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Fan de redaksje 
 

 
De zomer is voorbij, de scholen zijn weer begonnen en iedereen loopt weer in het gareel… 

Hoewel dat tijdens de afgelopen nazomerse weken met de tropische temperaturen wel erg 

moeilijk was!! Er werd volop gezwommen in de sloot, gevaren op de meren of gezonnebaad 

aan het strand. Maar nu de herfst officieel begonnen is en de dagen beginnen te korten lukt 

het steeds beter om weer tot de normale dingen van de dag over te gaan. 

De zomer begon mooi met aan het begin van de vakantie de dorpsfeesten, wat hebben we 

genoten van al de activiteiten die de feestcommissie voor ons had bedacht. 

Toch was de zomer niet voor iedereen de mooiste tijd van het jaar, we denken aan degenen 

die minder goede berichten hebben gekregen over hun gezondheid of nog in de nasleep van 

operaties en behandelingen zitten. Wij wensen hen en hun familie veel sterkte toe. 

Ook de familie en vrienden van Gerrit Postma, overleden 12 augustus jl., wensen we veel 

sterkte. 

We hebben dit keer veel kopij gekregen, onze dank daarvoor ! We kunnen o.a. lezen hoe de 

feestcommissie zelf het dorpsfeest heeft ervaren, hoe gezellig het reisje van de reisvereni-

ging was, welke activiteiten deze winter in het dorpshuis worden georganiseerd, welke  

nieuwe bewoners we in ons gezellige dorp kunnen verwelkomen en dan natuurlijk nog de 

vaste rubrieken.  

We wensen jullie veel leesplezier met deze dikke herfsteditie van de Op ‘e Hichte 

 
De Dorpskrant “op `e Hichte” verschijnt 4x 
per jaar in de dorpen Burgwerd en Hichtum. 

Oplage: 190 exemplaren 

Leden van de dorpsbelangen van Burgwerd 
en Hichtum krijgen de dorpskrant gratis. 

Extra abonnementen buiten Burgwerd en 
Hichtum kosten  € 10,- per jaar 

 
Redactie: 

Johanneke Terpstra 

Anny Eringa 

Carin Mulder 

Greetje Toering 

 

Email: opehichte@live.nl 

  

Drukkerij: Hanzedruk Bolsward 

 
Advertentiekosten per jaargang: 

          Hele pagina    € 70,- 

          Halve pagina  € 35,- 
 

Kopij volgende dorpskrant vóór: 

  

Woensdag 14 december 2016 

  

Verspreiding in het weekend van: 

  

24 december 2016 
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mailto:opehichte@live.nl


3 

 

Inhoudsopgave 

 

 
Fan de redaksje ....................................................................................... 3 
Nije bewenners ........................................................................................ 7 
Yn petear mei .......................................................................................... 8 
Buurthulp ................................................................................................ 9 
Raden maar! ........................................................................................... 11 
De pollepel .............................................................................................. 13 
Column Peter Hein ................................................................................... 14 
Dichter yn Burchwert ................................................................................ 15 
In de spotlight ......................................................................................... 17 
Dorpsbelang Burgwerd .............................................................................. 18 
Programma Doniahûs ............................................................................... 19 
Nije bewenners (vervolg) .......................................................................... 21 
Himd fan it liif .......................................................................................... 22 
Uit de oude doos ...................................................................................... 25 
Doarpsbelang Hichtum  ............................................................................. 26 
Kaatsvereniging Sparta ............................................................................. 29 
Reisvereniging Burgwerd, Hichtum, Hartwerd .............................................. 29 
De boot van Dinny  .................................................................................. 31 
Nieuws van Excelsior ................................................................................ 33 
Dorpsfeest .............................................................................................. 35 
Kinderpagina ........................................................................................... 36 
Prikbord .................................................................................................. 37 
Bewenners om utens ................................................................................ 41 
Mijn tattoos ............................................................................................. 45 
Jeu de Boules .......................................................................................... 46 
Tsjerke Nijs ............................................................................................. 47 

Zoon van Iris &Jan Siebren 

Kloosterweg 7 

8742 KV Burgwerd 

 



4 

Ons is gevraagd of wij een verhaaltje wilden schrijven, omdat wij nieuw in Burgwerd zijn 
komen wonen sinds 3 september 2016 op De Trekfeart 14. 
Wij zijn Age en Mireille van der Meer, en we woonden hiervoor in Bolsward. Gezien de loca-
tie van ons nieuwe huis, hebben we nu Bolsward als achtertuin;) 
Ik komt van oorsprong uit Bolsward en Age uit Joure, daar staat nu het kantoor van zijn  
eigen bedrijf. Ik zelf werk in de kinderopvang, iets wat ik al jaren met veel plezier doe. 
We vinden het erg leuk om op vakantie te gaan, en omdat mijn hobby paarden trainen is, 
moeten we dan natuurlijk ook altijd even rijden op vakantie! (De foto is van de meest  
recente vakantie in Canada) 
We hebben het nu al erg naar ons zin op De Trekfeart, en het weer werkt daar natuurlijk 
flink aan mee! 

Nije bewenners 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Gerlof Bleeker en ben sinds maart 2016 inwoner/bewoner in Burgwerd onder 
de rook van Bolsward. En wie ik ben dit zal iedereen wel graag willen weten.  
Nou daar gaan we. Mijn leven heeft altijd deel uitgemaakt van scheepsbouw en ik ben zoals 
velen onder aan begonnen van die bekende lader. In 1990 bij Scheepswerf Visser in Den 
Helder. Is wel leuk dat hier ook nog een oud collega woont. Daarna ging het in een stroom 
versnelling. Tijdje als voorman gewerkt, daarna in 1995 samen met een collega op naar 
Roemenië als quality controle voor op aanvraag projecten 6 jaar. Daarna overgegaan naar 
Damen Shipyard, wat al onderdeel was van, als boven genoemd shipyard.  
In 2001 naar China voor quality controle Zeeschepen van 140 meter lengte. Ook dit was 
een wel hele leuke tijd met als op levering in Shanghai, een stad met meer dan 22 miljoen 
inwoners (iets anders dan Burgwerd haha). En dan loop je daar tussen al die massa chine-
zen, geweldig man. En heel veel ervaring opgedaan. 
Na deze periode ben ik over gegaan naar een particulier bedrijf en heb daarna 5 jaar  
permanent gewoond in Vietnam. Ook dit was weer super, mooi weer elke dag, relax en 
vriendelijke mensen me heen. Ook daar speelt het weer 
mee, wat die familieband daar erg versterkt. Iedereen is 
met elkaar als 1 familie, open doors. 
Ja,  is alweer een heel verhaal, maar ook veel meege-
maakt. Zou het zo weer overdoen.  
Nu zie je mij veel rijden in een bus door het dorp. Nou 
mijn dochter woont in Harlingen en daar ben ik veel, van-
daar dit vervoer. 
Ik wil afsluiten met: als je meer wil weten over mij kom 
maar langs, de deur staat altijd open en de koffie staat 
klaar. Ik heb nog veel meer te vertellen maar dan raakt 
de dorpskrant vol alleen met mijn verhaal, dus ik zeg wel-
kom op de Opfeart nr.13 ?  
 
Mijn groet aan allen GB 
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Yn petear mei  

Corrie is geboren en getogen in Burgwerd. Ze heeft haar eerste levensjaar op het Trekpad 
doorgebracht, waarna ze naar de Schoolstraat 4 verhuisde en vervolgens naar Schoolstraat 
12, waar haar ouders nu nog wonen. Samen met haar broertje Gerrit heeft ze hier een 
mooie tijd gehad.  

Corrie ging naar de lagere school in Burgwerd, toen nog in het oude gebouw. Er moest  
verbouwd worden en daarom gingen ze tijdelijk naar school in het dorpshuis. Dat was een 
heel bijzondere ervaring. Later werd de nieuwe school gebouwd en daar heeft Corrie haar 
schoolcarrière afgemaakt. 

Creativiteit zat er bij Corrie al vroeg in. Ze maakte tekeningen en ook kleertjes voor de 
barbies en poppen. Dat vond ze fantastisch. Ook ging ze de tekeningen stencilen voor  
andere kinderen, zodat die ze in konden kleuren. 

Na de lagere school ging ze naar de Intas in Sneek. Dit was een verzorgende opleiding, 
maar het was eigenlijk een tussenopleiding voor Corrie. Ze heeft dit één jaar gedaan en is 
toen naar de Modevakschool in Leeuwarden gegaan. Deze opleiding duurde drie jaar.  

Corrie zat in het laatste jaar van de opleiding toen ze George ontmoette. Ze ging met hem 
samenwonen in de Lonjé flat in Bolsward. Corrie maakte haar opleiding af en George was 
druk met het opzetten van een eigen bedrijf: Rogé. 1 van de slaapkamers was tevens het 
kantoor aan huis. Hun slaapkamer was tevens het kantoor. 

Na de Modevakschool ging Corrie naar de Kunstacademie. Dit deed ze drie avonden in de 
week. Ze reed eerst mee met een ander meisje, maar die reed niet harder dan 50 / 60 bij 
ieder kruispunt. Dat was niet zo snel. Later reed ze met een jongen uit Makkum mee, maar 
die reed minstens 120 Km per uur! Dat was het tegenovergestelde!!                    

Overdag werkte ze bij KMA in Wommels. Daar maakten ze postzakken, plunjezakken,  

riemen, etc. Het was een drukke periode, en ze was daar niet op haar plek.  

Na 1 jaar bij de KMA heeft Corrie nog oppaswerk gedaan tot ze bij de Florence in Bolsward 
ging werken. Daar werkte ze op de afdeling van de operatiekleding. Ze was eigenlijk  
manusje van alles, want ze werkte ook wel bij de receptie. Hier heeft ze ca. 9 jaar gewerkt.  

In 1991 zijn ze begonnen om hun huis te bouwen. George had meer ruimte nodig, er 
moest eigenlijk ook een schuur bij en zo kwamen ze op dit mooie plekje in Burgwerd  
terecht. Metselaars hadden ze zelf in het bedrijf en ook de hele familie hielp mee: broers, 
ooms, vader…. Het was een drukke tijd, maar erg gezellig. Op zaterdag zagen ze Corrie al 
aankomen met allemaal tassen vol met koffie en broodjes aan de fiets vanuit Bolsward.  

