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Fan de redaksje 
 
 
De vakanties zijn weer achter de rug. We hebben een mooie zomer gehad met veel  
buitenactiviteiten… kaatsen, zwemmen, vissen, varen, fietsen en barbecueën.  
 
Voor de een kan de zomer niet lang genoeg duren, voor de ander begint het mooiste  
seizoen van het jaar. De HERFST…. nog maar net begonnen en de eerste stormen zijn al 
geweest. 
 
Het 1e “kleintje dorpsfeest” was een succes en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Er is een heuse babyboom in het dorp. Hadden we vorige keer al een paar geboortekaartjes 
in de krant, deze keer staan er maar liefst drie in!  
We feliciteren de jonge ouders en wensen ze veel plezier en geluk met hun gezin. 
 
Mevrouw S. Eringa-Poelstra, de oudste inwoonster van Burgwerd, is op 15 september 2017 
op 95-jarige leeftijd overleden. Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies van hun 
mem, beppe en oer-beppe. 
 
Verder in deze editie onder andere nieuws het project Sjen yn it tsjuster, het verhaal achter 
“Mijn tatoeage” en de nieuwe buurtpreventie WhatsApp groep.  
 
Ook nieuw is de column “Op vakantie met Jan” van Jan de Vries; deze keer over zijn reis 
naar Indonesië.  
 
We wensen jullie dan ook veel leesplezier met deze 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: 

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 
 
 

           13 december 2017 

  

  

Verspreiding in het weekend van 
 
 

23 december 2017 

 

Colofon 

mailto:opehichte@live.nl
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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 

 

 

mailto:buurthulpburgwerd@gmail.com
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Yn petear mei  

Hannie de Jong 

 

Het is een mooie maandagmiddag als ik ontvangen wordt 
door de altijd vriendelijke en goedlachse Hannie de Jong. 

We nemen plaats in de mooie, ruime tuin achter het huis. 
Het is Hannie haar hobby en ze verzorgt de tuin met liefde. 

Hannie komt van oorsprong uit Dieren – Gelderland. Het 
gezin bestaat uit 5 kinderen, waarvan 3 jongens en twee 
meisjes. Helaas is één van haar broers verongelukt tijdens 
een motorongeluk. Dit heeft natuurlijk heel veel impact  
gehad op het gezin.    

Hannie haar vader had een aannemersbedrijf. Hier moesten twee gezinnen van leven, maar 
dat lukt op een gegeven moment niet meer en daarom is haar vader gemeente opzichter in 
Oss geworden. 

Hannie was toen 5 jaar. Met een lach vertelt Hannie dat ze een fijne jeugd heeft gehad: veel 
vriendinnen en leuke hobby’s zoals tekenen, zingen en dansen. In het gezin heerste een  
fijne sfeer van rust en vertrouwen naar elkaar.  

Haar verdere jeugd is ze in Oss gebleven en ook tijdens haar eerste huwelijk heeft ze daar 
gewoond. 

Van kleins af aan wist Hannie dat ze kleuter leidster wilden worden. Dus ze ging in Den 
Bosch naar de kleuterkweek. Ze vond in Oss een baan en heeft daar een aantal jaren  
gewerkt. 

Toen Hannie op de kleuterkweek zat, leerde ze haar eerst man – Wim – kennen. Ze waren 
stapelverliefd en al gauw waren ze verloofd en gingen ze trouwen. Het eerste kindje kwam 
al snel en daarom stopte Hannie met werken. Dat was zo in die tijd.  

Wim was beton technoloog. In Oss kon hij geen werk vinden, maar wel in Kootstertille. 
Daarom verhuisden ze naar Drachten. Er waren intussen twee kleine meisjes geboren. 

In Drachten woonden ze in een flat. Met twee kleine kinderen, koud (het was rond de Kerst) 
en de taal niet kennende, voelde Hannie zich daarin het begin erg eenzaam.  

Beide hadden ze een goede band met hun ouders. De afstand was groot en zo ook het  
gemis. 

