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In dit nummer o.a.:

●　,.. en SIopen toen de toren in

●　hang leve Rembrandt uit Schraard

●　Nou,gOforit!

●　Een partti onvervalste Schraarder b皿弧

●　`Leer de kinderen maar goed Nederlands praten’

Kopij voor het volgende nurrmer inleveren uiterlijk op v巧dag l no-

Vember om 19.OO uur op Smidstraat 12 of tem血is@Dieterbakker・eu・
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OP ’E H工CHTE

Reauyen, Fryske hynders, Wite dowen, folk yn feestlike klaaiing en… in ynlokkich

breidspear. Alle yngredirnten foar in mearkehoulik wiene oanwezich op freed

12 july. Skraard wie, tuSken Boalse巾d台r’t it boargerlik houlik plakf血・ en

Wdns, d台r’t de feesttinte stie der it midpunt

fan. Yn ds tsjerke waard it houlik fanAuI寄e

Antste op de Hoek en Peter Frederik Nan"

ta ynseinige. Se werue no nooh yn it hds fan

foarhinne Durk en Akke MoIenmaker oan
’e Sude「leane en wy winskje harren noch in

】ang, lokkich en sdn libben ta.

Durk Molenmaker, dy libbet al hiel lang. L二

Op 28 oktober kime wy him felisitea垂mei syn 95stejierdei・ Syn adres is: De

Troch「eed 24, 8701 LB BoIsward.

Lang leve Rembrandt. Lycke Stam, 9jaar, is vast de eerste Schraarder die een

schilderij in het Rijksmuseum in Amsterdam tentoonstelt. Haar werk werd met

562 andere uit 8390 inzendingen gekozen om 2 maanden in hetRijks te hangen

i・V・m. de 350ste geboortedag van Rembrandt" In een interview in de Leeu-

warder Courant van 8 juIi staat: `Later wil ik graag kuustenaar worden’, Zegt

ze. Toeri ze hoorde dat 2019 het Jaar van Rembrandt is, VrOeg Ze haar ouders

eerst wie dat was. Daarop IS Ze gaan g∞gelen en is ze met haar onders naar het

Rijksmuseum geweest om Rembrandts werk te zien. Wat ze ervan vond. `Het

ziet er zo echt uit., Vooral het po巾et van Maria Trip sprak haar aan en daarom

maakte ze Maria Trip 2・0・ `Ik wilde het wel eens op m叫n elgen manier na-

SChilderen, Want dat mag als kunstenaar.’

Lycke woont in de bcerderij van v.h. familieVan der Schaar. Wie de tent∞n-

stelling wil zien moet snel z珂. Hij duurt nog tot en met 15 september.

Geslangd en wat dan?

Mart導n Popma helpt ons uit de brand als we onderweg naar de Rotterdamse

haven met pech langs de weg staan. (Opleiding automonteur Friesland College・

Heerenveen).
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AIwaa「 Steven de Jong ons welkom heet aan boord. (H鵡gaat een jaar stage-

varen met dorpsgenoot Douwe v.d" Berg, Waama hij zich verder wiI bekwamen

in de stuurmanskunst).

Dankzij Nynke de Haan is onze cruisevakantie tot in de punbes ve「zorgd. (Toe-

「isme-management, Leeuwarden).

Hylke (opleiding Veehouderij Nordwincollege, Leeuwarden) en Sioerd Ynze

Sterkenburgh (middelbaa「 kader aan de Aeres Hogeschool te Dronten) zorgen

ervoor dat we onderweg ln OnZe `deckchairs’kumen smullen van een `mi!k-

Shake’en een lekker stuk kaas bij de borreI.

Sie匂e Piebenga gaat een melkrobot ontwikkelen waamee het niet meer moge-

1ijk is dat Trijn匂e Sterkenburgh haar arm b「eekt tussen een koe en een buis.

(Industrieel ontwerpen TU Delft).

Vervolgens zet Jan Piebenga de robot wereldwijd in de markt. (Intemational

business UV Groningen).

En Femke de Haan neemt een tusse巾aar om te bedenken hoe zij ons van dienst

kanzijn.

De laatste activiteit van DO (dames Onderling) van dit seizoen was een uiト

sta由e op 28 mei naar de korenmolen ` De Ondememing’in Witmarsum. Christa

Bruggenkamp, de veelz珂ige dochter van Paul en Anke言s daa「 vol enthou-

siasme aan het werk. `Mevrouw de Molenaar’heeft haar opleiding bijna vol-

tooid en van het meel dat daa「 gemalen wordt bakt ze heerlijke broden.

_一.^_　-・∴「　　　　　We waren maar met z,n drieるn, Wat als voordeeI had

dat we alles goed konden bekijken. We werden ont-

vangen met thee en koffie・ en Christa vertelde over

haar loopbaan en over de geschiedenis van de molen.

T串ens de rondleiding die volgde zagje dat haarogen

nog meer begonnen te stralen bij de beschrgiving hoe

je als al!es perfect draait de molenstenen kunt horen

zmgen. Daama smuiden we van haar zelfgemaakte

taart.

Christa woont in het molenaarshuis naast de moIen

en ze heeft a】1erlei plannen voor activiteiten om deze

prachtige molen uit 1850 meer onder de aandacht te

b「engen. Een uitstapie naar `De Onderneming’is een aamader. De molen is

iedere zaterdag te bezichtigen tussen 13.00 en 16.00 uur. Het mailadres van

Christa is: info@ mevrouwdemolenaar.n1
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Christa zal het oergraan dat met volgelingen van de in 1496 in Witmarsum

geboren Menno Simons de hele wereld is overge「eisd en nu via Ame「ika weer

bij z叫geboorteplaats groeide, malen. In de L・C. van 31 juli zegt ze dat ze denkt

er eep paar duizend b「oden van te kumen bakken・ rEen broodfeest of iets derge-

1ijks zou leuk kumen zijn.’

Data om te onthouden:

12 sept. Pjoeke van der Werf 75 jaar; 16 sept. Margriet Sterkenburgh en

Johannes Gi賞iam in Nijl急n 25 jaar getrouwd; 22 sept. Hendrik Breimer in

BoIsward 89 jaar; 25 sept. Bou噌e van der Schaar in Witmarsum 75 jaa「; 12

0kt. Ciel Andringa in BoIsward 83 jaar; 13 0kt. Ynze Sterkenburgh 86 jaar:

17 okt. Alie Boersma in BoIsward 90 jaar; 28 okt. Durk Molenmaker in

BoIswa「d 95 jaar; 1 nov. Sijke Bakker-Douna in BoIsward 85 jaar.

De vorige keer kreeg Jan Wiersma 8 aug・ als jaardag toebedeeld. In het kerk-

blad `T?jerkefinster’staat dat hij op 7 aug.jarig is. Wat is dejuiste datum?

Yn Makkum is op 9 juny Wiebrig Bakker-Feenstra ferstoam. Se wie de mem

fan Houk dy,t mei Roland yn it hds fan Folkert en AIie wennet" Aidere (釦d-)

Skraarders witte noch dat de famylje Klaas Fee膳tra yn ’e Mar weme, tichteby

de Makkumerfeart. Wiebrig gong yn Eksmoarre op skoalIe en誼n dan op

klompkes troch it l含n nei de betonbrege. D全r waarden se ferwiksele foar skuon.

Ne辞ens Durk Molenmaker sette mem Houkje de bem ek wol oer mei in boatsje

at se dt skoalle kamen. Se moasten dan `over’roppe・

Durk wurke nei 12 maaie 1945 in hoart匂e byJan Feenstra fan Eksmoarresyl.

As syn broer Klaas siik wie waard Durk wol oan him軸end. Syn oantinkens

oan de famylje binne goed. It wie foar him gjin straf om mei Wiebrigs sus

IJbeltje dnder de kij te sitten. E育at it moai waar wie waarden se dnder de

appelbeammen noege en hawwe der hearlik iten.

Letter, yn 1946, nei in moame by timmeman Fokkema yn W血s wurke te

hawwen, hat Durk tegearre mei syn broer Johan wer by Klaas oan it wu「k

WeSt. No omjirpels te dollen en hekkelwurk te dwaan"

Der is noch in link mei Skraard. De mem fan Wiebrig, Houkje Reitsma言s

beme op ’e pleats oan ’e Wdnserwei der’t Bouwe en Jantje Sterkenburgh no

wepje. En be如n sechstigerjie町en hat se in skoftke as hdshaldster by Ype de

Haas (no Bobby de Boer) weme. Der kaam Houk as famke wol by har beppe

OP besite en boarte dan mei de bem fan frou Bruinsma.
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Wiebrig Feenstra troude mei Sjoerd Bakker, dy’t yn 1992 ferstoar. Bdten

Lollum, d全r’t no it `Slachtehiem’is, hiene se in buo「kerij. Se waard hast 89jier.