In 1993 was het huis klaar en zijn ze hier komen wonen. Het kantoor van George was nog 
op de schuur. 

Toen was Corrie zwanger van Ina, nu 22 jaar geleden. Ina werd 10 weken te vroeg  
geboren doordat Corrie het Helpsyndroom had, een verergerde vorm van zwangerschaps-
vergiftiging. Alice – de vroedvrouw stuurde Corrie naar het ziekenhuis en vanuit daar 
stuurden ze haar meteen door naar Groningen. Al met al heeft Ina ca. 10 weken in het  
ziekenhuis gelegen voor ze mee naar huis mocht.  

Twee jaar later kwam Harm. Gelukkig zijn beide kinderen heel gezond!! 

Corrie was altijd al heel creatief en nu maakte ze veel kleding voor de kinderen en zichzelf. 
Ook maakte ze  veel verkleedkleren. Toen de kinderen op de basisschool zaten gaf ze naai-
les op de creatieve middagen. Ze vindt het mooi om van oude dingen nieuwe dingen te 
maken. Ook heeft ze nog even gewerkt in ”Bruidsboutique Inge” in Sneek. Hier zat ze op 
de ontwerpafdeling. Ze werd als het ware in het diepe gegooid, maar het was ook heel 
mooi dat er zoveel vertrouwen in haar werd gesteld. Zelf heeft ze nog twee bruidsjurken 
gemaakt voor een vriendin en haar schoonzus. 

Het is half september, maar het warmer dan het 
de hele zomer is geweest. We worden ontvan-
gen op It Klaailân in Burgwerd door Corrie  
Gerritsma. En krijgen een rondleiding door  
de prachtige tuin met de glijbaan en de grote 
vijvers vol koi karpers.  
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Toen de kinderen naar het voorgezet onderwijs gingen, is Corrie de opleiding voor Shiatsu in 
Leeuwarden gaan doen. Het is een interesse voor Corrie en George allebei. Zorgen voor je 
eigen lijf en je gezondheid. Het Shiatsu heeft te maken met de energiebanen in je lijf. Het 
is / was een aanvulling voor hun visie / hun kijk op het leven.  

Corrie heeft een aantal jaren een praktijk aan huis gehad, waar ze het meest een behande-
ling op de mat een futon genaamd gaf, stoel shiatsu deed en ook behandelingen op de mat. 
Mensen zonder klachten ervaren dit als een soort APK voor je lichaam. 

Doordat er zoveel nieuwe regeltjes bij kwamen en Corrie weer een diploma moest halen van 
de zorgverzekeraar, is ze gestopt. Ze was klaar met de regeltjes en begonnen met de oplei-
ding Tekentherapie in Zutphen. Tekentherapie laat je zien om wat binnenin je leeft naar  
buiten te brengen. Een soort plattegrond van waar jij je op dat moment mee bezig houd. 
Een tekening zegt meer dan 1000 woorden. Non verbale communicatie en iets creëren geef 
veel voldoening. Het is niet voor niets dat de kleurboeken weer terug zijn van weg geweest. 
Door het inkleuren van een kleurplaat krijg je rust in je hoofd en ben je zo weer een uurtje 
verder. Dat is creatief bezig zijn en het geeft veel voldoening om te zien hoe kinderen 
werken. Ze ziet graag dat de kinderen buiten de lijntjes kleuren. Zo komen ze hun eigen 
grenzen tegen en onderzoeken tot hoever ze kunnen gaan. Maar ook Het plezier staat voor-
op om creatief bezig te zijn, het doorzetten als je even vast loopt, zodat het wel iets wordt. 

Corrie geeft nu les op de Sint Maartenschool in de naschoolse tekenactiviteit in Bolsward, 
maar heeft in Burgwerd ook een tekengroepje.  

Al met al is Corrie een creatieve en bezige bij. Ze is coördinator van de “zonnestraaltjes” - 
een groepje mensen die de plantenbakken in het dorp verzorgen. Maar ook heeft ze het 
fietsdiner geïntroduceerd en mee georganiseerd. Ze werkt graag in de tuin en vindt bloem-
schikken ook erg leuk.  

Daarnaast gaan ze graag op vakantie naar Vlieland en Schiermonnikoog of naar Noorwegen. 

De tijd is voorbij gevlogen. Na het genot van een drankje nemen we afscheid van Corrie en 
bedanken haar voor haar openhartigheid en gastvrije ontvangst 

Buurthulp Burgwerd 

 

Bij Buurthulp Burgwerd kun je terecht voor ondersteuning en 

hulp bij dingen die je zelf niet kan (of tijdelijk even niet kan) 

en niet door familie en/of professionele instanties wordt of 

kan worden gegeven.  

 

Contact: 
Mocht je gebruik willen maken van de Buurthulp, hulp willen 

bieden of nog vragen hebben dan kun je contact op nemen 

met: 

 

Tineke Eringa, tel. 0515-572078 

of 

Carin Mulder, tel. 0515-419105  

 

Email: buurthulpburgwerd@gmail.com 

 

Gezocht: 

Momenteel zoeken wij iemand die het leuk vind 

om met enige regelmaat een potje te schaken met 

een dorpsgenoot. 

Wie o wie? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met    

Tineke Eringa of Carin Mulder 

mailto:buurthulpburgwerd@gmail.com
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Raden maar! 
 
 

De foto’s in Op ‘e Hichte van juni 2016 waren van:  
 
Anny Altenburg en Sibe Swierstra 

Er waren geen juiste inzendingen, maar hieronder weer twee nieuwe 
(oude) foto’s. 
 

We zijn heel benieuwd of jullie het deze keer raden. 

 

De redactie stelt een heerlijke fles wijn beschikbaar voor degene die raadt wie deze dame 
uit Hichtum en deze heer uit Burgwerd zijn. 

 

Weet je het of denk je dat je het weet?  

 

Stuur je oplossing naar opehichte@live.nl of doe een briefje in de  

brievenbus bij een van de redactieleden met vermelding van je naam, 

adres en telefoonnummer. 

 

 

Heb je nog een leuke jeugdfoto en wil je die ter beschikking stellen van deze rubriek? Dan 
kun je die sturen naar opehichte@live.nl of door de brievenbus doen bij een van de  
redactieleden met vermelding van je naam. 

mailto:opehichte@live.nl
mailto:opehichte@live.nl
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De Pollepel 

Nacho’s uit de oven is makkelijk en altijd een succes op een feestje of voor een gezellig  
borrelmoment.  

Wat heb je nodig: 

Oven   
Een ovenschaal (lasagne schaal is prima) 
Zak nacho chips  
6 tomaten 
2 rode uien 
Crème fraiche  
Flinke scheut Chilisaus (dit is proberen naar eigen smaak, houdt je van pittig of juist  

    niet) 
Geraspte kaas  

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snij de uien en tomaten in kleine blokjes. Doe deze in een kom te samen met de crème  
fraiche en de chilisaus. Roer dit mengsel lekker door elkaar.  

Leg een bodem nacho’s in de oven schaal. Je gaat nu eigenlijk net zo te werk als met lasag-
ne maken. Laagjes bouwen. Doe niet te veel mengsels op de nacho’s dan worden ze slap. 
Laag je voor laag tot dat het mengsel en de nacho’s op zijn. De topping is de geraspte kaas.  

Doe de ovenschaal voor ongeveer 10 minuten in de oven. De kaas moet mooi gesmolten 
zijn en een beetje bruin dan zijn de nacho’s ook lekker knapperig.  

O ja, had ik als gezegd dat dit typische fingerfood is. Je kunt het ook op bordjes scheppen 
maar gezellig met elkaar uit de lasagneschaal eten is om je vingers bij af te likken.  

Ik zou zeggen plan een filmavondje en serveer dit ovenheerlijke gerecht. 

De pollepel geef ik door aan Ronald de Vries. 

 

Nacho’s uit de oven 

Dit recept wil ik jullie niet onthouden. Ik hou van koken het 
is een stukje ontspanning van de dag. Het kost mij geen 
moeite om voor velen of dagelijks een smakelijke maaltijd 
op tafel te zetten. Ik ben dan ook gezegend met man en 
kinderen die alles wat ‘Mem’ klaarmaakt smakelijk opeten.  

Nu is het best nog een lastige opdracht om te bedenken 
welk recept of specialiteit ik met jullie ga delen. Op onze 
verjaardagspartijtjes wordt er altijd heerlijk gegeten en 
gedronken en is al vaker geopperd om een foodtruck of 
aan een kookwedstrijd/programma mee te doen. Wellicht 
ligt dit nog in het verschiet.  
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Column Peter Hein 

 

“Toeval bestaat niet”? 

“Wat betekent: toevallig?”, vroeg Jonas, mijn vijfjarige Amsterdamse kleinzoon. De volgen-
de dag zei hij: “da’s ook toevallig”, toen we een klasgenootje van hem in Leeuwarden  
tegenkwamen. Het was duidelijk dat hij mijn uitleg begrepen had. Overigens was het ook 
weer toevallig dat ik twee dagen later een groot artikel over toeval in een van de dagbla-
den las. 

 

 “Toeval bestaat niet.” Is dat waar? Daar is van alles over te zeggen en er is veel over  
geschreven. De bekende vragen: “Is alles Goddelijk voorbestemd? Of gebeurt alles maar 
toevallig?”. Ik ben bang dat we daar hier in deze Op e Hichte niet uitkomen en ik ga me er 
ook niet aan wagen.  

 

Al deze toevalligheden brachten me ertoe om eens te denken over de echte grote toevallig-
heden in mijn eigen leven. 

Die keer dat we in 1960 met een oud autootje zo’n duizend kilometer over niet-bestaande 
wegen door het voormalige Joegoslavië waren gereden. Ergens in het diepe zuiden van  
Macedonië vonden we, na weer zo’n lange dag rijden zonder veel op te schieten, pas ’s 
nachts een plekje waar de grond niet te hard was om op te slapen.  