Toen de kinderen naar school gingen, veranderde dit. De meisjes namen vriendinnetjes mee 
waardoor ze meer contacten kreeg. Ook werkte ze als vrijwilligster in de Katholieke kerk en 
gaf ze zich op als invalster.  

Het huwelijk met Wim liep stuk. Hannie was toen al in de 40 en de meisjes waren het huis 
uit.  

Hannie leerde Roel kennen en kwam naar Bolsward. Samen met Roel wilde ze een nieuwe 
start maken en zo vonden ze een kavel in Burgwerd. Dit was in 1991 – 1992. 

Om hier nieuwe contacten te krijgen, werd Hannie meteen vrijwilligster bij de TSO op “It 
Skûlplak”. Dat vond ze erg leuk om te doen en ze kon haar creativiteit er in kwijt.  Zo heeft 
ze eens een groot ganzenbord gedaan met de overblijfkinderen. 

Hannie doet vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel, in de kerk verzorgt ze de peutervieringen 
en ze speelt een aantal keren per jaar poppenkast op de peuterschool. 

Hannie is een poosje peuterleidster geweest op “De Opstap”. Hier doet ze met Sinterklaas 
en andere feesten nog steeds poppenkast. Ze beleeft er veel plezier aan en kent daardoor 
ook veel mensen, jong en oud,  uit Bolsward. 

In de Katholieke kerk hebben ze Hannie gevraag om te begeleiden bij begrafenissen.  

Ook gaat ze meedoen aan een – nog op te zetten - project waarbij mensen die een kleine 
beurs hebben, een diner krijgen aangeboden, zodat zij ook eens een uitje en sociale  
contacten hebben. 
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Tegenwoordig is Hannie druk met tekenen, fluitspelen en fietsen. 

In Burgwerd zit ze bij een schilders club en daar geniet ze echt van.  

In Bolsward danst Hannie bij “Porodinka”, een dansgroep die allerlei werelddansen uitvoert. 
Ook vindt ze het heerlijk om iedere dag even op haar blokfluit te spelen. Ze bespeelt zowel 
de sopraan – als de altblokfluit.  

Regelmatig gaat Hannie op visite bij mensen die eenzaam zijn of die veel verdriet hebben. 
Deze mensen hebben vaak een luisterend oor nodig en dat geeft Hannie veel voldoening. 
Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en ieder mens is boeiend.  

Zolang Hannie gezond is en dit kan doen, wil ze dat ook graag. Ze vindt het fijn en voelt 
zich er rijk door. 

Na 14 jaar oppassen bij haar dochter is er nu een einde gekomen aan haar periode van  
oppas oma. Iedere woensdag ging ze naar Drachten om op haar kleinzoon en –dochter te 
passen. Meestal kwamen er wel een aantal vriendjes of vriendinnetjes mee. Ze werd door 
alle kinderen “oma Hannie” genoemd. Samen voetballen en spelletjes doen. Een hele mooie 
tijd. 

Maar nu is er tijd om naar musea en het theater te gaan en te lezen.  

Al met al heeft ze – zo zegt ze – een mooi leven, met veel afwisseling. Van alles leer je. 
Van de tegenslagen, maar natuurlijk ook van de mooie momenten.  

Na nog even na kletsend onder het genot van een heerlijke kop koffie bedank ik Hannie  
voor de gastvrijheid en de openheid.  

Aerobic in Doniahûs 

Vanaf 1 oktober elke vrijdag van 19.00- 20.00 uur. Kosten zijn € 30,= voor 

het hele seizoen. Iedereen is van harte welkom! Voor vragen of inlichtingen 

neem contact op met Jitske Cats, Trekpad 20, Burgwerd 0515572145 
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De redactie verloot een cadeaubon onder degenen die het goed hebben. 

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. 

Wie, wat, waar in Burgwerd 

De jongedame op de foto in de zomereditie van  

Op e Hichte was Jacqueline Monsma.  

We hebben geen goede oplossingen binnen  

gekregen. 

Deze keer een deur.  

