
T巳RPN工JS

dorpskrant voor Schraard

★★★**★***★★*★**★**★**★***★★★★★★

J u n i　　2　0　1　9

★*★**★★★★★★★★*★★★★★****★★*★★*★★



TERPNIJ S

38ste jaargang nummer 3

telefoon :

e-m撞1:

redactieadres:

j皿i 2019

SamenStelling :　　　Tjeerd Douna

vaste medeverkers:　Hendrik Bakker

. Houk Bakker

Mar$ke BaIder

Pieter Bakker

Monique Fennis

Bou崎e Lunter

O517-531583

terDniis@Dieterbakker. eu

Sn止dstraat 1 2

8746 NG Sく)hraard

dorpsbelang:　　e-mail dorDS曲d@餌nail. com

Website w_. SChraard. con

uitvaartverzordng: Bon重止e Kooistra-Hoeks億a

O515-852958/06-20441818

buurtagent:　　　Sierd Steigeru玲

瓢ge調練肌nu鵬O900-8844

In dit nummer o.a.:

●　Birmenkort start aanleg steiger

●　Oorkonde voor Jan Z萄Istra

●　Hethemdvanhet勘fbg手..

●　　Hbuk meesterbckker van Schraard

●　Omtinken foar George Runhaar

Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk op vlijdag 6 sep-

tember on 1 9.OO uur op Smidstraat 1 2 of terDrriis@Dieterbal血er.eu.

I



OP ’E H案CHTE

Bl琳baar gaa( er een grote aantrekkingsk「acht uit van Elisabeth Douna. Ruim

ZeVen jaar ge!eden sloot Anke Wiersma de rubriek `Op de koffie bij…’af met

E看isa心eth in de hoofdrol. Nu pakt Monique Fennis de d「aad wee「 op met

E看isabeth in haar eerste afIeve「ing. Monique komt niet alieen bij je op de kof-

fie, Ze Vraagt je ook nog eens `het hemd van he川jf’. Anke liet Elisabeth,

herstellende van een he「senschudding na een val op het us, aChter met twee

kIeinkinderen: Jan Bauke en Hielke. Waar zou de teller nu op staan?

`Eigen taart is goud waard, werd bewaarheid in de vo「m van de `Gouden Polle-

Pel, voo「 de meesterbakker 2019 van Schraard. De taart `Ode aan Exce!sior’

Van Karin en Gerbrich sprong er uit

Wat betreft creativiteit en origina!iteit.

Die ode is dubbel en dwars verdiend na

het succes op 6 april van ExceIsio「 op

de Open Nede「landse Fanfare Kam-

PIOenSChappen in Drachten・ In de eer-

Ste divisie eindigde ons korps als derde.

DirigentThom Zigterman in de LC van

8 april: ‘Na de lastige t「omboneinzet

dacht ik ‘`hier kan iets moois gebeu「en

vanavond’‘.’Jan Z印Stra heeft van de muziek genoten en werd op 12 april

benoemd tot e坦吐d van C.M.V. Excelsio「 Sch「aard en k「eeg een fraaie oor-

konde uitgereikt. Op 26 augustus wo「dt hij 82jaar. ZUn schoonzus. en moede「

Van Hieke, Hennie Zijlstra-▼an Abbema in Schettens, WOrdt op 3l mei 80

囲

jaa「. Aivast gefelicitee「d.

Na de taa「tenproeve「lJ WaS e「 nOg

een geze冊ge Bo「rel & Babbel en

het zou mij niet verbazen als som-

mige bezoeke「s niet al!een `aange-

SChoten’maar cok een beebe `mis-

Selijk’(compliment voor de bak-

kers) huiswaarts keerden. Een ve卜

Slag staat verde「op in dit nummer.



Op 3 april overleed George Runhaar・ Op in oar plak yn dit ndmerjout Ate

Omtinken oan syn libben.

Op 25 april overleed in Makkum Anna Bakker-de Haas・ Ze was een zus van

Doutje Strikwerda. de (schoon)moeder van Jap Yeme en Corrie. Zij gaven

hun dochter haar naam. Op 2 mei is ze in Schraard op het hof gekomen・

Doedt Marijke. dochter van Pieter Kamstra en Triintje Vermeer. ove「leed

OP 8 maart 2018. Op 29 april van ditjaar werd haar man Hendrikus van Zand・

Wijk bijgezet in haar g「af in Schraard.

Dorpsgenoot Gerrit Strikwerda (huis v.h. Jetze en Jannie Ho鰹tra) moet z叶

moeder missen. Dirkje Strikwerda-Jansen overleed op l mei op 79jarige leef一

再d.

Hendrik de Boer werd op l l apri1 1927 in Longerhouw geboren en bracht zijn

jeugd in Schraard door met o.a. ziin broers IJpie en Jacob・ Hij was een oom

VanJohan. Op l l mei ove「leed hij te Wommels.

De nabestaanden wordt veel s(erkte toegewenst.

Blijdschap bij de familie Ve置dhuizen in de smidse・ Op 16

april zag Lukas Marinus het levenslicht. H申S het broeト

be van Fraus en Doutzen. De t「otse ouders zijn Hinke en

Fr種鵬.

Vreugde was er ook bij Terpn圃ezers Jorri` en Frederika

Postma aan de Schraarderlaan in Longerhouw. Zii k「e-

gen op 27 april zoontje Ferre Luc.

Beide gezimen veel geluk gewenst.

Hoewel de enome opblaaspoppen voo「 de deu「 anders deden vemoeden bleef

het 50ja「ig huwel匝Sfeest van Klaske en Cees Visser op 25 apr‖ bescheiden

en werd gevie「d met de naasten・

Een speciale g「oet en feiicitaties voorHe!een en Kees Parent in Appingedam.

Heleen wo「dt op 1 0 augustus 70 jaar・ Niettegenstaande Kees z申v beperkingen

houden ze de moed erin.

Een dag later op l l augustus hoopt ons alIer Hin山岡k Bakker in BoIsward 91

jaar te worden. Dat is ook een aparte felicitatie en vermelding waard.

Nog meer gelukwensen voor:

20 juni Boukje van der Woude in Bo!swa「d 83 jaar; 21 juni Anke en Paul

」



Hcewel het niet zo eng is een keer te veel gefeliciteerd劇画ye e引咋fe de βoer

te worden zou ik het toch graag willen ho「en als e「 een datum nietjuist is.

Wisten jo dat:

Lukas Spcelman krapoan in he坤e「 yn Skraa「d wennet...

der no al in poppe nei him neamd is...

Siebe a1 40 jier merkkeapman is...

‘ der ek wolris in skut 6fbrut§en Wurdt...

der in `drone’boppe Skraard si巾alea「re is...

it hintije爪oant$e fan Jan en Elisabeth no a1 18jie「 is…

it bisbe der al wat suterich byrint・・・

Pieter ek yn it Frysk skriuwe kin..・

Skraard 2 n蒔folken (b垂れ) ryk is...

Tseard Jan Douna no mei Roelliame yn Wytmarsum wennet...

Elmer de Boer en Wietske Bos der no ek werje...

Gomie no noch mar l fan de 4jonges yn ’e hds hat...

It hds fan f.h. Bethlehem ferkocht skynt te wezen...

Monique plak hat foar al jim oerstallige plantiies...

Maria werom is fan har reis nei Denemarken...

se fan doel is foarearst yn Skraard te bliuwen・・・

In moaie simmer tawinske,

Marij ke

Bruggenkamp 30 jaar getrouwd; 4 juli Dirk

Haagsma 80 jaar; 24 juli Fimmie Sterkenburgh

85 jaar; 8 aug. Jan Wiersma 75 jaar; 19 aug.

Gomie Ave 65 jaar; 20.aug. Fekke Hofstra in

Leeuwarden 86jaa「; 21 aug・ Ouf) Foekien Jellema

in Uitwe冊gerga 80 jaar: 28 aug. Baukje Ozinga

en IJpie de Boer, de ouders vanJohan・ in Makkum

62 jaar getrouwd.



BER重CHT VAN DORPSBELANG SCHRAARD

Schip ahoy!

Schraa「d krijgt een verbete「de haven en aanlegsteiger.

In de do「psvisie, VaStgeIegd in 2016 staat de wens van een betere aanIegstei-

ger gefo「muleerd en vorig jaar is een werkg「OeP Schraardervaart opge「icht,

bestaande uit Tjerk Andringa, EeI∞ Kooistra en Ate Harsta・ E「 we「d een bouw-

tekening gemaakt en een aannemer gezocht. Do「PSbeIang ging zich ve「die-

Pen in het zoeken va両ondsen om het projec=inanci∞l te onde「Steunen・ En

dat is gelukt!