In een hevige hoosbui zetten we, dóórnat en vloekend, ons tentje op. Toen we de volgende 
ochtend bij stralend weer wakker werden, hoorden we iemand zeggen: nou, jullie kunnen 
ook vloeken, zeg!” Het waren de Nederlanders die we het jaar daarvoor op een bijna  
onvindbare kleine camping aan de (toen nog stille) Costa Brava hadden ontmoet. Toeval? 
Of vinden avonturiers elkaar makkelijker?  

1973. We slapen op het strand in de buurt van Malindi, in Kenia. Niet ongevaarlijk en daar-
om houdt telkens één van ons drieën de wacht. De volgende ochtend zien we in de verte 
een Landrover met twee mensen, die ook de nacht op het strand doorbrachten. Ze lopen in 
onze richting en het blijkt Alfred S. te zijn, die met zijn jonge vrouw een wereldreis met de 
Landrover maakt. Ze zijn al maanden onderweg. Ik ken hem uit de bergen van Oostenrijk 
en nu komen we elkaar hier bij het opkomen van de zon op dit verlaten strand aan de  
Indische oceaan tegen. Zal wel blind toeval zijn.   

Maar dan die keer in 1962 dat we midden in de zomer een voettocht door de Negev woes-
tijn maakten. In de relatieve koelte van de nacht om drie uur op pad vanuit Eilat en de 
eerste acht kilometer lopen over een weg. Daarna, bij een paar schijnbaar dode Tamarin-
debomen, wachten op de vierde man, Jan W., die het niet zo goed kon bijbenen. Verkeer 
was er niet. Naast de weg was een diepe betonnen put met een ijzeren deksel en een  
stalen trappetje naar beneden. Daar liep de grote waterleiding die Eilat, toen nog een klein 
woestijnstadje, van water voorzag. Er was ook een aftappunt. Als je een Engelse sleutel 
zou hebben, zou je in geval van nood hier water kunnen bemachtigen.  

Jan W. was gearriveerd, we verlieten de weg en sloegen linksaf de woestijn in, op weg 
naar de bergen in de verte. Over een stenige vlakte van zo’n vier kilometer liepen we naar 
een kloofje van een paar meter breed. Af en toe maakten de keien plaats voor een stukje 
zand. Aan een vage afdruk van een bandenspoor zagen we dat hier, zo dicht bij de grens 
met Egypte, kennelijk wel eens een legervoertuig reed.  

Jan W., had last van de hitte en hij raakte steeds opnieuw achterop. Ons plan om voor de 
grootste hitte weer terug te zijn kwam in gevaar. Na wat zand liepen we weer over stenige 
bodem en we moesten goed uitkijken dat we niet struikelden. Ik zag als eerste de kleine 
Engelse sleutel die tussen de keien op de grond lag.  
 
Toen we tussen de eerste rotsen van de kloof kwamen, liepen we een oven binnen. De 
loodrechte wanden straalden een onwaarschijnlijke hitte uit. De zon stond pal boven ons. 
Schaduw was er niet meer. Jan W. was er slecht aan toe. Hij zakte op de grond. Geen 
goeie situatie!  
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Met een van de anderen ging ik verder om te zien of er ergens iets van schaduw te vinden 
was. Teruggaan was geen optie. Het was vijftig graden. Iets verderop zagen we een gat in 
de rotsen boven ons. We klommen er naartoe. Het  bleek de kleine ingang van een grot te 
zijn die diep de berg in ging. Hoe verder we kwamen des te koeler het werd.  

We bleven verder de hele dag in de koelte van de grot, doodstil liggend op zacht zand om 
energie en vocht te sparen. Aan het eind van de middag nam de hitte een beetje af. We 
sleepten Jan W. mee terug naar de put, daalden af, openden de tap met de gevonden  
Engelse sleutel en lieten ons vollopen met water. Dat het wat olieachtig smaakte maakte 
niets uit. 

In het donker liepen we terug naar Eilat. 

 

Die Engelse sleutel en die grot: toeval…?  

 

Peter Hein 

Dichter yn Burchwert 
Dichter yn Burchwert/ Sjen yn it tsjuster 

Nei de simmer binne we  wer útein set mei de tariedings. 

It evenemint hat as  titel krigen “Sjen  yn it tsjuster” en dat sil  ek gebeure. It is de  bidoe-
ling dat tiidens de foarstellings gebrûk makke wurde sil fan  tsjuster rounom it doarp. Oer 
hoe en wat hearre jim letter. 

It fraachpetear mei it Frysk Deibled is publisearre op 2 augustus. Ek hat der in  fraachpetear 
west mei de  ofdieling kommunikaasje fan de  gemeente. Dit petear  ferskynt heal oktober 
yn in speciale kultuurútjefte fan de gemeente. 

Op dit stuit is de leste  han  lein  oan it skriuwen fan it projektplan en het meitsjen  fan  de  
begrutting en wurde de ferskate  fûnsen oanskreaun. 

 Yn it foariche stikje hie in  oprop dien oan kreatieve Burchwerters. Dit hat fertuten  dien. 
Twa Burgwerders ha oanjûn dat se ynteresse ha om  mei te dwaan. Frou  Bootsma (skilder) 
en Martine Ketelaar( fotografy). Ek oare  kreatieve Burchwerters kinn harren noch hieltiid 
melde  

Minsken dy’t mei dwaan wolle, kinne kontakt mei my opnimme fia mail: tram84@kpnmail.nl 
of tillefoan 06-44629680. 

Ek de wurksaamheden oan it boek geane troch. Liskje en ik ha mei koarten in ofspraak mei  
Hille Faber fan de  Gerben Rypma Stifting om te  praten oer de  útjefte fan it boek. 

Yn de planning is ek in  infojûn foar alle Burchwerters oer de plannen. Op dy jûn si lek de  
ienakter Tusken de Rails opfierd wurde. Dizze ienakter is troch Tsjêbbe oersetten.  

Folgjende kear mear! 

Theun Ram 

Per 24 september ben ik verhuist naar verzorgingshuis Huylckenstein 
in Bolsward. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne tijd die ik in  
Burgwerd heb gewoond.  
 

Jullie zijn van harte welkom om een bezoekje te brengen bij mij op 
kamer 123. 

 

Vriendelijke groet, Janke Seffinga 

Verhuisbericht 



11 

In de spotlight 

Deze keer in de spotlight: Esmee Sijbesma. 

Ze zit in het tweede jaar GT van het Nordwin 
College in Sneek.  

Naam:  

Esmee Sijbesma. 

Leeftijd: 
 
14 jaar. Ik ben 2 februari jarig. 

Hobby’s: 

Zwemmen, lezen en korfballen. Dit doe ik bij 
Westergo in Bolsward, maar ben nu tijdelijk  
gestopt. 

Lekkerste eten: 
 
Pannenkoeken, maar ik hou ook erg van zalm. 

Beste t.v. programma: 
 
Ik heb eigenlijk geen favoriet programma. Ik 
vind de zender Nickelodeon erg leuk. 

Wie is je grote voorbeeld? 
 
Eva Simons. Ze is zangeres en kan mooi zingen. 
Ook heeft ze erg mooie liedjes. 

Wat vind je leuk aan Burgwerd? 

 
De gezelligheid. Ik woon bij opa en oma. Maar 
ook mijn vriendinnen wonen in de buurt. De 
mensen zijn erg aardig. 

Wat vind je niet leuk aan Burgwerd? 
 
Dat weet ik niet. 

Wat zou je doen als je een schatkist vindt met 
héél véél geld? 
 
Ik zou nog een keer naar mijn familie in Nieuw-
Zeeland gaan. Daar ben ik al een keer geweest. 
Maar ik zou ook een wereldreis maken en mis-
schien een eigen hond kopen. 

Hoe denk je dat je leven eruit ziet over 15 jaar? 

 Ik hoop dat ik dan een man en kinderen heb en 
dat ik getrouwd ben. Dat ik een leuke baan heb, 
het liefst iets met koken. Ik hou heel veel van 
bakken. 

Wat zou je in je leven zeker nog eens willen 
doen? 
 
Skydiving. Lijkt me helemaal gaaf. Maar toch 
ook wel een beetje eng. 

Wat zijn je favoriete dieren? 
 
Ik houd van honden, katten en dolfijnen. Dat 
zijn heel mooie dieren. Ik heb gehoord dat dol-
fijnen mensen redden als ze bijna verdrinken. 
Het zijn leuke beesten. 
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Dorpsbelang Burgwerd 

 
Op de laatste zondag van de bouwvak vond alweer voor de vijfde keer de Keetpartij plaats 
in Burgwerd. Keet Hartwert en Keet Burchwert organiseerden misschien wel de grootste 
kaatspartij van Súdwest-Fryslân. Ondanks het slechte weer waren er toch weer 62 par-
turen. Ook hier is de organisatie top geregeld. Er is oog voor detail. Het niveau in de A-
klasse is hoog. Ook in de B-klasse moet je de ballen niet te gemakkelijk opslaan merkte ik 
zelf. Een prachtig kaatsevenement dus. 
 
Minne Schiphof, voorzitter 
 
Nieuws van het bestuur 
Ook het bestuur van Dorpsbelang had een beetje vakantie. Inmiddels zijn de activiteiten 
weer opgepakt. Er zit heel wat in de pijplijn: 
Het herstel van de kademuur is aan een aannemer gegund en zal eerdaags wel van start 

gaan. 
In de herfst zal er een nieuwe boom bij de Burchwerter Piip worden geplant. Eerder sneu-

velde daar een boom, die aangemerkt was als beeldbepalend en dus zeker waard om 
vervangen te worden. 

De toekomst van het fietspad is nog steeds onzeker. Dorpsbelang houdt daarom goed de 
gemeentelijke vergaderagenda in de gaten om opnieuw in te spreken wanneer het fiets-
pad aan de orde komt. Misschien moeten we in de regio opnieuw op de barricade! 