 

Wie weet waar deze deur zich bevind in 

Burgwerd? 

mailto:opehichte@live.nl
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SJEN YN IT TSJUSTER 
2018 komt der an! Ons project krijgt steeds meer vorm. Enige tijd geleden zijn we met de 
artistieke leiding, Pieter Stellingwerf, Kees Botman van BUOG en regisseur Klaas Jaap v.d. 
Heide door het dorp gelopen om de locaties te  bepalen.  
Daarnaast hebben we per straat een ambassadeur benoemd die als taak hebben de mede 
bewoners te  vragen of ze in enerlei vorm  medewerking willen geven aan het project. Voor 
de  organisatie van een dergelijk project is veel hulp nodig, dus iedereen in Burgwerd  
vragen wij een bijdrage te leveren. Op het moment dat u dit leest hebben we een  
bijeenkomst gehad op 22 september in het dorpshuis waar we aan iedereen die mee wil 
doen hebben uitgelegd wat er gaat gebeuren. Mocht u toen verhinderd zijn geweest en wilt 
u toch een bijdrage leveren, dat kan. We hebben iedereen nodig. Creatieve, technische, 
handige, artistieke, organisatorische mensen.  
We zijn speciaal op zoek naar mensen die Marina Ketelaar kunnen helpen met het  bouwen 
van lichtbakken die ze gaat gebruiken voor een spectaculaire presentatie van haar foto’s 
gedurende het project. 

 Kortom er is voor iedereen wel een taak. Als we dit met z’n allen doen, levert dat veel op 
voor het gehele dorp. 

Op 9 september stonden we op de Friese Uitmarkt in Sneek. 
Behalve dat we daar flyers uit deelden hebben we in de  
theaterzaal van de Noorderkerk ook in filmpje gepresenteerd.  
Dit filmpje is gemaakt door Piter Hettinga, zoon van Tsjêbbe. 
We kregen veel enthousiaste reacties van het publiek over het 
filmpje en over het  project. 

Door de organisatie van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-
Friesland 2018 zijn we toegevoegd aan het officiële  
hoofdprogramma. Een hele eer! De presentatie van dit  
programma is  op 3 oktober, daar 
zullen we ook aanwezig zijn. 

Door het  Iepen Mienskips Fûns van 
de provincie Friesland  zijn we  
genomineerd voor een  extra bonus 
van  € 2018,--. Op 21 september  
horen we of we zijn uitgekozen. 
(Deze is toegekend. Redactie) 

 

Ook aan het boek wordt hard gewerkt. Onder de bezielende  
aanvoering van Peter Hein worden verschillende interviews tot een 
geheel gesmeed, die een beeld gaan schetsen van Tsjêbbe  
Hettinga in het dorp Burgwerd in de jaren 60.  
 
Het boek krijgt een bijzondere vormgeving die wordt ontworpen 
door Berber Wijnja-Sieperda. Daarnaast maakt Martina Ketelaar 
bijzondere sfeerfoto’s. Lolle Baarda schetst hoe het dorp Burgwerd 
er in die jaren uit zag en wat er speelde. Ook dit boek wordt dus 
een  product van inwoners of oud-inwoners van Burgwerd. 

Folgjende kear mear! 

Theun Ram 
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Column Peter Hein 

Burgwerd, Leeuwarden 2018, ‘Sjen yn it tsjuster en ‘mienskip’ 

 

De vorige keer schreef ik over de plannen om een groot kunstwerk te maken ter  
gelegenheid van de activiteiten van ons dorp in 2018, het jaar van:  
‘Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa’.  
Dat was toen nog een beetje toekomstmuziek want de subsidie was nog niet rond. 

 

Ondertussen is het project ‘Sjen yn it Tsjuster’ behoorlijk goed in de prijzen gevallen en 
kunnen we verder met de plannen. 

 

Burgwerd is een bijzonder dorp. Dat valt juist een ‘import mensch’ zoals ik op, terwijl de 
Burgwerters het misschien heel gewoon vinden.  
Welk dorpje met minder dan 350 inwoners heeft zó veel verenigingen: kaatsen, jeu de 
boules, toneel, fanfare, biljart, schilderen etc. etc. (en draagt ook nog eens de naam: 
‘Mooiste dorp van Friesland’)? Het één staat natuurlijk in verband met het ander.  