Naast het kemenfonds en lepen Mienskip FrysI合n participeert ook PABOBANK

SNEEK-ZUIDWESTFRIESしAND en steIt 1 500,OO euro te「 beschikking.

Dorpsbelang is hier natuur=jk erg biij mee en poseert graag met kapiteins- en

matrozenpet voor een foto. Binnenkort wo「dt met de verbete「ing van de aan-

1egpIaatsen en het reaIise「e= Van een steiger begonne=・ Hie「doo「 kunnen men-

sen vanaf het water aanmeren en een wandeIing maken, indien open de kerk

bezoeken en/Of een ijsje eten in ons mooie do「P Schraa「d.

Gerda, namenS Dorpsbelang

「 mei2019

J



George en Frisia

Doe't ik yn 1978 troud wie en yn Skraard kaam te we巾m. wist ik eins

neat fan Skraard en yn Frisia hie ik noch nea west. Mar dce,t wy de

sneintemiddies thdst【amen dt Boalsert wei, Wist ik net wat ik seach;

de auto,s stiene hast oan 'e pleats fan Ste締en Elgersma ta en de stege

stie fol mei fytsen en as oppas stie Aulre Hibma der it spul te regeUen.

De diskoteek moast woI wat bysiinders we鵜mei sa,n opkomst・ mar

foar ds stie Boalsert foarearst op it foarste plak. Dit feroare mei de

shiewinter fan 1979 doe当vy as buert mei ds allen de Suderleane

snie勧makke hiene. De mienSkip spruts my tige oan en sa bedane ik

as給ste klant yn Frisia・

Dizze diskoteck wie fineahd yn hast hiel Ftylan, Want at jo t$in immen

seine dat jo dt Skraard k劃nen dan wie it mei-iens ‘Oh Frisia’. Jo kime

drm ek mei Ij∝ht siz従dat Geonge mei Fhia Skmard op ’e ka亀rt set-

ten hat.

Ik ha der filmen be盤bbe en it wie der altiten drok en as de oare dis-

koteken ticht wienen dan koenen jo noch wol yn Frisia telane. Yn ’e

kroech fansels, Want de muzyk wie dan fansels壁上坦!

Doe.t it follybatien opsetten waard, wiene wy earst op ’e Frijterp oan it

bapen, mar nei de tiid wie Fhsia ds pleiste重Plak! It gie der om wei yn

de beg囲ierren tachtich, ik soe der in boek oer ckriuwe kime. Mar

doe.t ik op sneint匂tin 17 novimber 1985 mei noch in pear gasten by

George oan it pimpe勘en wie, t∝hten W dat der in hagelbui op it dak

deu[aam. Mar niks wie minder wier: `de pleats s債e yn 'e蝕【一en is hielen-

da1 6fbaamd!! Dit wie net h怠st, hoe moast it no. Mar dochs is de

diskoteek wer opboud en wie it fan 17 july 1987 6f wer grut feest.

Dizze diSkoteek hie in hide so匂ale fu血$e曲直yn it doarp en de measte

fan ’e jongerein bime坤y dan ek mei opgroeid, en folle relaasies binne

面ir dntspruten.

l



It middelpunt fan dizze diskoteek wie fansels George' Want Wy giene

eins net nei Frisia mar nei Geonge ta・ George wie in man dy’t foar

ekenien tiid hie en foar de problemen hie hy in ldste重jend ear!!

De takomst fan F`risia like goed, Want aS alles g∞d sce dan s∞ Debby

de seしak oen血rme en dat wie ds tige nei it sin! Mar it mocht net sa

weze, Want OP keningimedei 2003 waard Debby deastutsen yn

Ma皿nm en dat wie fansels in grutte ramp foar George en famype. mar

ek foar Skraard. Foar George wie it mis腕en de gmtste klap en hy is

hiir eins net wer oerhinne kommen・

Der is wol bes∝ht om de boel oan ’e gong te halden mar de fleur wie

der ut en geandewei is it ferwettere en no stiet it spul al jierrenlang

leech.

Mei Cierda as gmtte stipe hat hy noch jierTenlang yn de foarein

hdsmarme mar fierder seagen jo him net folle mear.

Op 3 apri1 2O19 moast George nei

血koarte tingem拾nse strおd benes

jaan en ferstoar hy op 78iierrige

lee償迫d!

Dat George in grut plak yn ’e

Skraarder herten (血ienskip) hie

dat die wol bliken op ’e kremaasie

oveJledenIsorlZeくblPsbemne[ene噌e11aaJ▼an 　　v○○rI農婦1印劃a.deI鴫曾 

GeorgeRunhaar 

W時en8enGerdae11de血milleveelsterktolce. 

Detwo動el.8VanSc“I調ard 

Sc巾劃巾,3apli12019 

fan 11 april yn Menaam. A皿e Skraarders dy’t woI wat mei him te

meit$en han hiene dy wiene der en dat seit gen6ch.

Mei de murden ・I did it my way' s組G∞rge yn ds tinzen bliuwe.

Ien fan syn goede klanten



Het hemd van het Iijf bij…

E胎abe肋Douna-2fuideISma

Het wiegje van馴Sabeth Zuidersma stond zestig jaa「 geIeden in de T「iemen’een

kIein dorpje in de Wouden. Een kIeine boerde「ij in het midden va両e weiIanden・

met wat kleinvee. Een aantaI koeien om te melken (een meIkbus pe「 dag die achter

de auto aan b鵡de weg we「d gezet), Wat SChapen, geiten, kippen, katten en honden"

Kortom een heIe dierentuin, OVerigens heeft馴Sabeth hier niet veeI van meegek「e-

gen, Ze bemoeide zich e…iet zo m∞. ande「S da両aar broertie die uiteindeIijk op

de boerde「ij is b岬yen wonen en e「 samen met Zijn v「OuW een hondenkennel en trim-

salon in heeft gevestigd. Tegenw∞rdig worden de familieweekenden e「 nog aItbd

gehouden. 1och we=ijn dat hct ouderiijk huis e「 nog is" Een verhaaI dat haar nog

helder voo「 de geest staat is dat het hele gezin op weg was naa「 een echte dieren-

tuin, maar daar nooit binnen is geweest. Waa「om, ZaI je denken, nOu Onde…eg er-

naar toe k「egen ze pech, Waardoor de rit lange「 duurde dan gepIand. EenmaaI aan-

gekomen was het aIweer t胆voo「 de voIgende meIkbeurt, dus zonder een stap in de

dierentuin to hebben gezet weer 「etou「, naar hun eigen dierentuin. Deze dieren zijn

verdwenen doordat vader maa「 50 jaar mocht worden en moede「 naast de negen

kinderen niet ook nog aI het vee kon onderhouden・

AIs jong meisje droomde EIisabeth ervan om verpleegste庇uste「 te worden en

gymnastiekjuffrouw. De meeste dromen zijn bedrog, maa「 als ik wakker wo「d dan

d「oom ik nog, dat kan副Sabe-h in iede「 gevaI zeggen" Ze is geworden waar ze van

d「oomde. O6k wiide ze de hele wereId zien... dat is nog niet heIemaaI gelukt. Mede

doordat Jan niet zo 「eislustig is bIee川et tot nu toe bij Spanje, PortugaI, DuitsIand,

F「ank嘩en Belgie. De big five zu=en we maa「 zeggen. Dit jaa「 Staat Denema「ken

op het prog「amma, helaas is Maria dan aI wee「 te叫g in Sch「aa「d anders kon zij

mooi hun tolk zijn. Verder is iets wat ze nQg nOOit gedaan heeft en wel zou wilIen

doen een cruise Iangs de Fjorden, een reis naar Schotland en/Of Ie「land. AIs ze Jan

niet was tegengekomen was ze misschien de we「eId rond gegaa= Om aIIe「Iei cuitu-

1en OP te SnUiven, maa=achend zegt ze e「 achte「aan dat ze daar n川iet meer aan

moet denken, Want OP mijn v「aag waa「 Ze heeI blij van wo「dt is haa「 antw∞「d. kU-

ken naa「 en knuffeIen met de kleinkinderen, daa「 niet op kunnen passen en dus niet

vaak zien kan ze zich niet voorstelIen. AIh∞Wel ze wel van een uitdaging houdt gaat

ze niet b匝ren voo「 haal Werk want dan m∞t Ze tifd inleveren die ze niet b叩e

kieinkinde「en kan z叶

Waar we副Sabeth voor wakke「 mogen maken (Wat Ze ai vaak is ’s nachts) is zacht

「oomijs, Welke smaak maakt niet uit. Lekke「 ve「s zonder ha「de stutes. Naast een

∂



「oom圃e eten op een mooie dag gaat ze ook g「aag fietsen, WandeIen en een boek

Iezen. Ook voor beeIdhouwen is mooi weer handig omdat ze dan buiten kan beite-

1en, Vijlen en schuren, AIs ze over het beeIdhouwen praat gaat ze heIemaal gIunde-

「en. Voor haar beide zusters heeft ze een

PraChtig hart gemaakt. Dit heeft ze recht uit

het hart en met heel haar hart gegeven tij-

dens een zusterweekend. Oh zo spannend

dat moment van uitpakken, maar ZO dier-

baa「.