Fert「iet is de「 ek by famyljeVan der Woude. GrytEie har heit is wylst er oan it

wurk wie op syn dierbere pleats by soanKlaas Hans hommels ferstoam. Yn de

「ou-advertiniie stiet `De pleats wie syn libben’・ Hielke van der Gaast waard

op 2jamewaris 1936 yn Waaksens beme en stoar d合r op 22 maaie 2019.

Op 23 juny is yn Wommels Finke Bakker-Douna ferstoam" Se wie injongere

sus fan Folkerts AIie en twalingsus fan S主jke. Se kaam yn Burgum op ’e wrald

en groeide op yn Skraa「d op de pleats der'tJanJelle no buo「ket. Se t「oude mei

doarpsgenoat Albert Bakker, †28-08-2006・ Jan en Tjeerd wiene muoikesizzers.

Se is 84jier wu「den.

Douwe de Boer, Skraard 14july 1934 - Boalsert 5 july 2019・

Hindrik Bakker skriuwt oer him: `It wie by it bdth丘sbankje da白k op

moandeitemoam mei Douwe de Boer faak in praatije hie. As s!achter te Wdns

kaam hy dan yn Sk「aard om syn klanten te free由en wat se fan him noadich

wiene. Fan my woe hy sa no en dan wol in bist oemimme foar de slacht. De「

gong ds praat争ie oe「, net Oer dat er yn Skraard beme wie. Letter, beide yn

Boalsert. koene wy noch neiprate oer de eardere tiid" Stadichoan rekke Douwe

dt byld en is e「op 5july stoam nei in libben fol ak♀je mei wurk, hynders' nei

Amearika, en ek emoa句e trOCh ferlies fan bemsbem. In goed oantinken hat

d’alde kunde oan him.’

Egbert Kolk stoar ll augustus op 70iie証ge leeftyd. Hy wie de man fan ald-

Schraardster Grietje de Jong, de op len nei jongste dochter fan Ste鯖en en

Dieuwke de Jong・de Groot.

Wistenjo dat:

it reedrydpearJor正u Bergsma en Heather Richardson by `it houlik’yn Skraard

Jorrit op de O.S. fan 2014 yn Sot?ji kampioen waard op de lO km...

hy yn 2013 en 2014 wraldkampioen waard op dyselde 6fstan・・・

Heather yn 2010 en 2014 ek meidie oan de O.S. foar de USA…
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Se by de WK-SPrint, WK-6fstamen en de Wr創dbeker ferskate gouden plakken

Wan hat op de lOOO en 1500 meter...

OP l maaie 1911 yn Skraard ek in Oiympyske dielnimmer beme waard…

dat de roeier謡oerd Durk Bartlema wie…

hy yn 1936 yn Be「lyn by de O-S. dtkaam by de 4 mei stjoerman…

Se 4de waarden...

hy Ietter sjirurch wurden is en hy op 25 maart 1987 stoam is yn Eindhoven〇・・

de釦d-Smidse te keap stiet…

Eelco Kooistra syn hds ferkocht hat…

Peter Nauta syn hds yn ’e fe「keap hat...

B&B `Oan ’e Feart’400 meter fan it sintmm leit…

’De Opslach’syn namme heech haIdt...

it hds fan f.h. Bethlehem nije bewemers hat…

Geeske v・d・ Weide hielendal genezen ferklearre is…

Se a! weroan it wurk is...

Jan en EIisabeth yn Dutslan op in camping stiene…

Se eefkes yn it doarp wat boadskipkes helje soene..・

Se 60 km fytst hawwe om de camping werom te finen...

de t♀jerklike gemeente SSL sdnt 2 sept・ Offiiieel ien is mei Wdns.."

Marijke

Jorrit Be「gsma en Heather Richardson
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Jan Meinte te Velde・ SchooThoofd te schraard van 1957 tot 1963▼ Werd op

20 maart 1932 in Gaseltemijveenschemond geboren・ Op l j血betrekt

meeSter te Velde met zijn vrouw Jan債en ten Hof het schoomuts van

Schraard・ Hier haalt坤de aktes handenarbeid en Engels. De Schraarder

SchooI wordt in die t担leerschooI van de Chr点weeksehool in Sneek. Op

l januari I 963 wordt meester te velde schoolhoofd in Nieuw-Buinen. Na

l maart 1971 he塊的zijn werkende leven in Stadskanaal voortgezet tot

aan z$n vervroegd pensioen in 1993 en woont daar nu nog.

Oulangs rutmde坤zijn zolder op en ontving Ruurdtje Postma een enve_

loppe met血derteker血gen met het whende郎e verzoek deze b串e ma-

kers ervan af te leveren" Daar heeft ze veel plezier aan beleefd vanwege de

Verra輔nd leuke reacties die ze kreeg. ze dacht aan Terpn$s, en Vr∞g

meeSter te Velde om wat te schrijven over z恥勘d in Schraard.

Helaas kumen te teke血gen址er rhet in I轟eur worden weergegeven, Maar

Om tOCh een ind巾k te krijgen van het tekentalent van foud-)Schraarders

begin jaren zestig tonen we er een aantaL verkleind en in afleveringen,

met daarb担e血ne血gen van meester te velde. Uit de teker血gen b郎t

dutde郎dat de leerlingen een les over ・textiel・ hadden gekegen. M.B.

国雪国

塞二;
Tekening van Akke Postma

√・¥㌔姦.
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’Usjaisja’- 1957

Alleen in een cafe was telefoon. Na zeven uur ’s avonds kwam ik thuis

Van m町n Werk・ `Er is telefoon voor jou uit Schraard in Friesland.’Waar

Schiaard lag wisten we geen van allen. Maar toch maar naar het cafe.

Na wat moeite had ik contact met de heer Zaadstra. (Onze adverten-

ties stonden in hetzel蝕e corTeSPOnden也eblad van de P.C.0.) `Jume

ZOeken een woning en wij een hoo組.

Nou dat past競risschien wel. Kom maar

eens proe組es geven"’Maar ik was nog

maar 24 jaar・ Na wat heen en weer ge-

Praat besIoten Jannie en ik om op 18

febmari 1 957 proefles te komen geven.

Van Eexterveen naar Gro血ngen met de

bus, daama per trein naar Leeuwarden.

Van LeeuWarden met de trein naar

Sneek, daama met de bus naar BoIs-

Ward. In BoIsward stond een taxi van

Jo重Titsma en een bestuurslid van de

SChool. Na een harte噌ke begroeting

brachten ze ons naar Schraard. Na ken-

nismaking met de fam址e Zaadstra en

het schoolbestuur werd de proefles over

de turfgraverij h de VeenkoIor蓮n ge-

geven. De benoeming volgde en de wo-

ning werd bekeken. Omdat er naar onze

mering nog iets aan de woning verbe-

terd moest worden, gaf het bestuur als

番心rh珊Id○ ○pかoep

丸鍋　de ,.Sch○○1鵬e章　dc

Bjjもel’’w。融脅eVr袖gd

E藍N櫨○○賢D

N.H・ Åkte 3.

Ⅵ竜山n留besc観i姑aar.

Ve中るa駁田製轟oste狐bく直近t.

B予.種〇㍍ 1うIc加. 8βノミ　ふ

名月読血らI7. d.京.

事貌はま薄青那線薄母岩場轍

弾き　碑! I吊、青極点標章rV..

鋤副職∴雷鳥的.母狐　的寄e蹴

鞠証短的　母朝棚　涌軸一

諦臨画、佃博面相

捗∴" l新嘗　信欄上　部‖高み

陣高書! {t祐在カタ叩peI

場　　-く“∴`● ・岬シー●-場,.{　一裏ィ、● ●〇〇〇}-

antwoord: `Dat komt in orde.’Maar we waren net bedrogen met een

WOning en we zeiden: `Ja werkelijk?’Het antwoord van het schoolbe-

Stuur hebben we nooit vergeten: ‘Us ja is ja,. We hebben met plezier

ruim v$fjaar in dit huis gewoond.

Sneon en snein

We kwamen utt Drenthe en moesten Fries praten. Maar niet in school・

Een van de bestuursleden zei: `Leer de kinderen maar goed Neder-

lands, Ze gaan later in heel Nederland wonen en werken., Er moest

echter wel een les per week Fries gegeven worden. Maar gelukkig wa-

ren er leerl血gen die de les in het Fries ovemamen. Geen probleem
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dus. Maar 3l augustus was het dorpsfeest en als meester moest ik

OOk aan de kleuters duidelijk maken hoe de blo車es een voor een in

het kor宙e moesten worden gegooid. Na het組ul匝VIogen alle kinderen

naar de blokjes en gooiden die in het kor$e. Dit was niet de bedoenng.

Gelukkig nam een van de moeders het over en legde in het F`ries utt

Wat er gedaan moest worden. En alles ging goed. De blo埼es kwamen

in het `kuorke’.