 

Het thema van 2018 is: ‘Mienskip’. Als er één dorp is dat het aan zal kunnen om zo’n 
Mienskips project als ‘Sjen yn it tsjuster’ op te pakken, dan is het Burgwerd wel!  
Niet voor niets haalde ons dorp die subsidie binnen. Dat is een gegeven om als Burgwerter 
best trots op te zijn.  

 

Toen ik betrokken raakte bij de voorbereidingen (voor een boek over Tsjêbbe en het 
kunstwerk), verdiepte ik me nog meer in het werk van Tsjêbbe Hettinga (die ik overigens 
al lang bewonderde). Daardoor realiseer ik me nu nog eens extra dat het heel bijzonder is 
dat zo’n wereldberoemde dichter uit Burgwerd komt. En dat het fantastisch is dat het dorp 
hem gaat eren met een aan hem gewijd spektakel. 

 

Ook wanneer je niet houdt van zijn gedichten of van zijn manier van voordragen (‘waarin 
zinnen worden voortgestuwd door klank en ritme’), dan ontkom je niet aan respect voor 
het feit dat er over de hele wereld veel mensen zijn die zich door hem hebben laten  
ontroeren.  
De man uit Burgwerd, die in 1993 in Frankfurt optrad op de grootste boekenbeurs die er 
is, en daar ontdekt werd. En die daarna erg veel indruk maakte op poëziefestivals in  
Bolivia, Vancouver, Berlijn, Brussel, Barcelona, Portland….  
Je moet al een heel groot dichter zijn, wil je op dergelijke internationale festivals van grote 
faam zo’n indruk maken als Tsjêbbe deed. 

 

Hij dichtte in het Fries, zijn werk is natuurlijk ook in het Nederlands vertaald, maar het 
blijft wonderlijk dat hij een dichter is, die in eigen land misschien minder bekend is dan 
daarbuiten. Geldt hier misschien het gezegde: 
 ‘Een profeet wordt in eigen land niet geëerd’?  

 

Voor 2018 zal dat in ieder geval niet zo zijn. Daar gaat Burgwerd aan werken. Naarmate 
de voorbereidingen vorderen zal het dorp, maar ook de wijde omgeving steeds meer in de 
ban komen van een van de grote dichters van ons land. Er zal nog veel werk te verzetten 
zijn voor het zover is. De oproepen aan iedereen om een bijdrage te leveren (in welke 
vorm dan ook maar) zijn de deur uit en misschien kunnen we met z’n allen met Tsjêbbe 
Hettinga net zoiets op poten krijgen als Diever met zijn Shakespeare spelen of de  
openluchtspelen die elders in Friesland al jaren bestaan. 
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Nieuws van de Reisvereniging 

 
Beste dorps/reisgenoten, 
 
Zaterdag 14 oktober 2017 hopen wij met de reisvereniging weer een mooie dag te gaan  
beleven. Er is iets vastgelegd waarvan wij hopen dat een ieder het leuk gaat vinden.  
 
Zijn er nog dorpsgenoten die geen lid zijn van de reisvereniging maar wel interesse hebben 
om mee te gaan? Zij kunnen zich opgeven bij één van de bestuursleden:  
Auke Boschma 06-12145962, Ria Toering 06-27426468 of Petra Wind 06-40560482. 
 
Het lidmaatschap kost 50 Euro per jaar. We gaan het ene jaar een middag en avond weg en 
het volgende jaar een hele dag. Dit jaar gaan we weer een hele dag. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd, hoe minder het kost. Het is een uitstekende gelegenheid om elkaar op een 
andere manier te leren kennen.  
 