De harten vind ik echt symbooI staan voor

EIisabeth, een (buu「)v「OuW die kIaar staat

VOOr iedereen, altijd een vriendeIijke Iach en

een gu=e gever. Wat副Sabeth ook aan het

hart gaat is de onverd「aagzaamheid, als ze iets kon ve「a=de「en aan de wereld dan

ZOu het dat zijn. Mensen die elkaa「 ie直S denken te kumen aandoen va…it het ge-

Ioof, daa「 wordt ze boos van. Mensen zouden mee川aar de overeenkomsten en de

POSitieve dingen moeten k呼en dan naar de verschiIIen en de negatieve dingen. In

elk geloof z請en zaken die je op ailerIei manieren kunt interprete「en. maa「 dat is nog

geen reden om mensen iets aan te doen of e「ge「 nog he書Ieven niet te gunnen.

Daa「in ben ik het helemaaI eens met haa「.

Op de v「aag welk dier zou je wiIlen z叩VOIgt heeI snel ’een hond’, die is heeI trouw,

maar na wat langer te hebben nagedacht is de vogeI een antwoo「d dat meer past.

De v「帥eid van een vogeI, OVe「aI heen kunnen vIiegen en toch vaak wee「 te「ug-

komen op hetzeIfde pIekje. Zo ook bij Jan en副Sabeth in de tuin, daa「 kan ze heeI

e「g van genjeten samen met Jan die een echte vogelman is・

Een taIent dat EIisabeth zou wi=en hebben is mooi schilderen, maa「 misschien heeft

Ze dat aI zonde「 het te weten. We gaan gewoon d請jaa「 OOk eens geze=ig sch胴eren

met eIkaa「 en wie weet wat voor Picasso ot Bembrandt er in je schuiIt.

En diegene die denkt dat h鵜niet alle hoofdstukken kent uit het b∞k dat馴sabeth

heet. wat b申la OnmOgeIijk is aangezien ze een open boek is, mag ge「uSt iangsko-

men voor een bakkie. Maar iets wat nog b帥a niemand weet (OP het moment van

Sch〇時en van dit verhaal) is dat Yneke zwange「 is van hun tiende kleinkind.

Bedankt voo「 het fine openha巾ge gesprek Elisabeth (lijn dat je mijn buurvrouw

benO.

Monique Fennis

9



日二G∈N TAARTエS GOUD WAARD

Na he† succes vaれ一HeeI Ho肱nd Bak†’hebben wij op za†erdag 13 ap「iI
‘Heei Sch「aa「d Bak†, georganiseerd.

Zo’n vie「 weken daarvoo「 hadden we een op「oep gepIaa†s† in ‘Terpれijs’. De

aanmeldiれgen S†「oomden binれen en Vaれde ruim lOO inschr時ngen hebben

we na een aan†aI afvalrondes een seIec†ie gemaak† van 12 en†housias†e

kandida†en. Zij moch†en in he† do「pshuis hun bakkuns†en la†en proeven.

Roれd 13:00 uur hebben de kandida†en hun baksels naa「 he† do「pshuis

geb「ach† waarna een k「itische jury bes†aande ui†;

Geerie Fa順ena ui† Longe「houw. zij is banke†baks†er bij bakke「ij de ‘Koren-

bloem’†e Sneek; Thea vaれde「 B「ug, Zij is een hobby-baks†ers ui† Sche††ens

en Nynke van Abbema, Ook ui† Sche廿ens. zij is k「i†isch pubIicis† van oa
‘TSjerkefins†e「’, de †aa「†en heef† beoordeeld.

om lら:00 uu「 was iedereen weIkom om onder he† geno† van een kopje

koffie de bakseIs ze-f †e p「oeven en †e beoordeIen. Daa「れa hebben we de

wihn○○「 bek釧d9e肌mk†・

Houk Bakke「 ging e「 me† haa「 hee描jke

advocaa廿aar† vandoo「 me† de GOU-

DEN POLLEP〔L en he† origineIe HSB-

SCH〇度丁! !

No爪eれs de U†甲kco爪爪issie wi=eれWc

a=e bakke「s bedanken voor hun enthou-

sias†e inze† en voo「 hun hee硝jke †aa「-

†eh.

Eigen taart is goud waa「d! AIs er mensen zijn die hun Iekkere †aa巾ecep†

wiilen delen daれg「aag he† 「ecep† ops†uren naar de redac†ie van ’Te「pnijs’:

†e「閥軽@p諺†e「bakke讐」弧・

Marianれe Popma

Hier volgt de jurybeoordeling in wilIekeu「ige volgorde:

Ha「「ie en Monique: Nette taa巾goed van smaak, beetie klef maar niet dreech.

Hartdecoratie = Plastic = jamme「・

IO



Dutsy: Een gouden combi van smaken, CarameI/banaanIslag「OOm. Iekker「「!

Eenvoudig uiteriijk. Losse bodem - fijnere maIing van kruimels.

Houk Bakker: - bee句e droge cake - WOrdt

goedgemaakt doo「 COmb=ikeur/ko怖e/

chocoIade - mOOi afgewerkt met iekkere

krokante nootjes en mooie kleuren -

kru=en bovenop! Goed te snijden, (Win-

naar met een 9.)

Hieke: C「eatief opgemaakt! Eenvoudige

citroenkwarktaart opgemaakt met choco一

Iadesg!坦壁en SChuimpjes (merinque).

Dutsy: Uiterlijk bedrog. Lijkt een gewone

appeltaa巾maar de smaak is zee「 ve「-

rassend!!しekke「 met ananas. AppeI = gOed van smaakIzacht, beetje zurig,

TOP, Tip: iets creatiever met uiterlijk…

Esther Andringa: Neties gemaakt! Yoghu巾/romige ’kwark’- Smaak moe岬k

thuis te brengen. Vruchten?? K「uimeIige bodem, Valt sneI uiteen. Ook bodem

Wat SmaakvoIIer? Met een ander koekie.

しoet: - Kieuren van Schraard = O「igineel ・ droge cake.

馴sabeth: Mooi opgemaakt. Smeu了g origineelIve「nieuwend Iekkere

Smakencom bi.

Anouk: De MoIlebult, mOOi gemaakt en super creatief - netjes. Combi cho-

COlade/VaniIIecake. De va刷ecake iets d「OOg. Tip - in 4 Iagen en dan om en

Gonnie: GezelIige opmaak, Cake: droog maar goed van smaak.

He「mine: Mooie tuIband met chocoIade/kokos gedecoreerd. Mooie opste=ing

- etageS. - Was nog warm. paaseitjes gesmolten… - knappe「ige korst, lek"

ker! Moeilijk goed te beoordeIen ivm tempefatuur!!

Ka「in en Gerb「ich: FeesteIijke/muzikaIe taart! UiterIijk zeer origineei. Erg

ZOet, Sinaasappel erg aanwezig, ZWa「e Cake. Smaakcombi niet heIemaa=n

Verhouding.



Nieuws van ExceIsior

Excelsior heeft opnieuw van zich Iaten horen! Op 6

april werd de bronzen medai=e behaald tijdens de Na-

tionale Fanfare Kampioehschappen in Drachten.

ExceIsior liet ge「enommeerde o「kesten achter zich en k「eeg a=e Iof van de

jury voor opvatting en muzikaie uitvoe「ing van het verpIichte we「k `In Other

Words, van Ma「co PC]tz. Dit is een prachtig we「k, met mOOie Iyrische deien,

maar ook delen waarin veel van de technische vaardigheden gevraagd

wordt. In het werk zijn zeer speciaIe sIagwe「kinst「umenten te horen. Er woト

den zelfs glazen ingezet voo「 een.bijzonder effect.

in maart is Biazing weer gestart. Een aantaI kinderen hebben zich opgege-

ven om o.I.∨. Fenny Haagsma te onde「zoeken of ze talent hebben voor het

speIen van een bIaasinstルment. D剛jkt zo op het eerste gezicht veeIbeIo一

Vend!