’s Avonds gingen de cabaretiers Tetman en Jarich, in de schuur van

Ttrpstra・ in het Fries een leuk verhaal vertellen. Gelukkig konden wij

het goed volgen. Over het algemeen geen probleem dus, maar in de

krant stond elke zaterdag een stuk over ・Sneon en Snein’. Waarom

eⅨe zaterdag? Maar eens vragen aan Brands(e)ma, die elke avond de

krant, die we gezamenlijk lazen’bracht. ・Oh dat betekent, Zaterdag en

zondag.’

J.M. te Velde
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Looplicht

De bevoIIing van Schraard is na 1 990 nogal aan verandering onder-

hevig geweest, dat waarschijnlijk hebben veel lezers van ’lerp垂is geen

idee wat dat draailicht in het gedicht van Ank van de Pe郵in het juni-

Het was in die tijd gewoonte geworden om met Oud en Nieuw wat op

de toren te zetten. Op een gegeven moment kwam er echter een an-

dere koster die zoiets beslist niet wilde hebben. In het begin liet h軍

een paar keer een nieuw sIot in de deur aanbrengen, maar via slinkse

Wijze wisten we steeds weer een sleutel te bemachtigen. De koster

werd echter steeds finatieker en uiteindelijk gaf hij hiemand meer

een sleutel mee. AIs de organist wilde oefenen dan deed坤zelf de

deur van het sIot en na afloop weer op sIot.

December stond al op de kalender en we hadden nog steeds geen

Sleutel kurmen regelen, maar het toeval wilde dat de Oudejaarsdienst

in de kerk van Schraard zou z酋n. We kwamen al snel tot de conclusie

dat als we nog wat op de toren wilden zetten we het onder de kerk-

dienst zouden moeten doen. Vr$wel altijd gingen we zelf naar de Oude-

jaarsdienst en dan gingen we meestal bij elkaar zitten. De voorpret
WaS OOk alt手jd een stuk groter dan het plezier dat het uitvoeren van al

die bedachte plarmen gaf, Want dat was meestal alleen maar hard

werken. De meeste kerkgangers hadden wel door wat er in die hoof-

den omging en maakten dan een opmerking over onze sch守nheilige

koppen. Maar deze keer dus niet naar de kerkdienst, maar Wel naar de

kerk.

Freddy Postma had bij wegwerkzaamheden bij Exmorra van die

knipperlichten zien staan en had daar drie exemplaren van meegeno-

men. Toen de dienst begormen was, WaChten we eerst buiten af tot er

een gezang werd aangeheven en sIopen toen de toren in. Een k血pper-

1icht werd zo hoog mogelijk in de makelaar, Waar de haan op stond,

VaStgebonden en de andere twee werden op de toren句es van de beide

topgeve賞s gezet en daar vastgebonden aan de bliksemafleider, ZOdat ze

er niet af konden waaien. Toen we weer buiten kwamen bleken de

lampen een veel groter e節鵜t te hebben dan we ons hadden voorge-

Steld. Omdat ze allemaal net in een iets andere frequentie knipperden

leek het net een looplicht dat eerst een t$d linksom en dan weer

rechtsom ging. Toen de kerk uitkwam hadden de meeste kerkgangers

hier wel schik in, maar de koster sprong uit z$n vel hoorden we later.
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De lampen werkten automatisch en gingen pas aan als het donker

werd. Overdag waren ze dan o○k nauwe喝ks te zien, maar in de nacht

des te meer. Zel鰹vanuit Wons en Exmorra was het loophcht te zien

en sommigen daar dachten dat het om een helikopter ging en zaten

dan met een verrekijker in de nacht te turen. Tot ver in de zomer

hebben de accu,s het uitgehouden. Zelden eerder een dergeljjke stunt

uitgevoerd waarvan we nog zo lang plezier hebben gehad・

Jan Hofstra

BER量CHT VAN DORPSBELANG SCHRAARD

Beste Sch「aarde「s,

Het wordt vroeg of laat, Of hoe dan ook weer herfst!

Noteer alvast de datum van 2 novembe「 aanstaande want dan is het weer

kIussendag. Heg snoeien bij het trapveldje, bIaderen vegen, a=erlei op田im-

kIusjes, afijn hetze馳e als wat je in je eigen tuin doet, maar dan een zaterdag-

OChtend met eIkaar in het do「P.

Om half lO is de ko冊e bruin in het dorpshuis en rond 13 uur houden we het

Weer VOOr geZien.

Doe je mee?

Groet van DorpsbeIang

actie actie actie actie actie actie actie actie

Wie? De ZWO-COmmissie en Diaconie

Wat? Grote gevuIde koeken (let op: Wons kan de koeken bij Jantina Po嗣ek

beste=en, komen dus niet bij u langs)

Wanneer? Vanaf 7 oktober

Kosten? 4 euro per doosje

Voor wie? Voor ons project in lndia: Onderwijs voo「 Dalit kinde「en. Met uw

Onde「steuning hopen we zo de Da航kinderen ee= betere toekomst te geven.

actie actie actie actie actie actie actie actie
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Tuintips鵜 VOOr Terpn車vlezers

Hertst in de tuin!

Na een zomer die van h沌e naar kou naar hitte overging valt met een klap de

herfst onze tuin binnen. Maar wie weet komt er nog een mooie nazomer achter-

aan; laten we het hopen.

Dat neemt niet weg dat er langzaam maar zeker geruimd moet gaan worden, al

hoeft a11es niet meteen met de grond gelijk gemaakt, SOmmige planten en heesters

hebben nog een mooie nabloei en die hoeven we niet om zeep te helpen.

Maar alles wat helemaal uitgebloeid is knip ik wel af;

dat bruine en gr呼e maakt de border er niet mooier

OP en bederft toch wel het zicht op die planten die nog

leuk doorbloeien.

De hagen kunnen nog een keer worden gesnoeid, dat

is dan wel de laatste keer voor ditjaar. De bollen voor

het voo寄aar kunnen vanaf nu wel worden gepoot,

behalve de tulpen die komen later. Kijk vooral eens

goed naar andere bloeiers dan narcissen en hyacinten, er is zoveel meer moois in

de handel. En voor het gemak; 1et erop datje bollen koopt dieje niet hoeft op te

rooien na de bloei maar die kunnen b暗ven zitten, SCheelt een hoop werk.

De zome血loeiers als dahlia’s en begonia’s en gladiolen en wat dies meer zij kun-

nen er na de bloei wel uit. De ho11en schoonmaken en goed bewaren. AJs je het
iets voorzichtiger wilt aanpakken knip je eerst de bloemstengels e則it en laat het

b]ad nog even zi龍en tot ook dat de geest geeft.

AIs je nog wat heesters ofbomen wilt planten is dit een goede tijd om dat te doen.

De grond is nog relatief warm en bij een goede vooめereiding van het plantgat

Slaan de meeste heesters gemakkelijk aan. Denk er wel om bit bemesting de mest

aan te brengen bovenop de aarde en beslist niet in het p賞antgat, daar I調nnen de

WOrtels niet tegen.

Geniet nog maar van je tuin zolang het weer het toelaat, misschien hebben we wel

geluk!

B.L
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Fan it btlthtisban坤e

De oare kear gongen de Joaden yn 1 943 tit ’e Rige mei dokter Schuiling

en Simon ’koepon’tinderweis en kamen fe址ch yn T$om oan. Marieke

BriI庇sma liet dat sti均e oan har omke der leze. Dy wist ek ien en oar

Oer doe en woe d台r wolris nei my oer prate. Sa bedarre ik op in middei

OP ’e tee by omke Meindert en tante Griet.

Dat de Joaden dteinlik net oerlibben hiene se mei oan harsels te tank-

jen. Mei earst in pear pla鴎es yn it doarp kamen se by de famyUe

Greidanus btlten dt. As it feilich wie koene se der yn it bdthds hirme-

en-Wer rirme en sitte op it ban均e. Mar wat diene se? Se gongen

btltendoar oan　'e kuier en waarden

句Oen trOCh minsken dy’t der wurken.

Dat koe net fansels en doe,t de man ek

noch in brief mei nammen fan fersets置

minsken fuortsmokketie woe wie de

boat oan. Dit folk moasten se sa gau

mooglik kwyt mar der wie由血adres te

finen. Uteinm moasten se har gedrach
mei de dea bekeapje oan ’e kant fan ’e

Pikemar tinder N茸esyl. Se binne yn

Snits begroeven en dochter Sylvia 〔doe

17 jier〕 en doe noch lang by tis yn ’e

Rige, hat net witten dat har alders sa

Oan har ein kamen. De spreuk op ’e

gref室tien jout wat oars oan.