Het advies van afstudeerstudent Daniël Heidbuurt over een energieneutraal Burgwerd loopt 
wat vertraging op. Daniël heeft ons verzekerd dat we het voor de jaarvergadering in 
huis hebben.  

Nieuwbouw en schoolterrein: binnenkort organiseert Dorpsbelang een brainstormavond 
over de toekomst van het schoolplein en het nieuwbouwterrein op de hoek van de 
Sjungadijk, afslag Djiplân. De aankondiging volgt via de site, Facebook en Twitter.  

De eigenaar van de kledingcontainers heeft ook een donkergroene uitvoering. We hebben 
gevraagd om vervanging van de huidige, lichtgele versie. Donkergroen zal ongetwijfeld 
minder storend zijn.  

Vlak voor de zomervakantie vond een eerste gesprek plaats tussen de Dorpsbelangen 
Hichtum, Burgwerd, Hartwerd. Het was een vruchtbare avond, waarin alle drie Dorpsbe-
langen zich hebben uitgesproken voor samenwerking. Met Hichtum was die al van start 
gegaan, maar nu voegt ook Hartwerd zich hierbij. Een van de zaken, die we oppakken 
met Hartwerd is een gezamenlijke wandelfolder. Dit zal een samenvoeging zijn van de 
folder “Wandelen in en rond Burgwerd” en de folder “Kleasterpaad” van Hartwerd.  

 
En dan een aantal aankondigingen: 
Woensdag 12 oktober a.s. vanaf 20.00 uur is in het Doniahûs een bijeenkomst over brand-

veiligheid in huis. Deze avond wordt georganiseerd samen met de Dorpsbelangen van 
Hartwerd en Hichtum. Toegang gratis, consumpties op eigen rekening. 

 
Vrijdag 18 november a.s. vanaf 20.00 uur is de Jaarvergadering van Dorpsbelang Burg-

werd. In oktober komt een van de bestuursleden bij de leden langs om het lidmaat-
schapsgeld te incasseren en de agenda uit te reiken. Bent u nog geen lid? Meldt u dan 
aan via de mail: db.burgwerd@gmail.com 

 
Maandag 12 december a.s. vanaf 20.00 uur is de herhalingscursus AED. Ook deze avond 

gaat in samenwerking met Hartwerd en Hichtum. 
 

Nadere aankondigingen volgen via de site, Facebook en Twitter.  
 
Lisette Meindersma, secretaris 

Een mooie zomer, 
 
Wanneer ik dit halverwege september schrijf, is het nog steeds 
zomer. We hebben de afgelopen zomer als dorp laten zien dat we 
mee kunnen doen met de feesten. Het dorpsfeest was fantastisch 
georganiseerd en had de start vanaf een bloemrijke brug. Daarom 
ook dank aan de vrijwilligers die bijna dagelijks de bloemen water 
geven. Het dorpsfeest laat zien dat jong en oud gezellig met el-
kaar omgaan. Goede muziek, top entertainment, heerlijk weer, 
mooi compact feestterrein en gezellige mensen maken van het 
dorpsfeest een superfeest. Mijn dank gaat dan ook uit naar de 
vele vrijwilligers hieraan hebben meegewerkt. Top! 
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Programmaoverzicht  ‘Doniahûs” 

 

 

 

    2016 

Za. 8 Oktober  Klaverjassen       20.00 uur 

Di. 11 Oktober Creatieve avond door Corrie Gerritsma 20.00 uur 

Wo.12 Oktober Bijeenkomst Brandveiligheid in en  

    om het huis Hartwerd, Hichtum en  

    Burgwerd       19.30 uur 

Za.5 November Klaverjassen       20.00 uur 

Za.12 November Theater “Doek”       19.00 uur 

Vr. 18 November Ledenvergadering Dorpsbelang   20.00 uur 

Vr. 25 November Jaarvergadering Toneel     20.00 uur 

Za. 3 December   Klaverjassen en Bingo     20.00 uur 

Vr.  9 December Jaarvergadering IJsvereniging   20.00 uur 

Vr. 16 December Kerstviering met Koffietafel -   

    Vrouwenver.       17.30 uur 

Di. 27 December Kerstbiljarttoernooi     10.00 uur 

Za. 31 December Oliebollenfeest      15.00 uur 

     

 

 

    2017        

Za. 7 Januari  Klaverjassen       20.00 uur 

Do. 12 Januari  Badminton Toernooi     19.30 uur 

Za. 28 Januari Pearke Biljarten      19.30 uur 

Zo. 29 Januari Borrelconcert Excelsior     16.00 uur 

Za. 4 Februari Klaverjassen       20.00 uur 

Za. 4 Maart  Klaverjassen       20.00 uur 

Vr. 17 Maart   Generale Repetitie Toneelvereniging  19.00 uur 

Za. 18 Maart  Uitvoering Toneel      19.00 uur 

Do. 23 Maart  Slottoernooi Badminton    19.30 uur 
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Nije bewenners 

(vervolg) 

Hallo dorpsgenoten, 
 
 
Mijn naam is Sjanouk Veenje en ben 26 jaar oud en kom van 
oorsprong uit Wommels. 
Maar ben eind December begin Januari gaan samen wonen met 
Richard op de Doniaweg. 
Ik heb de opleiding SPW niveau 2 & 3 afgerond in 2013. Na mijn 
studie ben ik gelijk aan werk gegaan. 
Heb een jaar als gastouders gewerkt bij gezin in Wommels en dit 
deed ik 2 dagen in de week. 
De rest van de week was ik altijd aan werk bij Beach hotel de  
Vigilante te Makkum waar ik nu nog steeds werk. Ik werk als  
kamer meisje, dat betekent kamers schoon maken en op tijd af 
krijgen. Daarnaast help ik ook in de ochtenden wel in het ontbijt 
wat ik met veel plezier doe. 
In mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk tijd te besteden aan 
mijn dierbaren om me heen en leuke dingen te doen. 
 
Groetjes Sjanouk. 

Lieve dorpsgenoten, 

Wij zijn Lieuwe en Petra ,sinds 15 augustus wonen wij op Schoolstraat 20. 
Lieuwe heeft een zoon en een dochter. 
Petra heeft twee dochters en een zoon waarvan Aly Hendrina nog bij ons woont. 

Wij zijn werkzaam bij de organisatie Patyna, Lieuwe werkt als kok in Saxenoord te Frane-
ker. 
Petra is werkzaam als verzorgende in de thuiszorg ook in Franeker. 
Aly Hendrina zit op het Marnecollege HAVO 3 in Bolsward. 

Wij zijn ontzettend blij met onze karakteristieke woning met prachtig uitzicht en hopen hier 
veel woonplezier te mogen hebben. 

Bedankt dorpsgenoten voor de hartelijke ontvangst die wij mochten ervaren. 

Verhuisbericht 

Hallo Dorpsgenoten, 

Zoals de meesten van jullie zullen weten of reeds hebben gemerkt zijn 
wij kortgeleden verhuisd. 

Het oude (mollenvanger-)huisje aan de Doniaweg dat we precies 22 
jaar geleden betrokken, hebben we in die periode  met veel plezier 
opgeknapt en bewoond. 

Maar het was tijd voor verandering en dus hebben we een andere woning gezocht en gevon-
den in Noordwolde (FR), dicht tegen de bosrand aan. 

We zijn door alle drukte van koop, verkoop en verhuizing niet in staat geweest om jullie ge-
dag te zeggen, dus dat doen we hierbij alsnog. 

Bedankt voor alle vriendschap en hulp die we van jullie hebben gekregen, en voor de gezellig-
heid en het plezier wat we samen hebben beleefd. 

Het ga jullie goed, nu en in de toekomst en we zien elkaar misschien toch nog eens. 

Hartelijke groeten van 

Jeannet & Don 
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Himd fan it liif 
Hallo, mijn naam is Robin Eringa 

Ik zit momenteel op het MBO in Leeuwarden en volg 

daar de opleiding voor Melkveehouderij niveau 4. Dit 

word als het goed is mijn laatste jaar. Daarvoor heb ik 

met succes mijn diploma gehaald op het AOC in Sneek. 

Vele mooie bedrijven gezien met de stage momenten, 

maar het toppunt was voor de zomervakantie de  

buitenlandse stage.  

Dit heb ik gedaan in het altijd zonnige Portugal. Ik zat 

daar op een melkveebedrijf met ongeveer 400/500 

melkkoeien, die per dag gemiddeld rond de 36 Liter  

produceerden terwijl Nederland rond de 27 liter gemid-

deld is. Ook was op dit bedrijf een  

eigen vleeskalven mesterij, dit had mijn stage boer slim geregeld: hij had namelijk een  

contract met een plaatselijke supermarkt en aan hun verkocht hij elke maand rond de 15  

kalveren. 

De temperatuur was daar lekker hoog. Aan het begin van mijn stage rond de 25/30 graden. 

En toen we weg gingen stegen de temperaturen tot 40 graden. Het volk is daar compleet  

anders en de moderne tijd is daar op veel plaatsen nog ver te zoeken. De meeste boeren 

verdienen daar niet veel aan hun melk dus is het simpel en goedkoop werken.  

Mijn stage boer had rond de 250 hectare grond 

en deed al het land werk ook zelf. Dit zette hij 

dan wel weer rond met de nodige personeel:  

2 voor het jongvee 

2 voor de koeien 

2 voor de mechanisatie 

Het was een mooie tijd en heb daar nog veel 

meer bedrijven gezien tijdens de dagen dat we 

vrij kregen van de stageboer. Er zitten in elk 

land toch meer Nederlanders dan je bij voorbaat 

zou denken. Ook een oom van mij heeft daar 

een bedrijf gehad en die hebben wij ook  

bezocht. Ook mijn familie heb ik daar bezocht  

de laatste dagen dat ik in Portugal zat. 

 

Tijdens de vrije dagen zijn we ook nog naar grote steden zoals Algarve, Porto, Sintra en  

Lissabon geweest. 

Bij de stageboer zat ik intern. Ze hadden een 

appartement en een gedeelte van hun huis ter 

beschikking voor stagelopers. Ik zat bij hun in 

huis en een andere jonge uit Noord-Holland zat 

in het appartement. 