Tijdens de ledenve「gadering van ExceIsior

is Jan ZijIstra benoemd tot ereIid van de ver-

eniging. Jan is maa「 liefst 70 jaa川d en

heeft ais muzikant een geweIdige ontwikke-

Iing doorgemaakt. ln de voorgaande jaren

heeft hij bovendien bestuurIijke functies ge-

had, die e「 mede toe hebben geleid dat de

VerenlgIng ZO bloeiend is als nu. Een zeer

Verdiende titel dus!

Op 16 j…i begeIeidt Excelsior de SSL-ke「k-

dienst in de fees償ent in Schettens. Daa「-

naast richt de blik van Excelsio「 zich de ko-

mende periode grotendeeIs op het kinder-

昭害



concert op v「ijdag 21 juni. Dit wordt een zee「 bijzonde「 concert. dat speciaaI

voor en met kinderen wordt gemaakt’maar OOk hee=euk is voor voIwasse一

Tussen 29 juni en 6 juIi komen de leden van Excelsior iangs de deu「 Om

koeken te verkopen. De opbrengst kunnen we heel goed geb「uiken voo「

aanschaf van instrumenten en bIadmuziek.

Op 6 juIi verlee=t Exce-sior medewerking aan de herdenkingsceremonie in

Exmo「「a. Het is dan 75 jaa「 geIeden dat de Hudson is neergeschoten boven

het lJsselmee「.

Meer weten? VoIg ons via Facebook佃Stagram Of kijk op onze

spikspIintemieuwe website遡w'eXceIsio「-SCtl「aa心血

3O JAAR GEIJ田DEN IN TERPN量JS: j山i/augustus 1989

Rorme血arkt goed voor 15OO gulden/Op 21 ju血trouwden Paul

Brugger血amp en Amke Valkema/BeppeてT±jn句e Ho鰹tra yn sikehds

Hams en Karin Adema wer血ds en Geurt v.d. Woude leit yn Snits/

Hoorr血te Petra Botma-Z弧Stra Slaagde aan het conservatorium in

zwolle met een negen en twee tienen: een uricum. dat na Jacob Slag-

ter bij Friese hoorr血ten niet meer is voorgekomen/Fam. Heikens naar

sneek en Leeuwarden/Frou Sterkenburgh van de Wonserweg en haar

dochter z恥VOOr een trip naar Amerika/Fetze Postma・ 86 jaar' na de

lappermand weer op de fiets伺Oerd v.d・ Woude nieuwe co6rdinator

dorpshuis.

語閣



Tu intip s VOOr Te呼nij slezers

Terw珂ik dit schr竜f is het heerl氷weer buiten, ZOnde om achter de computer te

zitten eigenl恥maar er moeten weer wat tips op papier en daar ga ik nu mee aan

de slag. Dankzij dat heen氷e weer schiet alles uit de grond en uit de knoppen al

valt wel op dat de koude nachten even de groei afremmen. Het sier appelboompje

in m恥tuin is gewoonl氷binnen l Week uitgebloeid maar bloeit nu al zeker lO

dagen. Langer genieten dus. Maar naast dat de planten mooi opkomen doet wat

betreft het onkruid daar niet voor onder. Net als je denkt alles nu wel onder con-

trole te hebben steekt dat vervelende spul de kop weer op. Winde, hondsdraf,

zandraket, ZeVenblad en kleefl肌id en daar kun je zelf vast nog wel

wat aan toevoegen. Het blijft een strtid zonder winnaar maar’geef

de moed niet op! ! Ik zie het maar als een ontmoedigingsbeleid, elk

rondje door de巾in trek ik weer wat onkruid uit.

Dan nu de planten, a書le hoge planten, en Zeker die met dikke bloem-

knoppen zoals b.v. de pioenrozen, mOgen Wel een steun垂heb一

ben, Zet 3 StOkken om de plant en ve心ind die

met een stevig draad, ZO houd je de plant in

model en slaat de boel niet met de eerste storm

tegen de viakte. RIimplanten goed vastze龍en,

sommige clematissen hechten zichzelf, maar

andere moeten even worden gehoIpen. Net als

de klimrozen; er ZUn maar Weinig planten die zelmechtend

z恥, klimop en klimhortensia doen het op eigen kracht en

ook de wingerd maar de rest eigenl氷niet. Die moet geleid

worden.

De vooIjaarsheesters zoals b.v. Forsy血ia en sering kunnen

als ze zijn uitgebloeid indien nodig nu wel gesnoeid worden.

Wacht daar niet te lang mee, Ze maken in de loop van de zo-

mer al de nieuwe bloemknoppen voor volgend jaar aan.

En als we weer een zomer krijgen als die van vongJaar, Ver-

Paeo都心Bcmh|‘dt-　geet dan vooral niet om vaak te sproeien, geef riyk bloeiende

heesters wat extra voeding dat levert je een mooie tuin. Om van te genieten; Veel

Plezier.
B.L

/ク



De taalsituaasJe yn Skraard

Even in pea「 wurd車vs oer de taalsituaa垂yn Sk「aard… Doe‘t wy申r yn 1987

kamen. waa「d der meastentiids F「ysk yn it do叩Shds sprutsen・ Sa no en dan

koeneje Hollansk. Biltsk en Stedsk hearre. No is dat hiel oars. It kin de leste tiid

sels ba○○e dat der by gearkomsten en aktiviteiten yn ds doalP allinnich Hollinsk

s叩tSen Wu「dt. De Friezen verbrekke har「en en dat moat dochs net. Sels hie ik

tritich jier lyn fuortendaliks op it F「ysk oe「skeakelje moatten. A冊nich it p「aat

net sa noflik atje der 6fgryslik by neitinke moatte en in p「otte oersette moatte dt

it Hollansk. De Friezen kime dy boppedat dochs wol ferstean. No fyn ik it al

wat spitich dat ik it Frysk wol fe「stean kin・ mar dat it prate net sa 「ap giet.

Miskien kin it him noch wat ferbetteIje.

Ea「揃ds waard de「 eins allinnich yn it skoalhds en de pasto「ij Ho11らnsk sprutsen.

Sels as de maste「 of de ddmny Friezen wiene. Be卸n fyftiger jie「ren wenne

ddmny Bergstra yn Sk「aa「d・ Syn memmetaal wie Frysk・ mar yn ’e has praten

hy en syn hdshalding Hollansk. D心tsk en Maleisk. Albert Visse「 weme doe yn

it skoalhds. De skoalmaste「 wie tige frysksimich. Hy woe g「aach dat ddmny

F「ysk prate soe. Mar dat kealle swier. skreau Visser yn syn oantinkens oan

Sk「aard・ Hy hie te -ang bdten Frys-an west・ G山wie de ferrassing doe’t Be「g-

stra de sneins foa「 Vissers ferhuzing nei Nieuweroord yn it Frysk p「eke. Dat hat

de skoalmaster tige wurdearre.

Master Vissers memmetaa- wie F「ysk, mar hy p「ate mei syn hdsh針ding Oe「iselsk.

Syn frou wie in boe「edochter dt Den Hulst wei・ Arend en Gee$e praten mei de

Skraarder bem Frysk fansels. Douwe en Ma「ien wiene noch iytsejon匝S. Douwe

hat letter op in ma$inefab「yk yn Snits it Frysk leard. Arend wemet no yn Dok-

kum. De beide bruorren prate Frysk sdnder lek of brek, mar mei-inoa「 skeake!je

se noch hieltyd oe「 op it Oeriselsk. Sa wie de taalsosjologyske situaa寄e yn de

h心shaldings fan Bergstra en Visse「 tige apa「t. Mar wer it my申foa「al om giet

is dat de Skraarders de F「yske taal yn eare h乱de moatte.

Piete「 Bakke「

/ナ



Do仰Shuis ’De U亡w)偽’schraard

Shtdag I5juni 20J9

>　　op zaterdag 15 juni 2019

>　’s middags wo「dt het fam帥evolieybaI gehouden

>　　opgave volleybaI bij ¶bor de Boe「

tibordeboer@hotmaiI.com of O6-33103179
>　　na afIoop van het vo=eybal even borreIen en dan

een gezame輔jke maaItijd om 18.30 uur (申aねも

h∂mbuIワeIS; Sn∂Ck5, S∂佃des enz.)

