailemaai ◎

ln de fina!e streden二

〇　Nyncke Abma, Naomi W師aen Antine Kondeh tegen

-　W冊y Krol, Geart包e Mol!emaen Tseard de Haan

1里



Uiteindelijk wonnen laatstgenoemden en kregen de prac輔ge kerstkransen (met

陀hties en kerst-Want) uitgereikt.

Onze Thom himse障ging samen met Cees JeIlema er vandoo「 met de de「de

p「ijs.

De bijzondere koningsbal we「d om Gea噂e haamek gehangen: Zij draagt voo「

een jaar deze eervoife titel en haar smile was van oor tot oor.

Dat de Iudieke toeterprijzen, met PaSSende tekst ook e飢tereChte `wimaa「’kre-

gen, SPreekt voor zich- Het gaat niet a=een om wimen, maar OOk om de acties
tussendoo「, Dat je piekt net op een bes=ssend moment verdient natuurIijk een

mooi p/ek. Dat je niet mokta!s een ba上beulic旧S, Verdient een mooie kerstman-

mok.

Rest ons als PC a=e parturen te bedanken voor hun spo面eve inzet:

1. Fenny Haagsma, Christiaan Wijnja, Klaas Postma

2, H潤e Koopmans en Froukje vd Schaaf

3. Nyncke Abma, Naomi l個所, An緬a Kondeh: 2e prys

4. Karin vd Woude, Jeljer Abma, Jan Rein Boersma

5. Gerbrich vd Woude, Foekje Nynke Teriuin, Sjoerd Postma

6. Anne Gietema en Lieke Steigenga

7. Cees Jellema en Thom Zigterm埋壷P二匹嘔

8. WilIy K「o書, Geartsje Mo書lema en Tsea「d de Haan: 1e prijs

Tot voigend jaar september!

De PC van de TZK (Jingle Bo=s Kerst主pa噂

Cees, H胴e en Margreet
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Exce!sior gaat door!

Excelsior heeft op 23 december het muzikale jaar afge-

sIoten met een kerstconcert in de kerk in Schraard. Om-

dat het orkest nog steeds groeiende is en de kerk al jaren　‘’、“ご二

hetze舶e is, WaS het orkest ook dit jaar in twee groepen

Verdeeld.

Alle stoelen in de kerk waren bezet, e「 Waren Zelfs een aantal stapIekken! Zo’n

vo=e ke「k stimuIeert natuurlijk enorm om op je a=erbest te spelen・ De bezoeke「S

konden genieten van prachtige koraalbewerkingen en vro=jke up tempo kerstmu-

Ziek.

Het muzikale intermezzo werd verzorgd door Paul Bijisma。 Hij speelde op het or-

gel kerst- en gOSPelmuziek. Een mooi concert om ge活spi「ee「d de kerst tege-

moet te gaan!

Op 19januari trad Excelsior XS op叶

dens het Femuza Jeugdfestiva冊de

Mande in N勘and. Onder leiding van

Femy Haagsma betraden de jonge

muzikanten op een konin畑jke manier

de zaa上Ze speeIden 4 werkell met

als thema ‘wie is de beste?当S het de

koning? ls hetde piraat? Is het de

leeuw? Of zijn we a鴫maal gelijk? XS speelde hartstikke goed en kreeg een

groot applaus van het pub=ek en een lovend juryrapport.

0p 19 januari vond ook het grote Skeltemania sIotfeest pIaats in de Utvyk in

Schraard. De輔m van Skeltemania werd onder grote belangste冊g getoond, er

was een Skeltemania verきoting en tot sIot trad Sipke de Boer op.岬rnaakte er

echt een feestje van, ZOdat Ske蒔emania nu echt afgesIoten kan worden"

Excelsior gaat zich nu rjchten op deelname aan het Open Nationale Fanfare

Kampioenschap op 6 ap帖n de Lawei in Drachten. Dit betekent heel vee! oefe-

nen op een verplicht werk, COmPleet met studieweekend・ Nieuwsgierig hoe het

輔nkt? Kom dan op 23 maa膿naa「 MFC De Utheme in lJIst. Excelsior doet name-

=jk mee aan het Femuza Festival enぬat daar het werk voor de eerste keer ho-

ren. zin om ons te volgen op de route naar het fanfarekampioenschap? Volg ons

OP Facebook!

Met vriendelijke groetう

Gea Boessenkool
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Zaterdag 16 maart 2019

Organiseert Soos ’70 de

Schraarder Pub qulZ,

Je mag zelf een team samenste=en

Van niet mee「 dan 5 personen. Met

deze 5 personen ga je een aantal

「ondes spe!en waarin vragen worden

gesteきd over訓e「lei onderwerpen,

ZOals: geSChiedeni争PO胸eち

a匂emene/匂c血e/e kem応en肌/Ziek

Van foen en nu,

Teams graag voo富16 maart opgeven bij:

i nfo◎smukslaapcomfQ書出±吐

of teIefonisch: 0515 - 575580

De pubqu唐WOr肋cfeze keer gemaakt door

MらrZje Kuゆers en A胎Harsfa

De湘eg perteam isC 5,00

AIs je geen team kunt samenste=en maa「je w冊weI g「aag

meedoen dan kom je 16 maart gewoon geze冊g naar het

dorpshuis en dan kun je a師jd bij een team aanS両ten.