Erg leuke tijd gehad en een prachtig land waar 

veel potentie ligt wat betreft de melkveehoude-

rij, ook voor een leuk partij’tje stappen of  

rustgevende vakantie kun je in Portugal goed 

terecht. 
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In Nederland loop ik stage bij Mts. Gosliga in Schettens. Dit is een melkvee bedrijf met 300 

melkkoeien. Hele aardige mensen met een prachtig bedrijf! 

Thuis hebben wij een Biologisch melkvee bedrijf op de Paaldijk waar we rond de 80 koeien 

melken.  

Mijn buitenlandse ervaring was zo leuk dat ik in de vakantie nog een keer on tour ging… 

Dit keer  was het zweden op het eiland Gotland, 

dit eiland licht ten oosten van Zweden. Het was 

voor werk op dat eiland, waar ik waarschijnlijk 

nog wel eens naar toe zal. Dit eiland is ongeveer 

even groot  als Friesland, Noord-Holland,  

Groningen en Drenthe bij elkaar. 

Na de vakantie ben ik in de eerste week van 

school nog een keer een week weggeweest naar 

zweden in de buurt de stad Malmö. Dit ligt in het 

zuidelijke gedeelte van Zweden. 

Het internationaal bekijken en werken op  

bedrijven is me goed bevallen en wie weet kan 

ik later mijn werk er van maken voordat ik de 

boerderij thuis overneem. 

Aerobic in Doniahûs 

Vanaf 1 oktober elke vrijdag van 19.00- 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!  

Voor vragen of inlichtingen, neem contact op met Jitske Cats, Trekpad 20,  

0515-572145 
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Uit de oude doos 
 

 
Beste Burgwerders en Hichtumers. De oude doos begint leeg te raken. Ook heb ik niet altijd 
tijd of een onderwerp om onderzoek naar te doen. Heeft u materiaal en of suggesties laat 
het mij weten. Een oude foto kan soms al voldoende zijn. Zo ook een oude schoolfoto. U 
kunt contact met mij opnemen via info@burgwerd-hichtum.nl 

Deze keer een schoolfoto uit het schooljaar 1961/62. Waarbij Henk Hellinga mij heeft gehol-
pen om de namen te achterhalen. Hij zelf staat er niet op maar het waren wel de kinderen 
waarmee hij speelde en kaatste. Helaas mist er een stukje van deze foto, weet u of er  
iemand is die deze foto ook heeft dan zou ik graag een scan maken van de complete foto. 

 

Links onzichtbaar 1 leerling en tevens onzichtbaar meester H. Kampen. 

 

1. Gerrit van Dalfsen 11. Harm Bloemhof  21. Hinke van der Schaaf  

2. Sjoerd de Boer 12. Jannie Bosma  22. Geertje Dijkstra    

3. Jan Kamstra  13. Annemarie Bijlsma 23. Jettie Dijkstra      

4. Gerrit Bloemhof 14. Ykje Dijkstra   24. Lucie Abma  

5. Bokke Sieperda 15. Iemy van der Weide 25. Trijntje Stegenga         

6. Ger Tjalsma  16. Jaike Wijnia   26. Sjirkje Kooistra 

7. Freark Abma   17. Hiltsje Boersma  27. Rommy de Boer 

8. Djoeke Wiersma 18. Baukje Feenstra  28. Meester K. de Haan  

9. Siebe Attema  19. Lieuwe Eringa                            

10. Ale Boschma  20. Trienke Hemstra                             

               Lolle 
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Beste mensen, 

 De bijeenkomst over "brandveiligheid in en om het huis" voor inwoners van HBH is gepland 
op woensdag 12 oktober 2016, 20.00 uur in het Doniahuis in Burgwerd. De duur is circa 1 
1/2 uur. 

De entree is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.  

 De bijeenkomst zal via de site van Dorpsbelang Burgwerd en de Facebookpagina Dorp  
Burgwerd worden aangekondigd en is voor inwoners van alle drie dorpen Hichtum, Burgwerd 
en Hartwerd.  

 Mochten jullie nog vragen hebben, neem dan kunnen jullie contact opnemen met: 

 

 

 
 
Dorpsbelang Burgwerd 

Lisette Meindersma, secretaris 

0515-574147 

  

 

 

 

 

 

  

Daarnaast zouden wij graag vernemen of er nog iemand de taken van Johanneke Terpstra 
wil overnemen voor de dorpskrant Op ‘e Hichte.  
Graag reacties binnen 2 weken naar info@delinnenloods.nl.  
 
Mochten wij binnen deze 2 weken geen reacties ontvangen, dan gaat het bestuur van  
Doarpsbelang Hichtum een definitief besluit nemen over de deelname van het dorp Hichtum 
aan de dorpskrant. Dit zou kunnen inhouden dat de dorpskrant in Hichtum gaat verdwijnen. 

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en wij hopen dat er nog iemand 
uit de Hichtum de taken van Johanneke Terpstra wil overnemen voor de dorpskrant. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Bestuur Doarpsbelang Hichtum 

Dorpsbelang Hichtum 

mailto:info@delinnenloods.nl


19 

Kaarten bin te keap foar €18,00 per stik. 

Bestelle kin troch een mail te stjoeren nei doniahuis@gmail.com of te skiljen nei                
Wibo Hettinga op 06-12164371 

Doniahûs Burchwert 

12 november 2016 om 20.00 oere 

mailto:doniahuis@gmail.com
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Kaatsvereniging Sparta 

Nieuws van KV Sparta 

 
Het is weer voorbij  die mooie zomer. Ook het kaatsseizoen is geëindigd. Op zondag 11 
september was de Posthumuspartij de traditionele afsluiting. Deze partij kreeg een memo-
rabele ontknoping toen na de finale de uitslag van de koningscommissie bekend werd  
gemaakt. Good old Tette Wiersma werd tot koning gekozen. Dit tot grote verrassing van 
hem zelf. Maar iedereen vond het terecht en gunde het hem van harte. 
 
Helaas moesten we  voor de tweede keer dit seizoen het kaatsen  voor de  jeugd afgelas-
ten. Er waren slechte drie aanmeldingen. Deze ontwikkeling baart het bestuur wel zorgen. 
Nieuwe aanwas van jeugdige leden is nodig om op termijn de club te  laten  bestaan.  
Het bestuur nodigt alle jeugdige Burgwerders uit om in het volgende seizoen eens te  
proberen of kaatsen in het eigen dorp met vrienden en vriendinnen leuk is.  
  
Een ander punt van zorg is de bezetting van het bestuur. Voor volgend seizoen nemen 
twee bestuursleden afscheid.  
Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij de huidige bestuursleden. Samen moeten we er 
voor zorgen dat we kunnen blijven kaatsen in het dorp. 
  
De jubileumcommissie werkt verder aan een gedenkwaardig 50 jaar jubileum in 2017. 
Henk Hellinga werkt aan een boek vol verhalen van  leden en oud leden en de muziek voor 
de feestavond is al gecontracteerd.  
We werken door naar een  “bjusterbaarlike dei “ op 20 mei 2017. Op korte termijn  
versturen we een  brief aan alle ondernemers in  Burgwerd, Hichtum en Hartwerd met de  
vraag of ze deze activiteiten willen sponseren. We hopen op veel respons.  

Reisvereniging Burgwerd, Hichtum, Hartwerd 
Zaterdag 10 september 2016 

’s Middags om half 3 moesten we ons met fiets verzamelen op “De Opslach” in Burgwerd, 
van hieruit fietsten we in het zonnetje naar Bolsward. De fiets werd geparkeerd bij de 
Rooms Katholieke kerk in Bolsward alwaar de groep in 2en werd gesplitst. Een mannen-
groep (8 personen) en een vrouwengroep (10 personen). De mannen kregen eerst een zeer 
enthousiaste rondleiding van “buurman” Godfried van Agthoven door het Titus Brands-
mamuseum en de vrouwen gingen bij het stadhuis de boot in met Piet en Herre. Zij waren 
onze gids en kapitein door de stadsgrachten. Na dik 3 kwartier werd er gewisseld en kon-
den de vrouwen genieten van Godfried zijn bevlogenheid over Titus Brandsma en mochten 
de mannen te varen gaan (al dan niet met baard). Overladen met allemaal nieuwe informa-

tie over Titus en Bolsward stapten we weer op de fiets en ging het dwars door het centrum 
richting de A7 waar we bij de Wok uitkwamen en het terras mochten bezetten. Na een 
drankje vertelde de organisatie dat ze een spreker uitgenodigd hadden, Dhr. Zeinstra uit 
Witmarsum, die ons iets ging vertellen over zijn werk/hobby: Bijen. Deze spreker is imker 
en maakt zelf honing middels zijn eigen bijenvolken. Het was een boeiend en interessant 
verhaal.  

Toen was het bijna 7 uur, etenstijd. Aangezien we toch bij de chinees zaten konden we 
meteen wel even een hapje en drankje meepakken. Het smaakte prima allemaal. Rond 9 
uur vertrokken de eersten richting huis. Het was weer een geslaagd reisje.  
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Creatieve avond in het Doniahûs 
 

Dinsdag 11 oktober 2016 wordt er een creatieve avond verzorgd. 

Tijd: 20.00 uur 

Mixt media 

Een collage maken op papier met woorden en plaatjes uit tijdschriften, verf en kleurpotlo-

den.  

Laat je verrassen wat er allemaal op jou papier komt, ervaring niet nodig. Ik begeleid je 

door het hele gebeuren en we maken er een gezellige avond van.  

Het word plakken, scheuren, verven, kleuren. 

Je hoeft niets mee te nemen alle materialen zijn aanwezig. 

Opgave telefonisch: 576328 of via de email: ccgerritsma@gmail.com 

Kosten €5,-- per persoon 

Een kleurige groet, 

Corrie 
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De boot van Dinny Huitema 
Maart 2015 …..Al jaren was Dinny van plan om een eigen boot te 

maken, het kwam er nooit van, maar nu was het dan eindelijk  

zover !! 