>　　aansluitend・Om 20.00.uu「 muziek DJ ‘BaaItsie’

>　　Ent「eeprijs: C 7,50 p.p. (加∂∂/岬d en mu2碇ゆ

>　　A=een maaltijd ∈ 5,00. A=een muziekavond C 5,00

>　　U ontvangt nog een opgave formuIie「

De Utwykcommissie



Kleedje

W轟の「 ge勝地贈れde b地面U肌Sc九調α心

Me書dα庇α優れJi庭たe en Co購

Het was hun eerste eigen huis・

wat hadden ze in de zenuwen gezeten VanWege de vele kijkers toen

het hui車ie te koop stond.

schoongemaakt, bi膿en・ deur naar de tuin’meer licht en..・ een

h。uten Vloer. Z6 b喝. Een bos boterbloemen op een Oud kas印. met

een spiegel werden het er twee・ Een raam dat uitkeek over de wei-

landen van hun jeugd, tOen Wel eens verfoeid’Omdat daar ‘op de

romte’alt担een harde wind woei, kromgebogen over het stuur op

de lange weg naar huis.



Later zo・n heimwee naar die stille groene verte. En nu. Ze konden

hun geluk niet op.

De zon scheen naar binnen. in dc vcI 〔e lOeide eeI| lcへO en tante ZOu

komen. Niet lang had ze gezegd' Want mOrgen ging ze bol|-n eten

en die moeeten straks in de week.

Tante was erg vah de ‘griene $jippe・・ Hiemee maakte ze korte met-

ten met al het ‘smoargerlEr, in het vooIjaar meer nOg dan anders・

z。dat in die t担Zel鰹haar thee wel eeuis t`aar grOene ZeeP Smaalね

Daarom werd er gchoend door het jonge stel・ glo重n het hui車ie en坤

had nog wat bouwobstakels weggehaald' ZOdat tante rriet hcqr haas-

tige beentjes zou breken.

Na een uurtje lachten ze naar elkaar. Om wat tante had gezegd・

AIs een wervelwind was ze door het huisje gegaan・ Die kale houten

vIoer, het was niet erg. ‘Maar tante...’De zin kon niet a崎emaakt.

‘Geeft niks hoor.’・Maan..‥Hindert niks, er kan alt軸nog een kleedje

over: had tante hun verzekerd・

En daar zaten ze, in hun hui$je weltevree.

Tante kwam ut een andere t軸・ Geen kleeqje op de houten vloer

was amoe. zelts twee bossen boterbloemen konden dat rriet goed

・Hindert niks, er kan altijd nog een kleedje over, is sinds tantes



Meester Visser

Onlangs verscheen M窃nodten諦Ik秒mnen α男m Shaa7dvan Albert

Visser. Daarin zijn de stukie§ gebundeld die hij van 2000 tot 2007

voor Terpnijs schreef・ De tekst op de ach〔erZijde van het omslag luidt

als v01g章:

AlbeγJ V芯seγ (Z92f」狗02/寂e b吻in #匂vγ〆γ肋gOed Jγ昨jあγ短調d

〆n概鳥mγder読oa砿JV窃少#料融o脇かmei Zt doa,P ”e男親eγn

gあn. S初ie useγ "OCb ;n h鴨垂加rγ轡/d de♪a肇揮gyn初e加ame

dy調& J" beak巌”e葎eγ勧;t読oa偽あm蜜v” dy dielde匂′リn

oanti巌e榔can jt doa7P yn qZわeγi?轡n mei `お嬢e7§〆n Zt S鳥ma7deγ

乃印加堆坊itea加S鳥γiuてのきeγyn it Hbl協的maγal γil毎au〆et eγ 00γ

a〆t句y鳥. 1妙高ft ;t doa呼libben J,n引協力n de砂e碑boα JCZ /ibben !e

b錆かiαae,e均det de ane鳥deazeわきme&γ a嬢mあne beg加海鴨か細りn

qpme7広“men$ 9m grC‘肋beh碓fe/li鴨4aγ de meimin読e m 9′n

/かめa少鳥g加el mei箪V義軟め;n deγiuα,eγ匂万力aγ e毎mien, "et

al′imicbyn e轡朔γ勧吟αt ie読zen ba購

Het boekje kan kosteloos worden gedown-

load op Wow.kunstcnwetenschap.nl. Een pa-

Pieren uitgave is voor tien euro verkrijgbaar

OP Smidstraat 12・ Het is ook mogclijk om tc

mailen naar mail@kunstenwe〔enSChap.nl of

te bellen naar O517-531583. Bij versturen naar

adressen buiten Schraard wordt e 3,48 por-

tokosten in rekening gebracht.

窪蒸

2/



3O jaar Meer Bewegen voor Ouderen

In 1987 werd dorpchuis ‘de Utwyk, geopend. Een prachtig gebouw

waar veel verenigingen, Clubs, PeuterS en muZiekcorps een onderko-

men vonden voor hun vergaderingen en andere bezigheden. Dorpsbe-

lang kwam op het idee om een g5mgrOeP VOOr Ouderen op te richten.

Een paar bestuursleden’Janrrie Hofstra en Liesbeth Zwart' bezoch-

ten de dorpsbewoners die daarvoor in aaImerking kwamen. Zeven-

tien nensen hadden belangste11ing en zo begon in 1988 de g)mgrOeP

voor ouderen. Eu[e dinsdag kwamen ze naar het dorpshuis voor het

g)m-uurtje met een keer in de veertien dagen Soos en Bingo.
Johan Kuiper werd en is nog steeds onze gymleraar. Op deskundige

w呼e brengt坤de leden in beweging, leuk muziekje en een grapje

erb勘dat maakt het gezellig. Ook de attributen foamballen・ hoepels・

touw呼s, geWOne ballen en stokken zorgen voor andere bewegingen

en vaardigheden.

E此jaar werd er aan het eind van het seizoen een ultstapje gepland.

Dit jaar was het even anders. Op 19 maart vierden we in het dorps-

huis dat de gymgroep 3O jaar geleden is opgericht.

We begomen met een half uur匂e g)m. Daama was er natuur巧k kof-

fie/thee met gebak. Bingo was deze keer b碑Onder. F‘. Reitsma las een

komisch verhaal voor, Waarin getallen zaten verstopt・ Door het span-

nende verhaal werd onze alertheid op de proef gesteld! Ondergetekende

had een verslag op rijm gemaakt over de afgelopen 30 jaar.

AIs dank voor zijn jareulange geweldige inzet werd Johan Kuiper een

sculptuur, gemaakt door de glasblazer・ aangeboden en voor mevrouw

Kuiper waren er bloemen. Daama

was het tijd voor de oud-Hol-

1andse spelen. In groepjes van

vier werd er enthousiast gestre-

den voor de meeste punten. In-

tussen had Johan de Boer de ta-

fels klaargezet voor de brood-

maaltijd. Na de inspanningen was

het heerl$k om ontsparmen te ge-

nieten van al het lekkers dat

Johan had klaargemaakt・ De le-

den die het algelopen jaar de

meeste bingo’s hadden gehaald

kregen een pr軽je.

四囲



Ditjαor geer川its申Rie mcar een.虎esge in `de肌[均k’

Wセひね購われ九eき30jのけ庇s血のタ血fお肌政

Mef肥gen誰n ~eden e競りかgαS章軌moc批eれ叫e融be!eひ飢

In gezon伽eきd d○○喝の叩dαtお0応s打eひeれ!

Ruurdtje Postma

EenverlatefelicitatievanderedactievanTerpnijsvoorJohan 

Kuiper.Hijwerdop28maart75jaar. 

ん3



Uit de dorpsgeschiedenis

In het Bo応wc!Iて出Mewwsb/ad van 12. 15 en 22 augustus 1952 verscheen het

verslag van de reis die de Groningse student P. Zuidema precies honderd jaar

eerder naa「 z帥broer A. Zuidema maakte. Deze broer was predikant in Sch「aard.

Toen de theoIogiestudent vanuit Longe「houwi ons dorp nade「de. 1iep hem een

man met pet en sigaar tegemoet. De man groette niet terug・ maar kwam hem wel

achtema. Misschien heeft die zw彊ende persoon een borrelbe tevee! gedronken.

dacht hij nog. Maa〇・nee∴V「ienden. wie was dat? - Dat was - niemand anders

dan mijn broer, de dominee van Sch「aard. die mij verrassen wilde.’Een oubo=ige

g「ap dus waa「 wij na bijna tweehonderdjaa「 nog steeds niet om kumen lachen.

Het enige dat de student Zuidema in ons dorp opviel' WaS dat e「 een kerk・ een

pastorie en een schooI stonden・ Veel meer schreef hij niet. Tijdens zUn verb嘩

van ruim drie weken bezocht hij met z叶broer enkele dorpen in de omgeving.