De avond begint om.20"30 uu「 met koffie/ de quiz begint om

21.00 uur, We hopen ook deze keer op een grote opkomst.

Oan’t写与en op 16 maa巾

Het Soos bestuur.
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Mei elkoa「! om eenzaamheid te bestrijden

Lande=jk wordt er veei bekendheid gegeven aan

eenzaamheid en dat is niet voor niks. Cijfers wi子 鮮碧慰霊
Zen uit dat eenzaamheid met name bij het ouder

WOrden schrikbarend stijgen. VerkIaringen hiervoor zijn dat na het 75-Ste le-

VenSjaar de kans op eenzaamheid toeneemt door een opeenstapeling van

VerSCh川ende gebeurtenissen zoals het ove申den van de partner, Verlies

Van mOb冊eit en zeIfstandigheid door afnemend =chame=jk, geeStelijk en

SenSO「isch functioneren,

Maar wat is eenzaamheid nou eigenlijk?

Eenzaamheid is het fysiek ervaren van een teko競aan verbinding met ande-

ren, Fysiek betekent dat het een =chamelijk iets is. Dat komt omdat je een-

Zaamheid ervaart in de hersenen, OpvaIIend is dat eenzaamheid in precies

hetzeIfde deel van de hersenen te zien is als Iichame=jke pijn. Eenzaamheid

doet pijn言ette両jk!

Ayiva State en thuiszorg Patyna hebben de handen ineen geslagen om te

kijken naar mogelijkheden waarbij we de eenzaamheid terug w帥en dringen。

Aylva State leent zich als cent「aai gebouw goed om bewoners vanuit

Witmarsum, maar OOk vanuit de om「ingende dorpen ui=e nodigen om eト

kaar te ontmoeten, Met enkele medewerkers is gekeken hoe we verbinding

kunnen maken. Het idee is dat we ieder kwartaal een evenement/bijeen置

komst organiseren met iedere kee「 een ander thema. Daarbij hebben we de

hulp van bed「ijven en organisaties in de omgeving hard nodig, U kunt een

uitnodiging voor een evenement vinden in uw dorpskrantje en tevens wordt

er door middeivan flyers bekendheid aan gegeven. Vervoer hoe廿geen pro-

bleem te zijn, OOk daar kunnen wIJ VOOr ZO「gen.

Samen kunnen we de eenzaamheid aan! Mei eIkoar!

Mocht u vragen hebben (OOk als bedrijf of organisatie in de buu砧), dan kunt

u contact opnemen met Ayiva State op O517 531456 en v「agen naar Femke

Epema (activiteiten) of op mobiel nummer Joukje Spijksma (wijkverpleeg-

kundige) 06 8360691 7.

哩



AGENDAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDAGEND

5 febr.　Ouderengym en Soos in `de Utwyk’

12 febr.　Oudereng)m in `de Utwyk’

12 febr. Jaarvergadering begrafenisver. in `de Utvyk’

12 febr.　Damesgroep `DO’in `de Utvyk’

16 febr.　Koppeトdarttoemooi in `de Utvyk,

19 fめr.　Oudereng)m en Soos in `de Utwyk’

23 febr.　BoFTel&Babbel van 16.3O-21.OO uur in `de Utvyk’

25 febr. Inleveren opIoss血g kerstpuzze1

26 febr.　Ouderengym in `de Utwyk’

26 febr. Jaarvergadering Dorpsbelang in `de Utvyk’

2 maart Ophalen oud papier Excelsior

5 maart Ouderengym en Soos in `de UtⅥ肘

12 maart Oudereng5/m in `de Utwyk’

12 maart Boerinnengroep in `de Utwyk’

16 maart Pubquiz van Soos ,7O in `de Utvyk’

19 maart Ouderengym en Soos in `de Utvyk’

19 maart Damesgr∞P `DO’in ’de Utvyk’

2O maart Vekiezingen Provinciale Staten

22 maart∴Inleveren kopij Terpn扮Smidstr. 1 2 of

terpni与s @pieterbakker. e蛙

23 maart Borrel&Babbel van 16.3O-21.OO uur in `de Utwyk’

26 maart Oudereng)m in `de Utwyk’

3O JAAR GELEDEN IN TERPNIJS: jan.-febr.-mrt 1 989

Dina Bisschop is verhuisd/Bij AIjen en Aleida Bakker-Heeres werd

op 25 jan. Wietske Maaike geboren en b$ Tjeerd en Hieke Douna-

Z郵Stra OP 6 jan. Hinke Rinske/Met de jaarwissding klonken 56O

carbidschoten, er Werd 16 kg carbid gebrulkt en het verste schot was

86,5 meter/Beppe Hieke Z叫Stra OP 88iarige leeftijd overleden/Jan

en Akke terug in Sc血aard/Tjeerd en Hieke verhuisd naar nr 1 3/Gosse

Ho鰐tra vond op 22 nut `earste匝Paai’, OmgerOePen door dorpsomrceper

Freark Schakel/Per l maart telt Schraard 194 inwoners, een St鵡ing

van 1 4% in 4 jaar/Gemeenteraad trekt 50.OOO gulden uit voor nieuwe

Walbeschoeiing Opslach.

2骨