Om een idee te geven van Tsjêbbes dichtkunst een willekeurig gekozen, maar toepasselijk 
gedicht voor deze beginnende herfst:  

 

Hjerst                                           Herfst 

 

de wyn bealget                              de wind beult zich af 

yn de beammen                             in de bomen 

west-súd-west fan see                   west-zuid-west van zee 

swellen                                         zwaluwen 

tútsje it wekkere wetter                 kussen het wakkere water 

it bûtenwetter riist                         het buitenwater rijst 

as de floed fan de see                    als de vloed van de zee 

hjir en dêr                                     her en der 

wurdt fan de fyts stapt                   wordt van de fiets gestapt 

en stadich wurdt                            en langzaam raakt 

de kâldklommer                             de koukleum 

ferskûle troch in kloft guozzen         verscholen achter een troep ganzen 

yn fûgelflecht                                 in vogelvlucht 

 

(Bron:  het verzamelde werk:  

Tsjêbbe Hettinga, It Faderpaard. Alle gedichten, 2017 De Bezige Bij.  
ISBN 978 90 234 5996 5) 

 

Peter Hein 
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In de spotlight 

Deze keer in de spotlight:  

 Talitha van der Duim 

 Talitha zit in groep 8 van de Blinker in Bolsward, het is 
een leuke school, met leuke kinderen. Zij heeft twee 
goede vriendinnen in de klas, Vivian en Layla. 

Leeftijd: 

 11 jaar, geboren 4 januari 2006 

Hobby’s: 

 Tekenen, lezen, schrijven, knutselen en paardrijden, 
Talitha krijgt paardrijles van haar  moeder. 

Lekkerste eten:  

 Appelkruimel toetje van haar moeder. 

Beste t.v. programma: 

 Dr. Pol en Say yes to the dress 

Wie is je grote voorbeeld? 

 Mijn vriendin Vivian, ze heeft zelfvertrouwen, is sterk 
en is mijn beste vriendin ! Zij is erg lief. 

Wat vind je leuk aan Burgwerd?  

 Het is hier lekker rustig, een dorp met leuke tradities 
o.a. het dorpsfeest, ook zijn er soms leuke activiteiten in 
het dorpshuis 

Wat vind je niet leuk aan Burgwerd? 

 Het ligt wat ver weg van vriendinnen, winkels en haar 
keyboard-les, waar ik sinds een jaar op zit. Voor alles 
moet je reizen. 

Wat zou je doen als je een schatkist vond met héél veel 
geld? 

 De helft bewaren voor de studie, een kwart voor little 
petshop en nog spaargeld voor leuke dingen, bijvoor-
beeld reizen. 

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

 Ik hoop dat ik dan een man heb en dat ik dan werk in 
een hotel. 

Wat zou je in je leven zeker nog eens willen doen? 

 Naar New York om het vrijheidsbeeld te zien. 

Wat zijn je favoriete dieren? 

 Fay en Foxy, mijn paarden. Mia de hond en de hamster 
Job. 

Wat wil je later worden? 

* Kamermeisje in een hotel 

* Iets met little petshop 

* Schrijfster. 

Talitha heeft al een boek geschreven !  
Hierin staan verschillende avonturen van een little 
petshop shorthair kat, Streepje.   
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Dorpsbelang Burgwerd 

Elfstedengevoel 
 
Theun Ram is op dit moment samen met vrijwilligers bezig om Burgwerd 
volgend jaar op de kaart te zetten. Op 6 avonden in maart, april en  
september wordt Burgwerd één groot theater. Dan vindt het project Sjen 
yn it Tsjuster plaats. En dat allemaal in het donker. Dit project is een van 
de 20 projecten, die extra zijn toegevoegd aan het hoofdprogramma van 
Culturele Hoofdstad 2018. 
 
Ik vergelijk dit project een beetje met de Elfstedentocht:  
In beide gevallen een unieke belevenis, die niet gauw terugkomt. Net als bij een  
Elfstedentocht komt het in de herfst een beetje tot leven. En wanneer het dan begint te  
vriezen, begint het pas echt te leven. Nederland wordt een beetje gek wanneer de tocht dan 
echt doorgaat. In een paar dagen wordt dan door professionals en een heel groot aantal  
vrijwilligers een tocht georganiseerd.  
 