Die leverden de student mee「 stof op al gaat het ook hier vooral over kerken en

pasto「ieen. T叩ens de terugreis kwam hij met de schuit langs Hemaard・ Daa「

hing in de poort van een ‘boe「eplaats’een zomew匝er die in hoge mate zijn

beiangstelling wekte. De zoon van het huis had het instrumen‡ op basis van

boekenstudie ve「vaardigd. ‘Door zijn veel lezen was hij evenwe=n zijn ve「-

Standsvemogens gek「enkt. ’

*　春　着

Over de Schraarde「 schooImeeste「 Jan Kuiper schreef ik vorig jaar een artike!・

Onlangs reageerde een kleinzoon van het vroegere kamerlid Hessel Posthuma

daarop. Kuipers dochte「 Margje. die in 1896 in het Schraarder

請書能書葦豊謹豊豊蒜　言霊
haar als een liefdevo11e stiefmoede「 en oma. Ve「「assend om

ineens een levend beeld te hebben van iemand die ik alleen uit

het archief kende.

Posthuma was lid van de Christen Democratische Unie. Jan

Kuiper kende hem waarschijnl吋Z函eigen opvattingen la- Jan Kuiper

gen dichtbij die van de unie. De aanhang van de links georienteerde pa珂be-

stond uit orthodoxe protestanten. Na de oorlog is de unie in de Pal坤Van de

Arbeid opgegaan. Meer o巾odoxe he「vormden. zoals bijvoo「beeld Buskes en

図四



Miskotte. sioten zich bij de socialisten aan. Bij synodebesIuit was het sinds

1936 aan gereformeerden ve「boden lid te wo「den van de link§e unie.

*　*　*

De werkdrift van Jan Kuipe「 grensde aan het ongeloofl串e. Hij schreef veel

artikelen en een fIink aantat dikke boeken. was actief in het politieke ieven en

stond daarbti de hele dag voo「 de klas. Hij moest vijftig leerlingen van verschillen-

de leeftijden lesgeven in het ene lokaal dat de oude school bezat. Helaas betaalde

hij een zware tol. Op lOjuli 1902 we「d Kuiper opgenomen in de psychiatrische

inrichting Demenoord te Zuidlaren. Eind van datjaa「 kreeg h叫erlof' dat enke一

Ie keren verlengd werd. tot hij op 23 juni 1903 aIs hersteld is ontslagen.

Toen ik met Jan Kuiper bezig was, Ontdekte ik toevallig dat Mar氷es in Paesens

geboren overgrootmoeder Aafke Bos op 13 septembe「 1901 in Zuidlaren is op-

genomen. zij overleed daarop 7 apr旧903. Bii de begrafenis was niemand van

buiten de inrichting aanwezig. Dat was daa「 in die t匝heel gewoon・ Wij hebben

de p「achtig gelegen begraafplaats twee keer bezocht zonder toen dit verhaal te

kemen. Bij een recent derde bezoek konden w珂et graf b串enadering localiseren・

Jan Kuiper en Ma「昧es overgrootmoeder waren dus ge母ktUdig in Zuidlaren・

Mannen en vrouwen woonden weliswaar gescheiden● maar het is heel goed

moge噂k dat ze elkaar tUdens de ‘v巾e wandeling’of anders旬dens de verpItchte

kerkdienst op het te∬ein van de instelling hebben ontmoet.

春　*　*

Nog maar kort woonden w串n Schraard toen een dorpsgenote het plan opvatte

een cursus sch潤eren in het dorpshuis te verzo「gen. Daartoe had zij Monique

S-uyter uitgenodigd om als naaktmode=e poseren・ Een enkeling was het er

kenne嘩niet mee eens. Volgens een be「icht in deLee“一リa′de′● Comnl ZOu het

bloot b叫de dorpelingen aanstoot hebben gegeven. Bij wie weet ik nog steeds

niet. Het was een 「ellebe dat de gemoederen in ons v「edige dorp' VOOr ZOVer ik

weet. nauwelijks bezighield. Toch kwam zeIfs een radiove「s!aggever op bezoek.

De beheerder van het dorpshuis nam een bemiddelende rol op zich. Hij had zijn

licht opgestoken en toonde begrip voor de bezwaarden maar toch ook voor de

amateurschilders: ‘In het bestuur van de beheerscommissie zit iemand die in

Amsterdam heeft gewoond' en die zegt dat het kunst is.’Vanwege het bloot

werd vemoedelijk een adempauze voorgesteld. Er zou nog ove「 Vergaderd wo「-

田園



den. Ove「 Sluyter hoefde niemand zich zorgen te maken. want zii had kort daa「na

Ongekend succes in Italie・

Het lijkt mij achteraf het meest waarschijnlLik dat krant en radio op zoek wa「en

naa「 de bevestiging van het idee dat op het platteland `achte「iijke toestanden’

hee「sten・ Mijn indruk van de oude ga「de in ons dorp is echte「 dat zij 「ustig en

VaSt WaS in haa「 opvattingen en levenswandel. Opwinding was e「 niet gauw. In

deze overgevoelige tijden kan menlgeen een VOOrbeeld aan hen nemen. Mogelijk

had iemand een goede reden om niet gelukkig te zijn met de gang van zaken.

掌　*　*

De kwestie rond het naaktmodel in het dorpshuis doet mij denken aan de lotgeva!-

len van mun oom Sande〇・ Vanaf jonge leeftijd was hij aIs buitenlands kind

OPgegroeid bij een zwaar bevindelijke gerefomeerde pleegmoeder. Net als mijn

grootvader had hij belangstelling voo「 schilderen. Het was dus niet zo vreemd

dat hij zich aanmeIdde bij de Akademie voor Beeldende Kunst. Na ve「loop van

tijd drong b叫de pleegmoeder het geruch〔 door dat er zich op die akademie blote

juffrouwen bevonden. Zij is toen samen met haar bevindeliike broer pooIshoogte

gaan nemen・ En jawel, dat wat voor onmogelijk gehouden we「d, WaS tOCh waa「・

Mijn oom moest zijn opleiding onmidde岬k staken・

Om toch nog iets scheppends te doen is oom Sande「 meubelmaker geworden,

WaarvOO「 hij overigens een aanzienlUk talent bezat. Helaas kreeg hij kinde「ver-

lamming waardoor ook deze loopbaan een voortijdig einde nam. Daama glng

申Zich bezighouden met zakeiijke transacties op een bedenkeIijk laag niveau・

Zo expIoiteerde hij een vo看gep「opt turkenpension en verhandelde hU grote hoe-

Veelheden nepmedicijnen die噂uit het land van zl」n VrOegejeugd importeerde.

*　*　春

M鵡n g「OOtVader was een zee「 matige amateurschilder・ Toch zwierf hij een paar

jaar ai schilderend rond. In die tijd maakte hij een portret van een burgemeesters-

dochte「. Aangezien de vade「 het niet kocht en hem van zijn erfjoeg. hing hij het

thuis in Budapest zelf aan de muur. Mijn grootmoeder drapeerde tater een doekje

VOOr het noga! uitgesproken deco=ete. Zelf heb ik hel nooit gezien. maar mun

moede「 zei me eens dat dit schilderij het beste is dat hij ooit gemaakt heeft.

Pieter Bakke「

わ



A…eke, Steifen en heit Anne EIgersma aan de ZuiderIaan eind ja「en dertig

Het ke「kje in het Smids章「aatje met ervoo「 een Stukie bouw

j咋



∵照
In de vo「ige aflevering van U# deめやSgeSCh諺de”is werd beschreven hoe het

haanbe van de to「en b申va op het hoofd van de organist terecht was gekomen・

Uit een reactie van Jan Hofst「a vanuit de Stommeemolen te Aa!smeer blijkt dat

enkeie ja「en eerder het haanbe al eens van de toren was geva=en・ Hij schreef

Pieter Bakker hel volgende:

Over de va/ van Ae/ haan功v van deめ化n Aan #〆meer ve〃e//en・肋J waS

Ko扉傍証ne俄哲30印刷1タはタen加v嬢StOndゐa′り脇や読め購n・ 〃 was i〃

de m雌mo佃"aarSieI短肋gaa" he佃en mel een訪nme高座佃aan de torm-

enpehoo/en胸n肋tma′糊m・ (袖de /er‘修Wqg Zng #めtde v嬢W体中gehaa肋

Hかb/eek d短.八坤S諦kwenめdie dy /OCh ”qg V′りOnVerWaC rWas OVer肋en・

Jdy偽cob) wczs de胸dか胸n Jむ-yGme・ F掘er‘ BoeI嶋m VOnd Aet o倦印as[

omあn "qg met de v履Wl/ /e駒an en P′Obee′てねAem面e Aa/e", 〃綿ar Om物/

de -高d高de verfeeI切Aoe后幼待/eg/de v解毒o d励aan Aa移en・ BU Aet weer

omhoqg Aa/en van de v梗"am依勝de Aaan mee waa′めor読ze naarbe"ede"

似たe他日.