Sylvia gong nei 1945 nei Ingel含n foar

St心d勾e, trOude mei in T句echyske joad

en werme mei him mear as 30 jier yn

Tel Aviv. Se krigen twa dochters. Dy gongen nei de USA en krigen man

en bem. Om de bemSbem faker $en te kinnen gongen Sylvia en de

man der achteroan en wermen noch lang yn Denver-CoIorado. It gref

yn Shits fersoarge ik dt Boalsert wei mear as 25 jier. Mei kryst髄d

krige ik in kado. In swarte coat draach ik noch wolris by in begra節enis,

as oanti重出en oan Sylvia, dy’t my it skaken leard hie en der is noch

mear. Oare kear miskien?

No groethis Ut ’e Rige, Boalsert.

H.D.B.
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Excelsio「 sta巾OP

Het seizoen is in het laatste weekend van augustus wee「

OPgeStart. Op vrijdag de eerste repetitie van het seizoen

en op zaterdag het Thom Zigterman Kaatstoemooi (TZK).

Onder perfecte weersomstandigheden werd de 1 5e editje

een groot succes. ’s Morgens werden eerst te spieren los gemaakt en gewerkt

aan het teamgevoel onder leiding van een psychomotore therapeut. ’s Middags

Werd een felle strijd gestreden op het kaatsveId van Schettens, Waar uiteindelijk

het partoer Wiebe Veldhuis, Nynke de Boer en Gerb「ich van der Woude er met

de winst vandoor gingen. Wiebe werd tot Koning van de TZK benoemd en

Ontving de speciale `ziive「en’TZK bal.

Zondag l september vond in

de kerk in Schraard een

kerkdienst plaats, Waarin

gevierd werd dat de kerkelijke

gemeenten SSL en Wons
Samen Ve「der gaan. Om dit

Samengaan te aCCentueren

VOrmden een aanta=eden van

Hosanna Wons en Excelsior

Schraard een ensemble om de

dienst muzikaai te begeIeiden.

Een mooie samenwerking,

tijdens een bijzondere dienst,

Exceisior bereid zich nu voor op het verenIglngSCOnCert. Traditiegetrouw staat

OOk dit keer een sectie centraaI, ditjaar z匝dit de trompe競en. Zij pakken het

eens heeI anders aan en kiezen voor een verrassend licht programma. voI

SWingende en opzwepende muziek. Zet het maar vast in je agenda: Zaterdag 23

november, 20.00 uu「さin het Ma「ne Coi○ege in Bolswa「d!

30 JAAR GELEDEN IN TERPNIJS: O量tober 1989

Burgervader Abma en het donineesechtpaar Jellema bezochten het

dorpsfeest op 19 aug./Oproep aan 55-Plussers om mee te doen met

de ouderengymnastiek/Opknapbeurt Opslach en bmg/ Gabrielle van

der Waal werd als rrieuw Sooslid in de bloem的es gezet/ Fam, Hofetra

Wint op 2 sept. het eerste fam址evolleybaltoemooi/Oebele Haakma,

hoogste zormebloem: 283cm.
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Voorb車e zomer

De dagen korten en soms mik je de pittige frisse lucht van de her庵t・

Voorb鵡alweer, die zomer.

Geesje en Piet hadden een eigenaardige plant in de tuin staan.

Geen gewone distel, OP de bladeren was het groen wit dooraderd・

Vroeger in kloostertuinen als geneeskruid gekweekt. De plant wordt

al genoemd in een `Cruydeboeck’uit 1554, heet daar `Van Onser

Vrouwen Distel’. Nu kortweg Mariadistel・

De witte aderen $ymboliseren druppels meⅨ van onze lieve vrouwe.

Een aftreksel van de zaden

van de Mariadistel bevat de

StOf silymarine. Goed voor de

lever en dat is beslist niet aト

Ieen folklore of een mooi ver-

haa均e. Mariadistel is als een

Van de weinige middelen

Werkzaam bij een vergiftiging

door de Groene knolamaniet,

een van de meest dodelijke

Paddestoelen die ook in Ne-

derland voorkomt.

In Utrecht en in Groningen

in het Universitair Medisch

Centrum is een kleine voor-

raad van dit tegengif gemaakt dat intraveneus kan worden toege-

diend. Zou je de thee drirken dan werkt het n止ddel niet, Omdat er

Steeds overgegeven wordt bij de vergiftiging.血Engeland wordt de

Groene knolamaniet `Death angel’(Engel des doods〕 genoemd.

Het eten van een paddestoel kan al fataal zijn en het is beslist geen

ZaChte dood, maar een l$densweg die weken kan duren. Vieren-

twintig uur na het eten hiervan k巧gt het slachto節er当亜anee en

maagkrampen. Hiema een schijnbare verbetering, maar niets is

minder waar. Na goede en slechte dagen begeven lever en nieren

het. Soms kan een levertransplantatie nodig zえjn. Een op vij飾en

mensen overl主jdt birmen tien dagen.
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Voorzichtig dus met wilde paddestoelen, de Groene knolamaniet

坤kt als ie nog klein is ook nog eens sprekend op de Champignon.

Mijn pake moest hier allemaal niets van hebben: `Minsken ite sokke

rare d血gen坤oed de dei, Kapuchons ensawathinne.’Nee, hij ge-

noot in de nazomer van een bord met een berg sperziebonen uit de

moestuin en daar bovenop een paar grote scheppen suiker..・

Een plant die zeker eetbaar is en in deze tijd veel aan de weg wordt

aangeboden is de Pompoen. Ook in de supermarkt te koop en

meestal bioIogisch. Zelf vond ik ’m altijd wat flauw, OnZe kinderen

VOnden 'm net als Courgette `zo heel erg naar… hiets’smaken,

totdat ik een recept kreeg van in de oven geroosterde pompoen met

een pittig kruidermengsel (zie pagina 32). `Ooh…, dit proeft naar

WOrSt!’riep een veganistisch etend finilielid vermkt・
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Uit de dorpsgeschiedenis

Bladerend in oude numme「s van 7率pn昨Zag ik de vele afleve「ingen vanOm ’e

te′p terug, Waarin stu均es geschiedenis van ons dorp zIJn VaStgelegd. Het is

we「kel串imposant wat Hendrik Bakke「 allemaal bij elkaa「 heeft geschreven en

nu nog schr事ft in Fb扉t強弱dsban匂e. De dichter van het Friese land Obe

Postma was al een halve eeuw eerder naar Amste「dam vertrokken om e「 natuur-

kunde te gaan stude「en, tOen hij terugdacht aan het bdthdsbanトje in z担geboo「-

亡edo中:

雄moat dochs tyn WGzenja/瞥証en Aa, Sa ’t eryn有g碓搬thds

tyn stee hie -房s印協yn /lbben /料調子d原en・

In een ander gedicht beschreef Postma ee「der hoe het Ieven uit zijn jeugd hem

bezig is blijven houden:

Hoe /ibbetyn 〃少子t dlde /ibben /沈洞上附すoch

De旬e鳩t c呼声nsen: ’t〆e stlet ap t s脇l eIまねech

h ’tweake施n〇号y短徹虎s(わa′・ねit Aeech ;tge萄

De 40WeWaZem /擁t !roCh d ’lapeIまdoa手omheech・

In de laatste st「ofe onthult de dichter wat eigenl担Zijn belangrijkste drijfveer is:

脇r l砂nJGr佃移st is mea′∵ /k moat加sie/en擁n,

De rinjあ’t /ibben en佃n扉ns鳥en c,l ’t bestean・

Ik denk dat het precies dまt is wat Hendrik Bakker zo lang schr串nde heeft

gehouden over het leven in ons dorp en het dorp van zijn eigenjeugd.

*　*　*

Bij het schrgiven over historische onderwerpen is het gevaar van fouten maken

alt担groot. AIs het gebeurt is dat te begrinen, maarOOk te betreuren. De feiten

moeten kloppen. Helaas maakte ik enige tijd geleden een fout bij de veronder-

ste11ing dat de vrouw van de gerefomeerde dominee Pe] een auto had aange-

schaft. In werkelijkheid was er een kenteken aangevraagd door dochte「 Rika
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Pel. Zij kocht namelijk een damesmotorfiets.

Schelte de Haan leerde haar het voertuig te

besturen. Het staat aIlemaal in een artikel van

Dirk Swart in een nummer van Terpnijs van

ruim twintig jaar ge書eden.

Verder schreef ik eens dat tante Anna was

aangesIoten bij de Enkabe. Ik werkte ooit in

net zo’n soort winkel die aan die organisatie

Was Verbonden. Vandaar de vergissing" Ik had

echter Unigro moeten schrijven. Onbelang-

De Phoenix damesmotorfiets met

Sachsmotor die Bika Pei in dejaren der-

tig aanschafte.

「ijk, Zal iemand misschien denken, maar m巧Zit het dwa「s. Het is een schrale

t「oost dat ande「en ook zulke fouten maken. In mee「dere publicaties staat bij-

VOOrbeeld dat de Schraarder schoolmeester Jan Kuiper een kaart van Wonsera-

deel tekende. Die kaart werd echter getekend door Jakob Kuyper, die bijna een

halve eeuw eerder werd geboren, en geen enkele verbinding met ons dorp heeft.