Eerst bouwt hij een stellage, want de boot wordt op de kop  

gebouwd, daarna zet hij een tekening van de 11 spanten op een 

grote plaat en worden er noodspanten gemaakt. 

De noodspanten worden opgesteld en gezocht en gemeten ( met 

het blote oog, dus een timmermansoog heb je voor dit werk wel nodig ) om de juiste 

plaats, tot het model en de lijn naar zijn zin zijn. 

Daarna de echte spanten van mahonie gemaakt en geplaatst op de aangemerkte plaatsen 

op de stellage. 

Latjes van 2 cm breed aangebracht , 1 aan elke zijde van de “boot”….2 latjes per dag. Dit 

kan niet anders, want de latjes worden aan elkaar gelijmd en daarna vast gezet met lijm-

tangen, de lijm moet goed drogen voordat de volgende rij er boven op kan. In totaal zijn 

er 118 latten, dus het duurt 59 dagen voordat de zijkanten klaar zijn. 

Ondertussen kan Dinny met mooi weer gewoon lekker fietsen of er met de scooter op uit. 

Tenminste, als daar tijd voor is. Want de gewone werkzaamheden gaan ook nog door; de 

luiken voor de ramen moeten worden gerepareerd en Dinny helpt andere mensen die zijn 

hulp nodig hebben graag bij het klussen. 

Als al de latten er allemaal opzitten, wordt de bodem van watervaste plaat bevestigd en 

het geheel ingesmeerd met 2 componenten lijm , schuren en nog eens schuren. 2 comp.  

impregneren en jawel , weer schuren. Daarna 2 keer epoxy en 3 keer lakken en natuurlijk 

tussendoor schuren!! En alles wordt met de hand geschuurd, dus niks elektrisch.   

De boot wordt in de normale stand gezet en afgewerkt. 

In oktober 2015 is de boot klaar, Dinny heeft alles zelf ontworpen en gemaakt. Het was 

monnikenwerk, maar wel fantastisch om te doen. Het is gewoon een hobby, zegt hij daar-

over….  

De tewaterlating wordt verzorgd door Jan Altenburg met zijn tractor. 

Inmiddels heeft Dinny 2 keer gevaren, dit is niet veel, maar eerst had hij een te zware 
motor ( 8 pk ), waardoor er water achter in de boot liep. Ook de 5 pk motor die hij nu 
heeft veroorzaakt nog wat wateroverlast. Hij hoopt 
dit deze winter te kunnen herstellen. 
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Nieuws van Excelsior 

Na een gezellige afsluiting met de muziekvereniging en een 
mooie zomervakantie, zijn we maandag 5 september begonnen 
met onze eerste repetitie van het nieuwe seizoen. 
 
Voor dit seizoen hebben we weer diverse activiteiten op het 
programma staan, zo gaan we zaterdag 29 oktober naar het 
FeMuZa festival in Nijland en zullen we de adventsdienst be-
geleiden op zondag 4 december in de kerk van Burgwerd.  
 
In november komen we weer bij de donateurs langs voor de 
jaarlijkse bijdrage.  
Bent u nog geen donateur van de muziekvereniging? Maar wilt 
u dat wel? 
Laat het ons weten door een mail te sturen naar één van de 
bestuursleden, deze zijn te vinden op www.burgwerd.info  

Rabobank sponsor actie: 
Deze maand hebben wij van de Rabobank een brief gekregen 
over een Rabobank sponsor actie voor verenigingen. Inmiddels 
heeft het bestuur ons opgegeven en horen wij in november of 
wij mee doen aan deze actie. Zouden wij mee kunnen doen, dan 
kunnen leden van de Rabobank in december op ons kunnen 
stemmen. Wij zullen dit eerst afwachten en wanneer we weten 
of we meedoen, krijgt u nader bericht  van ons.  
 
Verder: 
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Heeft u vroeger een instrument 
bespeeld en heeft u weer zin om er één te bespelen, dan bent u 
natuurlijk van harte welkom. U kunt altijd een keer op een maan-
dagavond vanaf 19.30 in het Doniahûs een repetitie bijwonen.  
Ook als u nog nooit een instrument heeft bespeeld, maar het u 
tocht erg leuk lijkt.  
Dan bent u natuurlijk van harte welkom!! Wij hebben namelijk 
nog diverse instrumenten beschikbaar.  
 
Voor nu is het een kort stukje voor de dorpskrant, maar wie 
weet, komt er in de volgende editie een groter stukje hierover.  
 
Met vriendelijke groet,  
Hilda Altenburg Algemeen bestuurslid 
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Dorpsfeest 2016 
 

Tis weer voorbij die mooie zomer, en dus ook het dorpsfeest. 
Wat waren dat prachtige dagen. Zonneschijn volop en een hoop 
dorstige dorpsgenoten en wat hebben die genoten. We begon-
nen donderdags met een heuse beachvolleybal. Niets was te 
gek. Er lag een veld klaar van zand van het Noordzeestrand. ’s 
Avonds was er weer de zeepkistenrace met veel spectaculaire 
wagens en andere voertuigen. Dit zorgde voor spanning en  
sensatie bij zowel deelnemers als de toegestroomde  
toeschouwers. 

Vrijdags staat zoals altijd in het teken van het feestkaatsen. 
Jong en oud deden hieraan mee. Tijdens deze kaatsdag waren 
er ook nog andere activiteiten om de niet kaatsende bezoekers 
te vermaken.  

 

Zoals je inmiddels van de dorpsfeestcommissie gewend bent, is 
het programma niet altijd, zoals het in het 

programma vermeld staat. Het is voor de zaterdag een beetje omge-
gooid maar desalniettemin was ook deze dag zeer geslaagd. We begon-
nen met een heuse Olympische wedstrijd waar op het scherpst van de 
snede gestreden werd. Vanwege het mooie weer zijn we daarna wezen 
‘kuupje steken’ waar menigeen een nat pak van kreeg.  In de namiddag 
streden de 50-plussers onder ons om de jeu de boules trofee.   ’s 
Avonds was er nog de verloting van de intekenlijst. Deze ging naar Lolle 
en Rommy Baarda ( Die kunnen nu wel heeeel luxe uit eten). 

 
Al deze dagen werden uiteraard afgesloten met muziek van wereldklas-
se. Wij als dorpsfeestcommissie kunnen terugkijken op een zeer ge-
slaagd feest. En we hopen dat een ieder van u dat ook gedaan heeft.  
Bedankt en tot een volgende keer maar weer. 
 
 
De Feestcommissie 

Dorpsfeest BBQ  
Schoolstraat 
Door een onafhankelijke jury uit geroepen eerste prijs 
van de straatversiering tijdens het dorpsfeest van 
2016. 

De Schoolstraat was de gelukkige en werd getrakteerd 
op een BBQ verzorgd door de feestcommissie. 

Het feestje werd gehouden in het ”Burgwerder 
Bos” (wat een pracht locatie). 

onder het genot van een drankje en de door Tanja 
verzorgde salades genoten we allemaal. 

De mooiste verhalen gingen rond! Wat een gezellig-
heid. 

Er werd volop na gepraat over hoe het dorpsfeest was 
verlopen en beleeft. 

Stiekem werd er al gesprokken van een ‘kleintje dorp 
feest 2017’ , het smaakte duidelijk naar meer! 

Feestcommissie: bedankt namens alle Schoolstraat 
bewoners! 
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Kinderpagina 
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Prikbord 
Op dit prikbord mag iedereen iets plaatsen wat  

direct of indirect betrekking heeft op Burgwerd en 

Hichtum. U kunt denken aan bv. een oproep, een 

verhuisbericht, de aankondiging van een collecte, 

een bedankje, een “wist u dat” of een vraag aan 

dorpsgenoten.  

Commerciële mededelingen of reclame is niet  

toegestaan. 

WIE WIL POST VAN SANDD EN FRL POST OVERNEMEN 

 

Wij brengen op dinsdag en vrijdag de post rond van Sandd en FRL maar 
omdat wij op 1 december 2016 verhuizen ( Waarheen is nog de vraag) 
houden wij hier mee op. 

Voordat wij dit doorgeven  aan FRL post dachten we dat er misschien 
wel iemand in Burgwerd of Hichtum is die dit wil overnemen. 

Het betreft de post voor Burgwerd en buitengebied en Hichtum en Sies-
werd. Betaling is gemiddeld 100,00 euro per maand. 

Hebben jullie interesse mail dan even naar tram84@kpnmail.nl of 
spreek ons even aan. 

Groeten Theun Ram en Remmy Brattinga.  

MS Fonds—Collectant gezocht! 

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-
huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de 
deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is 
nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het 
kunnen genezen. 

Wie wil mij helpen met de collecte voor het MS Fonds in 
Burgwerd? 

Carin Mulder, tel. 06 291 295 51 
 
 

Collecte KWF 

De opbrengst van de collecte voor het KWF heeft €384,35 opge-
bracht.  

Een prachtig bedrag! 

Namens het KWF hartelijk dank. 

Dinny, Regien en Lydia 

In het kerstnummer van Op e Hichte op  

speciaal verzoek : 

 

Kleurwedstrijd voor kinderen! 
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Friese Dorpentop: 1000 Friezen in gesprek over  toekomst Friesland 

Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een 

burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van 

het Friese platteland. De Dorpentop is geïnspireerd op de G1000-formule voor 

burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam. Dè 

Friese Dorpentop wordt de eerste provincie brede burgertop. 

Een burgertop is een evenement waarbij een grote groep mensen (meestal uit een 

stad, dorp of gemeente) wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te komen om hun 

mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan over thema’s in de eigen 

gemeenschap. Zij bepalen aan het einde van de dag ook wat er met de uitkomsten 

gebeurt. 

Nieuwe democratie 

Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels ongeveer 20 personen is achter de 

schermen al enige tijd bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om 

inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese 

platteland, en om te experimenteren met een nieuwe democratie. 

De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichter bij elkaar brengen 

doordat ze samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken 

aan de thema’s die de inwoners belangrijk vinden. 