Ook in Burgwerd proberen we dit gevoel over te brengen. De komende weken komen  
ambassadeurs van het project bij de mensen thuis. Mijn hoop is dat het Elfstedengevoel hier 
ook bij vrij komt en dat het project begint te leven en Burgwerd iets heel bijzonders neer 
gaat zetten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Minne Schiphof 
Voorzitter Dorpsbelang Burgwerd 
 
 
Uit het bestuur 
 
De herfst is begonnen en dat betekent voor Dorpsbelang Burgwerd dat er bijna weer een  
verenigingsjaar op zit. Op vrijdag 17 november a.s. vindt de jaarvergadering plaats. We gaan 
een interessante agenda opstellen!  
Dat betekent ook dat binnenkort de bestuursleden Minne, Robert, Irma, Hanne en Lisette 
weer op pad gaan met de uitnodiging/kwitantie. Het lidmaatschap is nog steeds € 10,00 en 
daarvoor krijgen de leden vier keer per jaar gratis de dorpskrant Op è Hichte.  
 
We hebben net de zomer achter de rug en dan gebeurt er op bestuurlijk gebied toch minder 
dan anders. Gelukkig was de Feestcommissie Burgwerd-Hichtum wel heel actief en  
organiseerde een “kleintje dorpsfeest”. Daarnaast was er dit jaar weer Sail Hichtum. Er was 
veel belangstelling en het weer werkte tijdens beide activiteiten prima mee.  
 
Inwoners, streekgenoten en toeristen genoten van het opgeknapte fietspad en ook de  
toeristen te water wisten dit jaar Burgwerd weer te vinden. Er meerden weer een flink aantal 
boten aan en van de service van het Theetúntsje werd goed gebruik gemaakt. En dat alles bij 
rijk bloeiende bloembakken. Het stond er weer fleurig bij dit jaar.  
 
Wat de infrastructuur betreft komt er nu toch wat schot in het veiliger maken van het  
kruispunt met de N359. Ook wordt midden september de Doniaweg opgeknapt, wat helaas 
wat overlast voor de aanwonenden en passanten met zich meebrengt. Gelukkig duurt het niet 
lang. 
 
Er wordt weer hard gewerkt aan de plannen voor het schoolgebouw en –terrein. We denken 
binnenkort met de initiatiefnemer en gemeente de laatste bijeenkomst met inwoners van 
Burgwerd te kunnen plannen en dan gaat de realisering van het plan hopelijk snel van start.  
 
Bij Dorpsbelang is een aantal klachten binnengekomen over langdurig op straat geparkeerde 
aanhangwagens, campers en caravans en bouwmateriaal op trottoirs. We adviseren om dit bij 
eigenaren aan te kaarten en mocht dat geen oplossing brengen, het zelf te melden bij de BOA 
of wijkagent.  
 
Dorpsgenote Froukje Posthumus heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een  
Buurtpreventiegroep en heeft daar inmiddels een WhatsApp-groep opgericht. Wil je je ook 
aansluiten bij deze groep, meld je dan bij Froukje. Dit kan via een Messengerbericht op  
Facebook. 
 



12 

Wil je snel op de hoogte zijn van activiteiten in en rond ons dorp, like dan de  
Facebookpagina Dorp Burgwerd en bekijk ook regelmatig de website van Burgwerd: 
www.burgwerd.info 
 
Graag allemaal tot ziens op de jaarvergadering Dorpsbelang Burgwerd op 17 november a.s. 
in het Doniahuis.  
 
Lisette Meindersma 
Secretaris Dorpsbelang Burgwerd 

Buurtpreventie Burgwerd  
Wilt u ook op de hoogte blijven bij verdachte situaties in het gehele dorp Burgwerd?! 

Dat kan in onze Buurtpreventie Burgwerd groeps WhatsApp. 

Meld situaties aan uw mede-Burgwerders in de App en iedereen is op de hoogte!  

Heeft u belangstelling voor de groeps WhatsApp, dan kunt u Froukje Posthumus  
via Facebook een privé bericht sturen of mail naar froukje644@hotmail.com met uw  
06-nummer en u wordt aan de groep toegevoegd!  