Ze!fs ben ik een keer een fout tegengekomen die verschillende schrijvers al ge-

durende driehonderd jaar van elkaar ove「sch「even・ Erg omdat een bekende

muziekhistorica er een theorie op had gebaseerd, Waar dus ook niets van klopt・

Een geschiedkundige uit m叶eigen kennissenkring schr胆VOOrZichtigheidshalve

altijd ’misschien’, `waarschijnlijk’, Of `het zou kumen zijn dat’bij zijn bewe-

「lngen, maa「 dan weetje weer niet waarje aan toe bent.

*　*　*

Tijdens de late Middeleeuwen is op verschi‖ende plaatsen een hostiewonder

gedocumenteerd. In Schraard was dat begin v軒tiende eeuw het geval. Een pau-

Selijke oorkonde uit 1414 vemeldt het verslag van de plaatselijke geeste賞串e

Ja血s of Jarich die `onIangs tot zeer grote verbazing de eucharistie onder de

gedaante van brood bedekt met bloed heeft aangetroffen op een altaar van de

kerk, en het eerbiedwaardige sacrament, nadat de rector [Ja血s] en de vicaris

Van de parochie het verse bloed nauwkeurig hadden bekeken, OP een daartoe

geschikte plaats met een passende plechtigheid heeft ondergebracht’・ Waarsch叶-

Iijk is het wonder te verklaren door de intense roodkleu正ng die de bacillz僚

pro`暗めsu5, in het Duits weIHostie型施of hostiezwam genoemd, VerOO「Zaakt.

Schraard werd officieel een pelgrimsplaats.

Omstreeks 1580 gaat ook onze kerk mee met de refomatie. Waarschijnlijk is

Godefridus Sopingius in 1597 de eerste predikant. Hij is geboren in het Duitse
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Weener dat al veel eerder tot de refomatie was overgegaan. Met de pelg「ims en

de ve「e「lng WaS het gedaan voor zover er nog wat van ove「 was・ Het hostie-

WOnder was eigenlijk een overtreffende trap van de leer van de verandering van

brood en wijn in lichaam en bloed. Deze t「anssubstantiatie is nu juist het be-

lang「氷Ste Onderwerp waarover protestanten en katholieken theoIogisch van me-

nmg VerSChilden.

Toch zal vjerhonderd jaar later nog 66n keer een eucha「istieviering in de kerk

Van Schraard plaatsvinden. Dat was bij de begrafenis van Schelte de Haan in

1970. HU was met een katholieke vrouw getrouwd en zelf temggekee「d naar het

Oude geloof. In een rouwadvertentie spreekt de Christelijke Muziekveremgmg

Excelsior de wens uit dat de vrouw en de kinderen van hun langjarige voorz tter
‘t「oost en sterkte zoeken en vinden mogen bij de Heer en Heiland’・

Een dagboekje uit 1954 van meester Vissers vrouw Evertje Kijk in de Vegte

Vemeldt dat Hinke de Jong een paar dagen bij hen logeerde. ’s Morgens vroeg

moest ze melken bij Brandsma, Waama `ze nog weer lekker bij onze zus onder

de dekens gekropen’is. Maar om zeven uur moest ze alweer oppassen bij Schelte

de Haan. Hij wilde namelijk met zijn vrouw op aswoensdag naar de rooms-

katholieke kerk in BoIsward. Ze noemt het feit zonder nade「e toelichting. Ken-

nelijk vond ze het een heel gewone gang van zaken in ons protestantse dorp.

Pieter Bakker



Het hemd van het iijf bij…

Lammie van den ge岬

Een g「oot deel van haar leven heeft Lammie va= Smidstraat 29 in Ha「kema gewoond'

maa「 haar wiegje stond = janua「口966 in Houtigehage bij pake en beppe. Ze werd

rond de ke「stdagen verwacht maar dat werd een paar weken later. En omdat beppe

baakster was in ’t dorp gingen haar ouders met oud en nieuw naa「 Pake en beppe en

z叶e「 toen maa「 gebieven. Er was ruimte voor haar ouders en haar b「oe「・ En er

WOOnden nog twee kinderen bij hun in huis"

AIs kjnd d「oomde Lammie dat zejuf wilde worden en een heie r跡e man ging t「ouwen.

Haa「 vader zei a噂d, `zet tien mannen op een 「ij時en diegene met de meeste koe-

raampjes die t「ouwt Lammie’. Hoe meer koeraampjes des te 「ijker de man. Nou beide

dromen zijn niet uitgekomen.

Lammie is altijd erg betrokken geweest bij de schoIen waa「 haa「 Vijf kinderen op zaten

(3 uit haar eerste huwe=jk in Harkema en late「 haar 2 kinderen samen met Douwe in

Makkum). AIs tekenjuf heeft ze ve看e uren aIs v「ijw剛ger voor de kIas gestaan. Het

begon met 6台n uu巾e maar dat werden e「 Steeds meer・ Deze uren gaf ze aan g「∞P 5,

6, 7 en 8. Wat haar echt hee=euk had geleken was groep 3 1esgeven, eChtde basisdin-

gen bijbrengen, ZOaIs rekenen en leren lezen e.d., dat had haa「 PraChtig geIeken.

Maa「 omdat ze niet naar de Mavo ging vanwege een slechte Cito ging dit niet door.

Wel heeft ze aItud gewerkt, Ze Wist ove「aI aan de sIag te komen als secretaresse, Zelfs

meerde「e banen tegeIijk. Een ha「de werke「 dus. Dat is ook niet vreemd voor iemand

die uit een echte stratenmake「sfam=ie komt. lede「ee「l in de fam掴e is strate「 of heeft

het vroeger gedaan.

Nu de kinde「en g「oot gen∞g Zijn en Ze daar niet veel tijd mee「 aan hoeft te geven,

heeft Lammie tijd om te doen wat ze het allerifefst doet, tekenen (en zo te zien heeft ze

daar echt een groot taIent voo「) of een b∞k lezen. En sinds ze in Schraard woont en

een tuin heeft die ove「zichtelijk lijkt is ze蛤e tuinieren een ge=efde bezigheid. Zelf zegt

Ze dat ze nu helemaaI op haa「 Plek zit, Zich echt thuis voe(t.

Op de vraag waar kunnen ze je ’s nachts voor wakker maken zegt ze reso山ut, ‘dat

m∞ten Ze geWOOn niet doen言k ben vaak genoeg wakker, dus gewoon niet doen”

Waar ze helemaaI blij van wo「dt is aIs de kinde「en en kleinkinderen (4 stuks inmid-

dels) happy zijn.

Weik dier zou je w紺en z叶VrOeg ik. HeeI snel kwam e「 Uit: geen. 1k w旧ater niet

te「ugkomen aIs dier maa「 als spook, kan ik bij de merrsen komen spoken, Zegt Ze met

een lach. Maar wameer ze er wat lange「 ove「 nadenkt wo「dt het een oI胎nt, Omdat die

sterk en onafhankeiijk is van ande「en. Aan de wereld zou ze graag het m紺eu wi=en

veranderen, te begimen bij al het plastic ven画deren. OorIogen is moe岬Om heIe-

maaI uit te bamen maar het plastic veMijderen moet toch lukken.
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NatuurIijk zijn de kinderen en kleinkinderen de mooiste erva「ingen uit haa「 Ieven, dat

Staat boven a=es, Maa「 welke erva而g daa「na de aIlermooiste is was de a=ereerste

reis naar Noorwegen. Voor iemand die tot dan toe FriesIand eigenlijk niet uit was

geweest en dus ook Schiphol niet kende, een heel g「OOt aVOntuu「・ GehoIpen door de

taxichauffeu「 is ze toch in het juiste vliegtuig te「echtgekomen en werd ze doo「 Douwe

OPgeWaCht. Samen drie weken op de wate「en van o.a. Noorwegen, dolfijnen gezien

Ondanks dat ze eige珂k de b「ug niet op du「fde en hartstikke zeeziek was, kortom

g「enzen verlegd. Daarna was voor hun wei

duide=jk dat zij bij eIkaar hoorden。 En dat

is tot op de dag van vandaag nog altijd zo.