Loting 

Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de 

Friese gemeenten. Om deze deelnemers te werven, worden in september 

tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal 

plattelandsbewoners per gemeente. Wie een brief heeft gekregen, kan zich 

aanmelden als deelnemer op www.friesedorpentop.nl. De overige tweehonderd 

deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en actieve burgers. 
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Bewenners om útens 
 
Foekje Ykema 
Ik ben Foekje Ykema, ik ben geboren op 24 augustus 1967 op de 
boerderij aan de Schwartzenbergweg 2 te Hichtum, de boerderij 
oer t wetter, nu beter bekend als 'camping Fugelfrij' van Yke en 
Sita Ykema. 

Ik ben de jongste telg van t gezin van vier kinderen, boven mij 
zitten Bea, Yke en Sietske. Mijn moeder heet Hinke Pruiksma en 
mijn vader heette Jentje Ykema. 

Ik woon in Groningen en ik heb 2 dochters, Femke is 16 jaar en 
Nienke is 13 jaar oud. Ik heb sinds 2 jaar een latrelatie met Ro-
nald. Ik werk in t regulier basisonderwijs als onderwijsassistent 
bij de kleuters en als conciërge ( 2 verschillende scholen). Daar-
naast ben ik PGB'er van n jongetje in n rolstoel, ook op school. En 
ben ik zangeres/slaggitariste van n goedlopende band, genaamd 
CocoBelle. 

Hoe t allemaal begon 

Mijn Heit en Mem zijn op de boerderij komen wonen toen ze net getrouwd waren. Beide 
pakes hadden de boerderij gekocht. Mijn moeder had de boerderij nooit gezien totdat ze er 
kwam wonen! 

Het was armoedig, geen waterleiding, geen wc (ja, op t erf), geen verwarming of wasma-
chine en geen pad naar t dorp. Ze moesten telkens met t bootje over. Het was behoorlijk 
bikkelen om het een beetje bewoonbaar te maken. Niet echt n romantische start voor n 
pasgetrouwd stel. 

Er kwamen vier  kinderen en ook steeds meer dieren. Koeien, varkens, geiten, honden,  
katten. De varkens waren eerst in de boerderij gehuisvest, later kwam er een mooie nieuwe 
varkensstal.  

Kleuterschool 

Toen Bea, Sietske en Yke naar de lagere school gingen was ik als enige kind thuis. Heit en 
mem waren druk op het bedrijf. Ik verveelde me stierlijk en gaf mijn moeder te kennen dat 
ik naar school wilde gaan. Het was toen nog niet echt gebruikelijk dat je naar de kleuter-
school ging, maar mijn moeder zwichtte. Naar de kleuterschool in Bolsward (katholieke), 
want in Burgwerd was toen nog geen kleuterschool denk ik. Dag 1  bracht Mem mij, daarna 
werd ik op de bus gezet in Hichtum en eruit gezet in Bolsward. Anny Altenburg en Thea 
Kooistra of Aukje Kroondijk, weet niet precies meer, zaten in diezelfde bus. Drie kleutertjes 
zonder begeleiding, je kunt t je nu bijna niet voorstellen!  De reis naar de kleuterschool en 
terug ging goed, maar soms vergaten we op t knopje te drukken en werden we er ergens 
tussen Hichtum en Burgwerd uitgezet en moesten we , al huilend terug lopen. Soms werden 
we opgepikt door de politie, en door hen thuisgebracht, Mem heeft meerdere keren zowat n 
rol beroerte gekregen! 

Lagere school 

Later naar de lagere school in Burgwerd.  Ik was n heel verlegen famke, als er maar iemand 
naar me keek, kreeg ik n hoofd als n rooie biet. Heel vervelend vond ik dat. 

 In de onderbouw had ik meester Jan Haga en in de bovenbouw 
had ik meester van Noord. In mijn klas zaten maar 15 kinderen! En 
er zaten 3 klassen in 1 lokaal!  

Altijd op de fiets naar school, door weer en wind. Tussen de mid-
dag thuis eten en snel weer terug.  

Toen ik  9 of 10 was nam ik de kinderen van familie de Jong mee. 
Zij woonden op de boerderij waar de familie Hoekman nu woont.  
Een kind bij mij op de fiets en 2 kleintjes naast mij. Wat n verant-
woordelijkheid! Toen was t de gewoonste zaak van de wereld. An-
dere tijden. Ook  geen papa's en mama's bij t schoolplein, iedereen 
ging zelf naar school, met broertjes en zusjes of buurkinderen. Een 
heel verschil nu! 
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Op de boerderij 

Thuis was er veel bedrijvigheid. Vaak vrienden en vriendinnen over de vloer.  Vrienden van 
Yke uit Bolsward hielpen mee op t bedrijf, voor  koffie met koek, maaltijden en gezelligheid. 
Op zondagmiddagen leek t wel n jeugdhonk. Yke en z'n vrienden waren aan de brommers 
aan het sleutelen, later werden dat oude auto's waarmee ze vervolgens door t weiland  
gingen racen. 

Op de boerderij had Yke overal boxen opgehangen. Overal hoorde je Status Quo, Creedence 
Clearwater Revival en Led Zeppelin etc. De koeien  werden er warm nog koud van, misschien 
gaven ze zelfs juist meer melk!  

In de stal zong ik de sterren van de hemel tijdens het voeren. Varkens kunnen schreeuwen, 
ik probeerde daar bovenuit te komen! Ik had nog geen idee wat ik later wilde worden, maar 
dat ik zangeres wilde worden was zo klaar als n klontje! De varkens waren mijn eerste  
publiek! 

Meehelpen op t bedrijf was mijn lust en leven. Gelijk na school de overall en laarzen aan. 
Dan was ik in mijn element. melken, voeren, schrobben, hokken uitmesten. Mee op de  
tractor met Yke en later zelf tractor rijden. Eigenlijk  wilde ik later boer worden. Yke was 
handig, hij leerde me tractor rijden, aan fietsen, brommers en auto's sleutelen. 

Naast school en helpen op de boerderij ging ik naar muziekles. Ik speelde hoorn. Uiteindelijk 
mocht ik samen met Bea naar het korps in Burgwerd. Jong en oud zat daar op.  

Ik was nog steeds een bleu famke, maar muziek maken met zo'n hele club vond ik erg leuk. 
Kon er veel in kwijt. Vooral musicals zoals ' Jesus Christ Superstar' en 'Hair' zijn me bijgeble-
ven. Ik leerde n nieuwe wereld kennen, de wereld van muziek. 

Tijdens dorpsfeesten optreden, mooi pakkie aan, in de optocht, al lopend toeteren, een wie-
belende muziekstandaard voor je neus , hilarisch! Dit tafereeltje had zo in een film van Alex 
van Warmerdam gekund. 

Middelbare school  

Ik ging naar t Jan Brugmancollege te Bolsward.  

Een wereld van verschil, van n klein, veilig dorpsschooltje naar de stad, naar de 'grote' 
school. Ik moest erg wennen. Maar k vond studeren leuk merkte ik.  

In die tijd ging ik op schaatstraining, dat werd mijn lust en mijn leven.  

De Elfstedentocht op de fiets 9 keer gereden. Helaas nooit op de schaats. 

Scheiding ouders 

Sietske ging naar Groningen studeren en later Bea ook. 

De relatie tussen mijn ouders verslechterde, om eerlijk te zijn was het eigenlijk nooit een 
goede match. De koek was op.  

Een heftige periode maar het tij was niet te keren, de enige oplossing was een scheiding. 

Wij moesten bij de rechtbank in Leeuwarden kiezen bij wie we wilden blijven wonen,  ik heb 
toen gezegd dat ik  met Mem mee wilde naar Sneek. Met pijn in het hart weg van de boerde-
rij, de plek waar ik was opgegroeid en waar ik me zo goed had gevoeld.  

Door alle  toestanden thuis ben ik die periode blijven zitten, 
kon mijn hoofd er niet bij houden. Was ter compensatie fa-
natiek bezig met schaatstraining, Een manier om me goed 
te voelen. Ik heb t jaar overgedaan, leefde met een been in 
Hichtum en het andere in Sneek. Kon de boerderij niet los-
laten en vond t vreselijk om in Sneek te wonen. Nergens 
thuis. Maar geen keus. Gewoon doorgaan. 

Na de Havo naar de Middelbare landbouwschool te Sneek. 
Ik dacht nog steeds dat ik boer wilde worden of dat ik iets 
met landbouw wilde gaan doen. Een nieuwe omgeving met 
nieuwe kansen. 

Goed, ik heb m afgemaakt, die drie jaar,  de eerste 2 jaren 
waren leuk, maar daarna kreeg ik steeds meer ' t idee dat 
ik niet op mijn plek zat. Wilde meer uitdaging, wilde ook 
graag weg, de grote stad lokte. Wilde inmiddels geen boer 
meer worden.         CoccoBelle  
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Naar Groningen 

Toen, net 19 jaar, naar Groningen gegaan, gestart met de opleiding Fysiotherapie. machtig 
interessant, leerde alles over t menselijke lichaam, alle Latijnse namen. Veel sporten. Heb 
een jaar lang zitten ploeteren, maar kwam erachter dat ik niet de juiste vooropleiding had 
genoten, gunde mezelf niet de kans om het jaar over te doen. 

Daarna gekozen voor de HBO Verpleegkunde, breed, veel kansen. veel theorie, maar helaas 
weinig praktijk. Ik heb veel gerace fietst in die tijd om stoom af te blazen. ik moest van  
mezelf doorgaan en ' t afmaken, ' t papiertje gehaald, stond daarna voor mijn gevoel echter 
met twee linkerhanden op straat.  

Heb daarna gereisd, Australië en Nepal. 

Het een tijdje geprobeerd in de verpleging, maar dat was t niet helemaal. Vervolgens een 
periode van klussen, cursussen. Hier en daar wat baantjes, o.a. in Fontana Nieuweschans als 
sportmasseur.  

In die periode, op mijn 25ste heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik auditie ge-
daan als zangeres bij n coverbandje. Mijn eerste poging, durfde t eerder nooit aan. Mijn  
zelfbeeld was niet al te best. 