Echpaard毎en hter b℃Cg # St#n de Jbn叩an de deur met de v朋呼Q/雄

de Aaan weerap虎幻肋W胸eze〃en, Wan,ze Wde” dr’#ge′でgeMme1 0〃d

en N初W /ets ap deめrm hadgezet # zei: `b′℃ng Aem marcve互mardie

v/iおerging扉el ap. # moesI hem zale肋衿OChlmd b矛戸棚eタでBoe櫛ma Aomen

hale", Want Ze Wiんねn meあn aan een ,0“W WaSlbi”den・ Die zate履哲

congetomen b叩棚erf Boe鳩棚之ng雄d加he/ Om een hee/ 0〃ds初ge vhchten

pakto“wgi移, WaarJG waa鳩c砂v/殖meer hs/ de” genOt一働! ZOu ”ebben・ BU

d招e庇ca岬efomen moesle桁e de sl訪細/細voo′SC砂可a佃n en gaven ze vas/

de Aaan aan mみf妨en /Oen S"e/ ”aarboven ge伽o偽men m vooIそね/ de mnnen

boven ware〃 had # de Aaan er aI ap. Jt moesl 」rouWenS Wel ap m所/enen

staan om ddt voor e/kaar Ie kI鳴e〃. 4As〆er be”t高。//es vee/groteIl

克n励め〃昭

ん$



De toren van Sch「aard heef( het een t抽e zonder haan串moeten doen・ Siemen

Siemens maakt een replica die in 1993 is geplaatst. Op l januari 1990 maakte

Ank van de Peitl een gedicht ove「 de haanIoze toren en het draa組chl dal met Oud

en nieuw op de plaats van de haan was verschenen. De geschiedenis vemeldt

niet wie daarvoor ve「antwoordelijk was...

00rZaak en gevolg

On鱗haan qpくわの〆en

hou擁het肋VOOrgeZie持

wi/ meer ho het hven

WCg V/ingen扉ssch ien・

HU wo肋beroe′d胸n ’/ d朋alen

wi/ oId拐air we/ eens A朋ien

佃伽er scha彫lとn諦de wei

me"′ee/ A庇,en e応小

脇l ds z ho gevede′一花b′Oe‘ねr

協鳥er Aa"なくわe巧めt heder

砂高lw哲胸n水枕
verγeelt gichくねarめo血

Oh, Wat he帥hぴgeno㌘

Va初めt slaan (岬een pOOよ

脇aro朋糊/t U zcgge竹応dfe Aaa” ZO geSIOO′宏

肪I eeus vc!n een deailicht ap ,寝e脇k gehoo訪?

siemen Siemens met de oude to「enhaan en in Siemen Siemens en Jan Hofstra die de le帥Ca

萄



Op 4, 5 en 6 juli ga〇n we op Sk「ofari

Tuu「lijk, Wij mensen wonen met Z′n 15O-en geZe冊g in S⊂hraa「d’maar in en om

ons dorp wonen nog veel meer zoogdie「en・ Trouwens’OOk nog heeI wat

ongewerve-den en ge-eedpotige=・ Denk aan de reeen’de 「atten’de kikke「s’

de katten, de sweItjes, de swanen. Ze 「ennen, Ze ZWemmen, Ze 「OilenタZe

doIIen, Ze fladderen, Ze badde「en, Ze SIuipen, Ze kruipen en hore冊et aIs wij

eIk uu「 de torenklok siaan. Kortom, Wie goed uit z’n doppen kijkt kan in en om

ons do「p nog heel wat zien・ Hoogtijd om samen op Skrafari te gaan・ Dus pak

je venekijker, leg je schepnet over je s⊂houde「 en ga mee op stap’OP ZOek

naa「 de big five. Start de Iand「over. F「eek Vonk’he「e we come・

.?0



Fan it bdthtlsbankje

Sa koart nei 4-5 maaie kaam fan alles by my boppe oer 4聖堂en doe’t

ds bar血je yn ’e Rige by Perかm stie. Dat der jdns wo鵬s in healoere

蛙塑OP Sieten wie bysiinder. Heit en mem塾堅塁Sieten tlnderddkt

yn in keanmerke boppe en mochten jtlus yn ckuone en bdthds
omstappe. D∝hter Sy蛙(17) kaam doet har乱ders wer by tls wei

wiene. Dy har reis nei塞垂墾wie bys血lder. De睦重出kce troch de

Rige komme en de宣王2i en de Griine P. wiene ek faak 。nderweis. Dat

Se feilich oerkamen gong sa:

F‘oar it ferfier soarge dckter Schui血ng fan Wytmarsum mei syn飴ste

help Simon I,em鴎ra tmpont$e waard hy neamd om eyn w¥⊥rk by it

Ziekenfonds’). Simon eyn holle siet yn.ferban mei beisop’・ Hy like

swier ferv屯ne te w zen. Dokter, kenber oan.e ‘Eseulaap’foar it autordt,

soe him nei it sikehiis bringe en syn alders [de Joaden achter yn ’e

auto) moasten mei omdat Simon yn nbben謡efaar wie. Mochten se

oanhalden murde, ja wat dan. Foarby Hitzun stie de Gr血e Polizei en

moasten se stilh釦de. It血t by Simon kaan del en dokter koe yn it

Ddtsk oanjaan hoe slim at it wie en hoe gmt de haast wie. En wat sei

dy mof ± En wy weck, Sei S血On letter, en Se kamen fe址ch yn

T$on. De weromreis koe net wer ∞r rfitzun mar de mamen kamen

fe址ch yn Wytmarsum.

Hoe・t it de Joaden fierder fergong is in ferhaal apart' miskien foar oare

kear, en ek dat fan d∝hter Sy塑窒. Dy kaam nei har針ders by ds

mderddkt en waard freondime mei myn suster塾垂直・ Dy neamde

letter har aldste dochter垣塾jE, nei tis mem, en S虫垂as twadde

namme. sylvia・s alders oeI雌bben 40-45 net en de skiednis fan Sylvia

giet nei dy tfid oer ng塑en E塑型nei ±墾聖エ, CoIorado. Wat in

btlthdsbank al net yn oantinken b血1ge kin...

jl

Mei de groetnis `Ut ’e Rige’
H.D.B.



Harmelshuzen en komelkers

Dat yn de foarige ieu yn S血aard foue mear血okte wie as no docht

b皿en dt de marnichte `hamels.-huzen en ko皿elkerS dy't wa重ber

〇五enen. In oer萄OCh de血n dt it boe噌e H樋ndertjier SJc調alrd en

Sk調のI-de細s oαnt 2OOO fan Hindrik Bak重er is ngir oemaam.

‘Harmels'一huzen

坦SerWei nd. 3:

Skoallestriitte nd. 1 :

Skoallestriitte nd. 4:

Skoa‖estriitte nd. 1 0:

DoarDSStriitte nti. 1A:

DoarDSStriitte nCl. 1 5:

DoarDSStriitte na. 1 9:

DoarDSStriitte nti. 1 9:

Doarosstrうitte nd. 23:

DoarDSStriitte ntl. 25:

Doarosstriitte nd. 22:

DoarDSStriitte nd. 20:

Doarosstriitte nd. 18:

Doarosstrjitte nd. 1 2:

Molktaper巧, kmdehierswinkel, ridende

wein: C. en A. Br血Sma.

Hmel en reparaa$e radio’s: H. Westra.

Harmel en reparaa句e fytsen en hannel yn

b∞re-geriifark: J. Westra・ De mem waard

Bdter-Trynt$e neamd om’t se bdter

ferkocht.

Hannel yn eigen makke weinen, kroaden,

skriktriedpeauen, izeren hikken. Letter mei

Stipe fan agintskip Miedema: Weinen en

transporteurs en oar lanbou-ark: Sk. de

Haan en soannen.

Skipsneren: J.Y. Strikwerda.

B6lekoenirmer: Wiebe Visser.

Put$ebedriuw: O. Haakma.

PeteroaUe: Wiebe Visser.

Krudenierswinkel: Joh. de Boer.

Krudenierswinkel: 0. en A. Lemstra.