Wanneer het nog zou kunnen dan zou

こ詩誌b;詩誌ここ高富音読言霊こせ斑
den, Hun eigen huis wo「dt zo’n beetje om

de zes weken compleet verande「d. Telkens

Wanneer Douwe terugkomt van zee ver-

baast hij zich ove「 de inrichting van het

huis. Dus dat eens bu een ande「 te mogen

doen lijkt haa「 erg ieuk. A(s haa「 lekkerste

gerecht wordt een biefstuk met zout en

PePe「 en nadat hij gebakken is nog wat

ZeeZOut erOP, ge∩Oemd, Natuu「I時met

gebakken aa「dappe噂es en sIa. 1n die sIa

moet dan wel van a=es en nog wat ge-

daan worden. Eigenlijk aIIes wat in de koeト

kast voorhanden is. Niet een za母e uit de

SuPerma「kt met alIeen wat d「Oge Sla"

ln mijn beleving heeft Lammie veIe taIenten en ook het sch「ijftalent, geZien de veIe

「eacties die de gedichten die ze schr胆OPleve「en. Er is ze臨e iemand di9 een gedicht

op haar arm w旧aten tatoeeren met haar naam erbu. Nou is die naam erbij Lammie

wat te ve「, Watwel kan is ㊥L (iets anonieme「), Maar op de vraag welk talent ze zou

w用en hebben言S dat het talent om een boek te schrijven, Nou, gO fo「剛k weet zeker

dat je het kan, met PraChtige冊Straties gemaakt doo「 jezeIf・

Iets waar ze nu a冊OtS OP is: dat ze is waar ze is. Dus zijn wie en waa「je bent.

in dit artikel heb ik een ti由e van de sluie「 opgeiicht en w町e meer weten: `kom eens

la=gS VOOr een bakkie, WeeS Weikom, hie「 kan a=es’, is wat ze graag nog aan de

Schraarders kwjjt wih

Monique Femis
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lt korps hat wer keatst!

Beste keatse「s, tOPmuZikanten

lt is wie「 en ai hast wer safier, ditjier bestiet de TZK 15jier!

Op sn∞n 31 augustus giet itwe「 oan; We ha dus in heusejubiIeumedysje, h∞ Skcran?!

De dei beg砺t me/ ko嬢en gebak, demei ha we h woI布ehQp. Na面uI倣is der wer PC-

Sap en dan be動7t de 72附party om 13 oere・ De a砂d雁r spe垂fe p高zen wurde u鍬t

佃n 77.00 oere en demei ha we /n hear傭e BBO by fam・ Ve/dhuis ap de p/eats.

Zo bego= de uit=Odiging aan ieden en gastleden van C.M.V. Exceisio「 Sch「aard dit

jaa「 VOOr de jaarlijkse kaatspa申met BBQ. En dit jaa「 dus een jubileumeditie.

We mochten als PC (Cees, Hiide en Marg「eet) vele workshoppers en keatsers verwelko-

men op het sportveid van SしS. Eerst even een lekker bakie ko怖e met oranjekoek

Van Sytze en F「Oukje (kantinedienst) en daa「na een heuse workshop. Ditjaar we「d het

accent gelegd op de psyche en de motoriek・ We kregen onde「 leiding van Geeske

Hibma-Tassebajof een heuse cIinic PMT (psycho-mOtOrische-the「apie). 1n gr∞Pen

en in groepjes moesten we de wonder時kste oefeningen doen met materiaal. Aan de

hand daarvan kon Geeske zien hoe goed wij mentaal en motorisch als muzikanten en

keatsers bijv・ Zi申n sam飢Werken, StreSSmanagement, COntaCt maken met elkaar,

COmPIime=teren en VertrouWen OPbouwen. Dat dit de p「achtigste tafe「elen opleverde

Zai u niet verbazen. P「obee巾u maar eens 4 voorwerpen te verpねatsen in een gr∞Pje,

ZOnder dat u de v∞rWerPe∩ mag aanraken met de handen! We hebben dan ook heei

Wat geIeerd ove「 de diepere lagen jn onszeIf en zUn qua niveau wee「 een heeI eind

gestegen' Je leert jezeif zo goed kemen en elkaa「. En dat komt de p「estatie ten g∞de

OP het veid en vast ook in het nieuwe muzikale seiz∞∩. Poeh h6, ZuIt u denken, Wat

Zijn ze fanatiek, OOk daarin! Jahaa, dat klopt. De zweetdruppeIs vIogen dan ∞k al

V「Oeg OP de dag in het rond. Maar dat kwam stiekem ook omdat het toen aI heei warm

WaS・ Daarom was het heel fIfn dat we na de workshop hee「=jke soep konden eten

gemaakt doo「 Pier & T「ientsje JeIlema en even bU konden komen onder de parasoI.

Maar ook om de workshop te evaiue「en met eIkaar. Geeske gaf ons een prachtig

COmPliment: `Ju冊e zijn goed op eIkaar ingespeeld.’Dat kun je natuu輔jk sportief be-

Zien’het kIonk ons aIs muziek in de oren! Dat beIooft wat voor de komende repet軸es

en concerten!

Om 13 uu「 p「ecies begonnen we de 15e TZK. Inmiddels zuIt u vast weten waa「 deze

afko巾ng voo「 staat: de Thom Zigterman Keats-Pa申. AIweer 15 jaar op rij sponsort

OnZe di「igent en inmiddeIs ock fanatieke keatser deze partu. Gezjen de warmte zou je

denken: Ze doen het rustig aan.-. maar nee, a=es we「d gegeven om de partij te win-

nen! Geweldig! Dat resultee「de uiteindelijk na de eerste omioop in een wimaa「s- en

Ve「iieze「s「onde. Het verliep aIlemaal zo s∞Pel aIs wat: ZOu de workshop di「ect al zijn

invIoed hebben gehad? Strijdend maar 「echtwaardig werd er gekaatst om de feibegeerde

medailles, magische kransen en natuur噂k de koningsbai. Deze kransen worden ook

aIwee「 15 jaar op r的emaakt d∞「 Rinske, e= aItijd wee「 anders dan het voo「gaande

jaar・ met een C「eatieve touch en vee川efde erin vowerkt. Dat zie je!

Uiteindel呼We「den ze pa血ur l om de nek gehangen en dat waren Gerbich v,d,
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Woude, Wiebe Ve!dhuis en Nienke de Boe「. Zij wonnen in de finaIe van Je=e ZijIstra,

Neno de Boer en Ge「da Lave「man. In de verliezersronde women Anne Gietema,

Kiaas Postma en Grady Slagman van W紺y Krol en Kome血s Boersma. Voor de ove-

rige ExceIsjoranen die mee hebben gekaatst was

e「 OOk zo’n mooie gIimmende hange「. AItijd leuk

VOOr later!

Daarnaast hebben we bij de TZK dan nog de

toeterp「ijzen, die door de TC (de toeter-

COmmissie) besch吊(baa「 wo「den gesteld. Deze

ludieke p「ijzen w帥en als steun zijn, aIs aanmoe-

diging, een kleine tip of 「eminde「 voo「 misschien

het volgend jaar. U kunt denken aan steunzoIen

(VOOr ais je aI door je enkel gaat), een WC-bor-

stei (voo「 extra bespr∞iing bij warm weer) , een Vergiet (VOO「 als je steeds maa「 niet

de puntente冊g kunt bijhouden), 「ijstwafeIs (voor extra energie). Deze p「ijzen zijn

alt胆Zeer WeIkom zult u begrijpen en zorgen ook voor de nodige Iachsaivo’s.

De m到estueuze, du「e koningsbai van echt aIuminiumfoIie, Werd dit jaar gegund aan

Wiebe VeIdhuis, WaarvOOr Werke“jk elke bal onve冊g was. Goed gedaan!

Ook is er dit jaar een wisselprijs geintroduceerd. Een echte teIegraaf (minifomaat)

WOrdt door de PC u鴫ereikt aan degene die een fabuleuze p「estatie geIeve「d heeft en

dat kan op ve「sc剛ende terreinen zijn. Dit jaar was hij voor onze Thom, die dus aI

VOOr de 15e kee「 weer de partij sponso「de. Hoe moo=s dat! We zijn hem dankbaar,

Want daa「door hebben wti weer een prachtige sportieve dag gehad met elkaa「, Z吋We

bijgep「aat, hebben we heerlijk gegeten en ged「onken en kumen we e「 wee「 tegenaan

VOOr het muzikale seizoen 201 9-2O20.

Een buzondere verrassing was er voor de PC zeIf. Namens de leden, reikte het be-

Stuur een Zelfgemaakte, eChte teIegraafし証aan Cees, Hilde en Margreet, Omdat ze aI

jaren deze dag organise「en. Daa「bij kregen ze een dinerbon, Want ja, als e「 verga-

derd moet wo「den, doen ze dat het =efst onde「 het genot van...! AIs e「 op v「ijdagavond

in de pauze畑nkt: `we moa能e noadich wer ris at iten..∴ dan weten de Ieden genoeg

Margreet kreeg op haar beurt wee「 van de PC-Ieden Cees en H胴e een heuse krans

met ve「SCh紺ende bIoemen en metaien/StOffen e「in verwe「kt die staan, VOOr a=e 15

jaarta"en van o「ganise「en.`Skitterend’虹., gemaakt doo「 Rinske.