Ik mocht blijven! Het begin van n leuke periode, veel muziek maken, uitgaan, optreden en 
vooral veel plezier. Ik had weer n clubje waar ik bij hoorde. Het werden goeie vrienden van 
me en dat zijn t nog. 

Moederschap 

Na een jaartje bij de band kreeg ik verkering (broer 
van de saxofonist). We gingen samenwonen. Samen n 
nieuwe soulband gestart; blazers, twee zangeressen, 
Oude soulmuziek, mijn droom, zijn droom. Dat was 
leuk! Maar zoals t met veel bandjes gaat, muzikanten 
vertrekken/verhuizen. Na n aantal jaren zijn we daar-
mee gestopt. 

We hebben 11 jaar een relatie gehad en 2 mooie 
dochters gekregen. Helaas zijn we, toen de meiden 
nog heel klein waren, uit elkaar gegaan. 

Op mijn 37ste dus alleenstaande moeder. niet wat ik 
voor ogen had toen ik kinderen kreeg en ik had hen 
dit graag willen besparen, maar ik had geen keus. 

Ik werkte gelukkig al een tijdje in het speciaal onderwijs, als onderwijsassistent. Dat gaf me 
ook wat andere impulsen dan alleen het moederschap.  

Daarnaast ook de zorg voor mijn oudste, zij had op haar tweede, diabetes (type 1) gekre-
gen. Een hele schrik! Prikken, spuiten, dieet, koolhydraten berekenen, regelmatig naar de 
diabetes arts. Een hele zorg erbij. 

Helaas kreeg mijn jongste later ook diabetes, op haar achtste. Hoe is t mogelijk, 2 kinderen 
in een gezin? 

De Muziek 

Na een pauze van 10 jaar werd ik weer gevraagd als zangeres voor een soulband. Het bloed 
kruipt waar t niet gaan kan, tijd om ook weer es iets voor mezelf te doen.  

Drie jaar later, in 2010,  ben ik gevraagd om auditie te komen doen bij n rockabilly band in 
Groningen. Gelijk t eerste contact was zo leuk! 

Ik trof gelijkgestemde zielen, leuke jongens, veel humor, maar ook goeie gesprekken over 
alle zaken van het leven. T voelde als thuiskomen.  

Uiteindelijk gekozen voor de laatste band.  

In 2013 zijn we zonder drums verder gegaan. Heb het gitaarspelen onder de knie gekregen. 
Nu vorm ik samen met gitarist Yde Adema en bassist Ronald Derkzen het rockabilly, country 
en americana trio CocoBelle! Helemaal mijn ding! 

Sinds twee jaar heb ik een hele fijne relatie met Ronald, de bassist. Deze keer is de klik er 
maximaal. Ook hebben we  samen een duo, doen we onze favoriete nummers: oude cowboy-
liedjes, nummers van Jim Reeves etc. Heerlijk om te doen. 

En de meiden, nu 16 en 13, maximaal in de puberteit. Ze accepteren 'm.  We wonen niet  
samen, maar hij woont vlakbij, dat scheelt. Het is vaak erg gezellig met z'n vieren, er wordt 
veel gelachen. 
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En wat is er verder van de anderen geworden? 

– Mem is gelukkig getrouwd met Jaap v.d. Berg, ze wonen nu in Bolsward. 

– Heit leeft niet meer, hij is in 2011 overleden aan longkanker. Hij is na t vertrek van de 
boerderij in Lemmer gaan wonen, waar hij t prima naar zijn zin had. 

–  Sietske woont in Eelde, heeft n latrelatie met Koop Hofman. Haar dochter Meike is nu 23 
jaar. 

– Bea woont alweer 10 jaar in Nieuw Zeeland in Auckland. Ze is daar oncologieverpleegkun-
dige.      

    Ze heeft t erg naar haar zin daar. 

– Yke, nou ja, dat weten jullie wel, woont met Sita en zoon Thom  op de boerderij in 
Hichtum, het ouderlijk huis.  Yke en Sita runnen samen de camping Fûgelfrij en hebben daar-
naast eco kippen. Ze hebben echt iets moois van t bedrijf gemaakt! 

Tot slot 

Het gaat goed met me, k heb mijn thuis gevonden. Met mijn meiden, mijn band, mijn vriend 
en natuurlijk mijn familie. Ondanks alles wat er gebeurd is vroeger, hebben we een hechte 
band. Of juist daarom misschien wel.  

Zelf een hele ontwikkeling doorgemaakt van een verlegen meisje met laag zelfbeeld naar n 
redelijk zelfverzekerde vrouw. Ik heb geen flitsende carrière gehad, maar doe nu wel de din-
gen die ik leuk vind en waar ik veel plezier aan beleef. Mijn werk met kleuters die dreigen 
onder te sneeuwen op school. Als conciërge, de spil in t geheel. 

Ik treed op, iets wat ik vroeger nooit voor mogelijk had gehouden. En de band gaat steeds 
beter lopen. Nu net weer n optreden binnengekregen! 

Ik leef nu niet meer in de 'Ja... maar' modus, maar in de 'JA!' modus. Niet overal apen en 
beren zien, maar JA proberen te zeggen tegen wat er op mijn pad komt. 

Pfff …. klaar nu. 

Oant sjen! 

Foekje 
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Mijn tattoos 
 

Hallo allemaal! 

Mijn "4" tattoos  

De tribal was mijn eerste, hier is het niet bij gebleven want inmiddels is de voet alweer uitge-
breid tot mijn kuit met bloemen en voor mij een bijzondere Libelle zo is "onze" vriendin  
Nancy altijd bij mij! 

Net als mijn schouder begon het met de bloem en nu heb ik er een hartvorm om heen en 
twee rozen er bij met een parelketting, aan deze parelketting komt nog een sleutel met daar 
aan een Pink Ribbon lint. 

Het klavertje vier staat voor het geluk..  

En deze klaver lijkt ook nog op de klaver die ik op een speciale plek heb gevonden! 

Dit is eerst wat ik heb.. Maar elke keer kijk je er na of zie of bedenk je weer wat anders voor 
er bij. 

Met de tijd komt er meer of ik vind het zo wel goed, ik heb nog geen idee..  

Ik vind het zelf mooi en daar gaat het om! 

" wie mooi wil zijn voor zichzelf moet pijn lijden " 

Volgende keer in de rubriek Mijn tattoos: 

René Dillingh  

Groetjes, Froukje Posthumus 
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Jeu de boules op hoog niveau. 
 
Zondag 18 september was het weer zo ver, de ballen mochten weer rollen. Er waren 
32 deelnemers. Dinny Huitema had speciaal nieuwe ballen aangeschaft, hij had ze ook al  
een kleurtje gegeven. 
 
Er werd weer drie keer een half uur gespeeld, steeds met een andere partner. 
De bediening was in handen van Tanja en haar assistenten Lieke en Ester. Zij hadden het 
goed voor elkaar. Een stokbroodje met wat brie of smeer worst, maar ook de olijven gingen 
er wel in.  
De eerste lijst waren er al 10 personen met drie winst punten. Er was één voordeel dit keer, 
de man en vrouw die als laatst eindigde kreeg een aanmoedigingsprijs.  
Op de tweede lijst waren er 14 personen met drie punten. 
Lijst drie, maar 4 personen met drie punten. Was dit de vermoeidheid of werd de tegen-
stand groter?  
De voorronden waren gespeeld; de halve finales konden gespeeld worden. Dit ging tussen 
Ingrid Blasweiler en Tette Wiersma tegen Hylke Rijpma en Jan Kooistra. De laatsten hadden 
een grote voorsprong. Zij stonden op winst, maar het was Ingrid die het verpestte, zij 
 wonnen met 13 tegen 11. De andere halve finale ging tussen Remmy Brattinga en Astrid 
Gerritsma tegen Nico Dussink en Rinske Schukken.  Het waren de laatsten die wonnen met 
8 tegen 13. Om de derde en vierde plaats Remmy en Astrid  tegen Jan en Hylke. De dames 
probeerden van alles, maar verloren 13 tegen 5. 
De finale: Tette en Ingrid als grote kanshebbers, maar Nico met één hand op de rug en  
goede ondersteuning van Rinske won met 6 tegen 13 . Er waren 2 dames en 3 heren die 
géén partij hadden gewonnen. Maar ja, dan tellen de meeste tegenpunten. 
 
Uitslagen : 
1 Nico Dussink en Rinske Schukken 
2 Ingrid BLasweiler en Tette Wiersma 
3 Hylke Rijpma en Jan Kooistra 
4 Astrid Gerritsma en Remmy Brattinga 
 
Aanmoedigingsprijs: 
Anke Zwaagstra en Johannes Monsma 

Jeu de Boules 



34 

Tsjerke Nijs 

Diensten van de  Protestantse gemeente Burgwerd/Hartwerd/Hichtum  

van oktober t/m december 2016. 

 
Oktober:           

02 geen     ------------
- 

  

09 H. Giliam   Burgwerd  11.00 

16 Nieuwe Invulling        10.00 

23 Ds. L. Westra 
  

   Hichtum  9.30 

30 geen     ------------   

November:           

02** 
Gezamen-
lijk L/W 

Ds. H. Bakker Dankstond voor 
Gewas en Arbeid 

 Burgwerd 19.30 

06 Nocht en Wille    Burgwerd 14.00 

13 Nieuwe Invulling       10.00 

20 Ds. Wiebenga Laatste Zondag 
Kerkelijk Jaar 

 Hichtum  9.30 

27 Ds. Wàttel Viering Heilig 
Avondmaal 

 Burgwerd 11.00 

December:           

04 Ds. L. Westra 2de Advent met 
medewerking van 
korps Excelsior 

 Burgwerd  9.30 

11 Ds. Wàttel 3de Advent  Hichtum 11.00 

18 H. Giliam 4de Advent  Burgwerd 11.00 

25 Ds. L. Westra Eerste Kerstdag  Burgwerd 11.00 

31** 
Gezamen-
lijk L/W 

 Da. Ariesen- Hol-
werda 

Oudejaarsavond    Waaksens 19.30 