Postkantoar en tabak: P. van Tuinen.

Timmersaak en krude血er: $. en Beitske van

der Weide. SjQg坦wie ek nooh frachtfarder.

In skiphtls wie achter htis yn 'e Skraarder-

鮭art.

B6lekoerTinster: Hylkje Brouwer.

KIompeharmel: Ts. Wispelweij.

Heaharmel; letter put$ebedriuw: K. Koster

、3み



DoarDSStr盲itte nd. 1O:

DoarDSstriitte nd. 8:

DoarDSStriitte na. 6:

Sn止dstriitte nti. 3A:

Smidstriitte nd. 5:

SInidstriitte ntl. 7:

Smidstriitte n心. 1 1:

Smidstriitte nd. 1 3:

Smidstriitte ntl. 1 9:

W匝Sum ・

Smidstriitte ntl. 23:

Smidstriitte nd. 29:

Smidstriitte nd. 16:

Smidstriitte nil. 1 8:

en demei meervalkweker串D. Kooistra・

Potten en parmen: alde Koba (mem Tj. de

Ha狐〕.

Slachter$: W. de Boer・

Krudenierswaren: Joh. de Boer.

Krudenierswaren: IJ. de Boer.

Postagintskip: J. Admiraal.

Postagintskip: The Breimer.

Timmersaak: Sybren Nauta.

Timmersaak: HoIze Nauta.

Autofc血ierbedriuw: A. Jorritsma.

DoaIPSSnrid, kachels, fytsen: fam. Van Tui-

nen, tydlik fam. Swart.
’rycⅢk yn ’e smidte in hokje foar sigareseak

`De Rokende Moor’. Yn it leste oarlochsjier

wie r可廿‘De Gaarkeuken’. De doarpstelefoan

Wie by fam. Van Tuinen yn ’e gong.

Kmdehierswinkel en peteroalje: Joh. de

Boer.

Krudenierswaren en bra|tie: A. Buwalda・

Tdnsieden: S. Heinsma.

Ien dei yn ’e wike kapperssaa膿: J. Peters,

Krudenierswaren: Felze en G. Hackstra.

Slachter$: $ouke Boersma・

Slachte呵: D. Eekma・

Slachter$: W. de Boer.

Bakkerij en kofjehds mei trochreed foar

hynders: H. Breimer.

Bakker事J. Breimer.

Bakker$: D. Brinksma.

Ba曲ker$: J. Koeyenga.

Bakker垂A. Bergsma.

Kalde bakkerti: H. Alkema.

Merkhannel bakkerijguod: S. en S. Reitsma.

Krudenierswaren, PeterOabe en biezemrys:

33



Snridstriitte nd. 1 4:

Smidstriitte nd. 1 2:

Oasterleane ntl. 4:

Oasterleane nd. 5:

Suderleane nd. 14:

Suderleane na. 1 2:

Suderleane nd. 8:

Suderleane n8. 2:

K. Molenmaker.

Skildersbedriuw: J. Glazema.

Skildersbedriuw: J. Zijlstra.

U寄ouwer$: P.I. Bakker・

Houthannel: R.P. de Boer.

Molktaper申請. de Haan.

B鵡ehalder$ en timmerwurk: T§. de Haan.

ftytsmakker$: R. Politiek. No skarrelaaien:

faIn. C. Visser.

Pensjon: A. Visser.

Bar-discotheek: G. Runhaar.

Timmerbedriuw eh klompeharmel: H. Runia.

Blommeharmel `劉alom’: frou Schavemaker

en letter Greet Tool, ek blommen.

巾埴e b$eh針ders soargen foar huning yn it doaIP:岬. de Haan, C. de

Haan en R. Politiek.

Douwe F. E喝ersma boude griente by de alde tramdyk・ Syn koal bewane

hy yn it針de has dat sIoopt is.

Rb血喰Ⅲ【e重S

Wdnserwei nii. 3: Achter de winkel yn it gmtte hok waarden k$ mol-

ken trodn Durk Molenaar, L. Jorritsma en F. Wiersma. Y. de Haas

h針de der yn.e 70-er jierren droech fee en demei k轟ge it bdthtis in

Oare bestimming.

Wiinserwei ntl. 5: Men瞳n en fynt it steanplak sels net mear. It spult$e

der't Auke Rienstra同車mok en in hynder halde foar de mou証t nei

Boalsert. Siebe Heinsma buorke der ek.

Skoallestrjitte ntl. 2: De romte wie der en as der k鵡molken binne dan

wie it troch Jac. Bc鳩ma en Rein Visser.

Skoallestrjitte ntl. 4:坤ir is it wis dat famybe G. Hofetra buorke en

feehmel hie foar’t se nei de Suderleane gongen.

Skoallestriitte n旺`De Ald剛ucht, is troch $ oerd en Hinke Ster-

kenburgh beweme en bebuorke. dat der moatte ek kij molken weze.

笥Oerd wie ek momder. Tseard de Haan naan it letter fan him oer.

3勾



DoarDSStrjitte nti. 1 2: De alde heaskuon℃ tSjinne foar heahannel yn ’e

1 9de ieu. Fee waard demeist halden yn 'e tiid fan Rein Visser en earder

troch Roel Huis重nan.

DoarDSStriitte nd. 25: It bdthds is der noch. mar wa mou[ der k苛?

Fa重nype W. Burghgraefweme yn it hds en sil der griffee胎lden haowe.

DoarDSStriitte nd. 27: Fan fanry勘e Boersma binne wy wisser. Dat der

勘wiene witte vy noch en skiep om ’e doar binne der n∝h.

Sn止dstrii備e nil. 1 2: De foarein stiet noch as wenhtls mar de pleats fan

劉. Ste血enburgh brande yn 1958 6f, in stik skiednis efter耽tend.

Snridst轟itte na. 3: FtmyUe Douna hie it btithds en de heaberging noch

wol mar fee wie der earder doe't J. Reitsma en F. Postma der wermen.

En Tseard Bos〔ina buorke der earder.

Sn止dstriitte ntl, 1 3: Doe't Siebe Heinsma en Simon Baarda oan ’e feart

wermen, nO it htls fan Tseard en Hieke, Wie der in hok op ’e feartskant.

Se h針den wat jong徒e en bargen op in plak dat wy ds as feeber直lg

min foa重・Stelle kirme.

Smidstriitte nd. 31 : Fet2)e劇gersma h針de ek a山is ien of twa i嘩by wat

eaLrder de pastoヰj wie.

Suderleane na. 2: Moogm【 is de bdthds皿er der noch as tmderlaach

mar w肌em Wynia h針de der k竜v Germen de Bcer ek, dy heue it gers

thds mei de htlnekame. Fet従Nauta mou{ der earder en sutele de

molke dt mei jok-en-amer. Ietter werme er mei Joukje op it heuvelt$e.

Suderleane nd. 1 2: Il直is buorke tr∝h de famyUe G. Ho庭tra en derfoar

troch W. Burggraaf. Ma重grif folle mear, Want it wie ien fan de創dste

buorke坤m fan Skraard.

Sα bg de雛d隠れs叫わ基調ゆりい調

的億同地n α重net beめbe gn d鵡gのき

eれu)α,l de「 be巾でeおen lひenne柵

、角n巧拙賜りけα u鳩胸肌en血か叫わdαし
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AGENDAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDA

2 mei Verkiezingen EP

1 5 juni SIotdag met familievolleyba1

4,5en

6 juli Dorpsfeest

6 juli Ophalen oud papier door Excelsior

6 sept.  I山everen kopij Te呼n竜s, SⅡridstr. 12 of

teroniis@Dieterbakker. eu

7 sept.　Ophalen oud papier door Excelsior

COLLECTE HARTSTICHTING 2O 1 9

W寄fg偶のt de印加九ひhゆ

α山形e「 eeれ高調「 U○○「b机

Hefおけ調重工「 eeれZ機C九も

n即「九et luee「融わoI噌b砂

Hとで叫のS gOed書e doenタ

ひeel zon en九α′寄e l通れd

肋〔町de Ⅳ膨れS軌山の膨れgoe寄gezれd

En uoor een Co"eote ats de H寄rtstichting

心ebjとの!les章〃eI uoo「 oue手

En倣t」αα 20 e調的肌ee「 α!sひo轟g.畑肌

Alle gcひe富S九の「瞭重弥dα事章七・

Sαnenた地競れeれ叫e心血rでe競りのα筋e職eれひe農S血α几

D請高調「明eb冊c九t C 」45,78・

Met vriendelijke groeten van

Fim血ue Sterkenburgh-Stapensea