Rond 18.30 uur togen we naa「 de pleats van de fam冊e Veldhuis die ook aIwee「 jaren

hun st割doa「ren openzetten voor de BBQ. VIees was er voIop, eVenals hee「lijke sala-

des en stokbrood. Met een drankje erbij was het fijn vertoeven met eIkaa「 Om de dag

ZO geZe=ig af te sIし南en.
’No個k sa’en `echt leuk dit’z叶dan van die mooie, korte maar zeer t「effende zimen

die aangeven hoe het was, AIs PC js onze dank groot aan a=e mensen die met ons

mee hebben geo「ganiseerd en hebben gehoIpen de 15e editie tot een p「achtige dag te

maken.

Keatsers, helpers en fans, bekomse en oant nije wike freed. We binne ios!

Margreet
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Sk「ofo「i
Sch「aard me† dorpsfees† op safa「i

Op woensdagoch†end zit†en we om exac† 8.00 uur me† na† gekamde ha-

「eれkhar両e† dorpshuis. He† is wa† vroeg′ maar afspraak is afspraak.

Een voI uur en 16 m両en la†er ko面Jacob me† zijn truck me† aanhanger

he† spor†veld op †uffenJJa・ SOrry' zeg†町heb me vergis†, We ZOuden

PaS Om 9.00 uur komen.’we beginnen met Iossen. De vIoerdelen wegen nog

he†zeIfde als vo「ig jaar. A一一een zijn he† er ge'ukkig wel een s†uk minde「.

Me† ve「eende k「ach†en gaan we sjouweれen bouwen. ∨一oer 'eggen, frame

OPZetten′ doek erover′ Waれden erin’VastSjorren en s叩en de grmc=n

Slaan. Na ee叫aar uur s†aa†十e. Klaar voor he† fees†.

Om 20.00 uur beginnen we me† he† Carnava- der dieren. De fees†commissie

†rap† af me† een航pje∴Wee† je wat ik zie als ik gedronken heb? A肱-

mcal bees旬es: We zien een bizon in een au†o ach†er he† st冊Z冊en.

Zijn kop s†eek† door he† open 「aampje. Gebroede出jk naas† hem z汀een

Zebra op de passagierss†oeL AIIerlei die「en dansen eromheen. Dan zijn we

†ussen de aardappeIvelden en zien we wjIdspo††ers †ussen de plan†en om-

hoogkomeれ′ me† spiedende帥k op zoek naar dieren. AI sne用oneれdie

langs「ijden in een open safar亘eep.相e dieren zingen両vohe bors†.

J訓e zjn9† ne† eeれ†煩帥e両de爪。。†.

Dan is he† de beurt aan de sk「iemende skriezen. Z串reれgen he† levens-

Verhaal van de sk「jes †en toneIe・エn schokkende scenes wo「den we meege-

霊帯藍盤霊器豊豊霊誹:三豊鵠藍
Zien Skries Sietje u剛e† ej komen. onder†ussen -ees† juf Sk「ies de †reu-

rige geschjedenis van de famife skries voor.

Vervolgens versch時vos Pe†er Nau†a †en †one-e・ Me† groo† p-ezier ze†

h暗n tanden jn de kinderskrjesjes. Een andere skries “g† dode“jk ver-

WOnd op zjjn rug in he† gras. Poo†jes omhoog. Verzwo-gen bij he† maaien.

Groo†moeder Djeuwke skries zie出e† me† lede ogen aan.

Vervdyens komeれde Mollende Mo=en・ Ook da† b時† een grote famife.

Linda de Mo‖me† haar Iange b'onde 'okken en haar zoe†gevooisde s†em.

De dr巾d vrolijke・ en aれde「s geaarde・ A lbert Molelie me†een jury厭owan

bespr喧en in z′刷en knijp†・ Momfer† de Mohe† zijn behendjge graaf-

handjes. John de Mo吊e W- en m時airsmo一. Titus alids OIaf Mo‖als
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Fo「mule l-COmmen†a†or. Bauke Mo=ema. de rappe fie†smoI. TensIo††e kom†

Be面e de Mo=envanger behangen me† klemmen he† †oneel op. Hij vang†

de mollen en geef† ze †e e†en aan zijn hondje Tirza. Of hij geef† ze een

f廟ke k厄p me† de hamer zodra ze me† huれkop boven de g「ond komen・

Einde fam硝e de MoL

VoIgende. De Torenhaan†jes. Daarvoor moe十en we de †en† ui†・ Tb「enhaantje

Marissa zi† in eeれnest da† schommel† aan een boom†ak boven dem面a†uuト

kerk, DaaromheeれS†aan de- ande「e †o「enhaan†jes, E岨voorzieh van een

PraCr面ge gouden hanenkam. Ze dansen en zingen he† †o「enhaantjeslied,

WaarVan VOO「a川e† †reffende ref「ein帥jf† hangen: kukeleku, kukeleku,

kukeI色ku.

Dan verschijnen de Prijshengs†en †en †oneie. Zij geven ons een kijkje in

de †oekomst. We zijn aanwezig bij een hengs†enkeuring. De †weedeiige

hengs† Jurre 495 word† doo「 een in he† sme††eIoos wit ges†oken Anneke

he† podium opgeieid. Keu「mees†er Pauline he「iれner† de fokker van de prijs-

hengs† aan zijn †oezegging da† hij naarma†e de hengs† meer win† hij in

minder kIeding he† podium zaI bet「eden. De hengs† heef口nmiddeis a1
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heel veeI gewonnen. Maak† hij zijn †oezegging waar, als hij vanavond wee「

win†? En ja hoor. Weer pak† de hengs† de le prijs. He† pubIiek juich†・ Wa†

doe† de fokker? Doeトie he† of doeトie he† nie†? Hij doe† he†. Slech†s

gehuld me† sno「 en me† zeer fors ui†geva=en nie† nade「 †e noemen臣

chaamsdeei betreed出ij he† podium. Luid gejoe=s zijn deel.

Dan is he† de beur† aan de Bij†ende Snoeken. Visse「 Fook en visser Jan

Je"e genie†en van een hee「lijk dagje vissen. Ze z冊en me† hun hengeIs

「us†ig in he† rie†. Naas† hen zwemmen de eendjes in de sIoo†・ Op de wal

s†aa† een koo「. da† me† p「ac皿ge visui†dossing i両e† haar′ de geschiede-

nis van de bij†ende snoek bezing†. De snoek houd† zich schu旧n he† rie†,

maar een voor een pak† hij de jonge eendjes me† zijn vIijmscherpe †an-

den. Hap hap en weg zIJn Ze.

AIs laa†s†e wee「 zo’n bloeddors†jge geschiedenis. D汀maaI kom† he† ge-

vaar van De Woif Die Nog Kom†. We zien b6er EImer die zijn ge汀en hoed†・

Maa「 †evergeefs, Wa巾De Wolf Die Nog Kom†. die ko面Wei degeIijk.

RadeIoos slaan de zeven geitjes op de vluch†. Een p「ach†ige choreografie.

Nu is he† w6If Elme「 die de geitjes pakt.

Moraal van de avond. De na†uur is hard en meedogenloos. Of je nu skries.

moI, eend of gei† bent, Ze hebben he† op je Ieven gemunt. Dan zitje daar

als †orenhaa巾e †och redelijk veil向op je †oren. En a)s paardenfokker s†a

je helemaal bovenaan de voedseIke†en. Dan ben je ech† een gro†e knuI,

Zeke「爪c† zo●n ion9e…

Daarna is Roelof van disco Z=ve「rug aan de beu「†. Hij goo汀me†een a=e

「egis†ers open. De †en† s†aa† bol van he† geIuid. De vIoer zak† door van

he† ges†amp. He† bier vIoei† schuimend u汁de pomp. Juryieden Rowan en

しuca deIen de puuten uj†. D汀jaa「 in de vorm van k「alen. Vijf kr!heれWOr-

den in de wach† gesIeep† door de Skriezen en drie kraIen zijれer VOOr de

P「ijshengs†en en de Mo=en.

Voigende dag. HaIf †wee. Op zoek naar de Big Five. TWee diepgele bussen

van de Gaas†erhnd Express komen voorrijden.工edereeれS†ijg† in, OOk de

nodige versnape「ingen worden aan boord gehesen. Gekoeld en weI・ De in-

wendige mens moch† ’ns dors† krijgen oれderweg. De bussen zet†en zich in

beweging. Ach†eraan voIg†れOg een a山O me† Iaadbak waarop me† span-

banden een WC-huisje is geplaa†s†. Voor de dames wel†evers†aan・ We

koersen ric柚ng Pingjum. E「ge帖in een veld daar, OP een VerZame回aa†s

voor suikerbie†en, kom† de coIonne †o† s†iIs†and.
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He† eers†e spel word† gespeeld. Twee aan twee Iopen de spelers heen en

weer. Tussen hen in een bai gekiemd die nie† vastgehouden mag worden.

AIs de bal val† moe† je opれieuw beginnen. Na een kwartier zijn er win-

naars en ve両ezers en worden de pun†en verdeeId. Hup, Weer in de bus-

sen. voo「a=n de voors†e bus is he† een leven van jewels†e. A=e inz汁†en-

den blijken gro†e dors† †e hebben. Er word† luidkeeIs gezongen over een

Adje voor de sfeer.

Volgende haI†e. De Zuidwaard in Makkum. Bij de u輔jk†oren word† een

letterspel gespeeld. DeeInemers op de g「ond houden dienbleden me† Ie†-

†ers boven hun hoofd. SpeIers vanaf de †oren moe†en zoveel mogelijk

WOO「den zien †e vormeれ∴en geVen Van

boveれaanWijzingen over hoe de speIers

OP de grond zich moe†en formeren om

een woord †e vo「men. Hoe mee「 woor-

den, des †e mee「 pun†en. Dan de bussen

weer in. Door de open ramen輔nk† al snel

wee「 he† 9鐸C厄I vQn de活z冊eれden・

Bij een k「ing van bomen in Ferwoude is

de Iaa†s†e s†op. Hier word† gepuzzeId"

D調「nQ 9Q釧We ViQ Pq「「e9Q eれDed9u爪

weer op huis aan. AIs we ∈×mOrra nade置

ren kom† bus I op he† lumineuze idee om

de inwone「s van he† buu「dorp †e †「ak†e-

ren op he† zich† op een pa「†ij oれVerVal-

s†e Schraa「der b紺en. Binnen de korts†e

keren is de bus omge†ove「d †o† een soo「†

veevervoer. De on†blo†e b紺en s†eken door de 「amen. Di† word† de

chauffeuse †e go面g. Hie「 wo「d† de goede naam van Gaas†erhndse Bus-

exp「es †e grabbel gegooid. Zo me†een krijg† ze noo汁mee「 kIandizie ui†

Exmor「a. ResoIuu† b「eng† ze de bus †o† s†ils†and. Ze weiger† he† con-

†ac†sIeu†e埴e wede「 om †e draaien †o† a=e b用釧Weer binnenboo「d zijn.

Mokkend worden de broeken weer opgehesen. Bin脚een minuu† r串en

we doo「 Exmorra, Waa「 OVerigens geen hond †e zien is op s†raa†" Dan zijn

we wee「 †huis.

De chinees is al druk bezig me出e† ui†sta=en van zij…6chauds. Binnen de

korts†e keren z手口edereen babi pangaれg en foe yong hai te schranse=・ De

busr汀heef† honger-g gemaak†・ De chinees moe† †erlIg naar BoIsward om

de voeder†「oggen opnieuw †e vullen.
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Me† vo=e magen beginnen we‖aan de brulbingo. Bij elk bingo-ge†al hoor†

een opdrach†・ ‘Kom met een fo†o van een huisdier・ haal een muziekins†ru-

ment, een SOk me† een gat, een geVulde bad†as・ kers†versie「ing: reder-

een loop† heen en wee再e rennen. Er worden pannen rijs† gekook†・ eieren

gebakken, Jappie ko面me† een z汀maaier de †ent binnen「ijden. E「 wor-

den tw両g linke「schoenen ve「zameId′ Iuch†bedden gehaaId′ SChe-

merlampen. Ui†ejnde=jk帥jk† he† voorwerp van he† winnende bingoge†aI

een dakpan †e zijn. De bingo van de le rij word† gewonnen door de Toren-

haan†jes. Die van de heIe kaar† door de Prijshengs†en. Kralen worden

Wee「 U汁9e「e航† en he†

j discomeubel wo「d† weer

QQれ9eZWeれ9eld. E「 wo「d†

9色S†oelendQ爪S† en∴∴e「

博O「d† 9e「Oeid eれ∴∴e「

word† u汁vo=e bors† mee-

9eZOn9色n・帆ziek′ bie「 eれ

do帖. Ee両jze「s†色「k †「i〇・

Me† hamburge「S aIs vier-

de iれde 「ij. ○○k die v高-

d釧9「e†i9 qf†「ek.

ヽ

薬
De volgende ∴mOrgen

word† e「 sIoo†wa†e「 me†

koek 9鐸乞「Vee「d eれ9○○れ

we kijken wie de Slims†e Aap is. Anne††e en Wie†ske Ieiden de quiz. He†

ene deel van he† †eam. da† nie†s hoor†, Omda† ze eeれkop†elefoon me†

luide muziek op hebben, mOe† woorden 「aden die he† andere deeI ui†-

beeld†. woorden aIs rubber, OerWOud en neushoorn. Er voIgen †al van moe主

Iijke vragen, he† moe哨ks†e jsれOg Wel om dierengeiuiden †e herkennen.

Ze blazen, b「ommen, blaffen en borrelen. Geen idee welke bew9nerS Van

he† die「eれ「串he† zijn. Ze9 he†爪oo「・

Dan s†aan b「oodjes kIaar, Samen me† knakwo「s†en en ander beIeg. Maar

waa「... waar... waa「 blijf† de muziek? De muziek heef† zich vergis†, die

dach† datie een week la†er op moes† komen d「aven. GeIukkig bIijk† hij

nie† aI †e ver weg en gaa† hij sneI naa「 huis om zijれSPu=en bij elkaa「 †e

rapen. Een uu巾e la†er verschijn†埴†e両Onele. Sander Metz. Binnen蓑n

nummer heef† hij zich gerevanchee「d.工edereen s†aa† †e springen en †e

Zln9en・

Dan gaan we speu「en door de jungIe. We doen spe"etjes op de Vrij†erp en
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in eれOm de †en†. VervoIgens is he† wee「 †ijd voo「 de borreI. Je=e heef†

he† vuur in de barbecues aI aangebIazen. Spiezen. wo「s†en en kalfslapjes.

hij braad† he† alIemaal.

|e†s voor ach†en s†a再de muziek van he† Bees†enba上Maud van Time

Maud ziれg† de ene hit na de ande「e. Voor de derde dag bars† de †en†

wee「 bijna両Zijn voegen. La la la la ia lalala laia… Tege両WaaIven geef†

Maud haa「 Iaa†s†e †oegif† en neem† DJ Baal†sje he† s†okje nog even van

haar ove「. Een onvervaIs†e Ams†erdammer zing† nog over de vIieger. over

bloed zwee† en †ranen en de koek is op. En dan fs de koek ook op. AIs he†

Iich† aangaa† komen we erach†er da† er zo druk gedans† is da† we heIe-

maaI verge†en zijn om nog hamburgers †e bakken. Nou ja.

De vo-gende dag 「uimen we weer me† vereende krach†en op. Om haIf drie

is a=es weer schoon en weg. Een prima momen† om de hambu「gers aIsnog

soid○○† †e爪ak釧. Ze s爪aken.きれhoe.

Piebe

P.S. Kijk de film van he† dorpsfees† op schraard.com/nie剛s - eVen
'Overzich†svideo Dorpsfees†’aan畑kken en daa「na H工ER.



AGENDAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDA

24 sept・　Startavond DO in `de Utwyk’

l okt.　　Oudereng5m en Soos in ’de Utvyk’

8 okt.　　Ouderengym in `de Utwyk’

8 okt.　　Boerirmengroep in `de Utwyk’

15 okt.　Ouderengym en Soos in `de Utvyk’

22 okt.　Oudereng5m in `de Utwyk’

29 okt.　Ouderengym en Soos in `de Utwyk’

1 nov.　Inleveren kop$ Terpnijs, Smidstr. 1 2 of

terpn導s@pieterbakker. eu

2 nov.　Ophalen oud papier door Excelsior

2 nov.　Klusdag Dorpsbelang vanaf half tien

5 nov.　Ouderengym in `de Utwyk’

Geroosterde Pompoen

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed een braadslee met bak-

papier. Was de bultenkant en sI埋d een kapje van de pompoen・ Zet

het mes rechtop in het net afgesneden gedeelte en s坤net een

draaiende beweging de pompoen in tweeen. Schraap nu met een eet-

lepel de zaadjes en om壇gend draderig vruchtvlees enut.

Maak par句es van drie cm 〔dikste gedeelte) en leg deze in de braadslee.

Jonge pompoenen hcefje niet verder te scmlen. Druppel wat sifertjes
o郎bne erover, 20 minuten roosteren. Nu het kruldermengsel erover

(dus niet meteen, anders verbranden de kruiden〕:

. 1 /2 theelepel cayermepeperpoeder

. 1/2 theelepel kom普npoeder

. 2 theelepels paprikapoeder

・ kno組ookpoeder naar smaak血de supermarkt is gevriesdroogde

knoflook in een soort molen匂e, dat gaat heel gemakkelijk, maar

verse knoflook is ook goed, Wel even uitkijken dat dit niet verbrandt〕

.　zout naar srmak

AIles nog 5-1O minuten ter11g in de oven.
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