Groet,  

Froukje Posthumus 

Even voorstellen 
 

Beste dorpsbewoners.  
 

Graag stellen wij ons even aan u voor. Wij zijn Feike Huitema en 
Margje Zwerver, met de leeftijd van 28 en 25 jaar. Feike is werkzaam 
als calculator en werkvoorbereider bij een bouwbedrijf en Margje werk 
bij Scapino. 
  
Feike is op gegroeid in Nijland en Margje in Nijemardum.  
Na 2 jaar samenwonen in Sneek vonden we het weer tijd om  
terug te gaan naar een dorp en Burgwerd werd de gelukkige winnaar.  

 

Nadat wij het huisje naar onze smaak hebben aangepast kunnen we u ver-
melden dat wij met veel plezier in het dorp wonen en genieten van de rust. 

Wij zijn komen te wonen op de Opfeart 13 met 2 gezellige katten en een 
groot aquarium met vissen, Feike zijn grote hobby. 

Wij hopen hier nog vele jaren met plezier te mogen wonen.  
 
Zin in een bakje koffie of drankje? Kom maar langs, vinden we gezellig. 

Groetjes van Feike en Margje 

http://www.burgwerd.info
mailto:froukje644@hotmail.com
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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 zijn niet  

toegestaan. 

Op de hoogte blijven van het nieuws in  

Burgwerd? 

Like de Facebookpagina Dorp Burgwerd 

Opbrengst KWF collecte 

 

De opbrengst van de KWF collecte 

voor Burgwerd e.o. was  €256,64.  

Namens het KWF hartelijk dank. Dinny, Regien en Lydia 

Verhuisbericht Theo & Astrid Gerritsma 
 

Na 37 jaar op de Schoolstraat gewoond te  
hebben zijn we verhuisd naar Bolsward. 

We hebben altijd met veel plezier in Burgwerd 
gewoond, genoten van het vrije uitzicht en de 
rondjes met de hond. Nu hopen we nog lang te 
mogen genieten van ons nieuwe stekje in Bolsward.  
 
Ben je benieuwd naar waar wij wonen? Laat het ons telefonisch weten. 
Je bent van harte welkom voor een kopje koffie 
of thee op ons nieuwe adres.  

Hartelijke groeten, 

Theo & Astrid Gerritsma 
Tel. 0515 – 573920 
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Himd fan it liif 
Ni Hao Hong Kong!  

Studeren aan de City University in 
Hong Kong 

Wil je op een bijzondere manier een ander land, cultuur of 
omgeving ervaren? Dan is studeren in het buitenland dé 
mogelijkheid om de wereld te ontdekken en – niet te  
vergeten – meer over jezelf!  
Mijn naam is Ina van der Weide. Ik ben vierdejaars Communicatie studente op de NHL  
Hogeschool in Leeuwarden. Tijdens het tweede semester van mijn derde jaar volgde ik een 
minor aan de City University of Hong Kong. Het was een waardevolle ervaring waarbij ik mijn 
Engelse vaardigheden heb aangescherpt, het mij meer zelfvertrouwen heeft gegeven en  
bovenal breder cultureel inzicht.  
Hong Kong is een speciaal administratieve regio van de Volksrepubliek China. In tegenstel-
ling tot de meeste landen in Azië, is Hong Kong een van de grotere moderne metropolen van 
dat continent. Hong Kong was voor lange tijd een Britse kroonkolonie. Nog niet eens zo heel 
lang geleden – sinds 1997 – droeg het Verenigd Koninkrijk Hong Kong over aan China. Hong 
Kong werd hierbij een Speciale Bestuurlijke Regio, waarin gedurende vijftig jaar niet dezelfde 
wetten zouden gelden als in het communistische China. Tegenwoordig zie je nog steeds  
invloeden uit de Britse bezettingsperiode terug zoals dubbeldekker bussen- en trams, scones 
bij bakkerijen, Engelstalige straatborden, of rijden aan de linkerzijde van de weg. De meeste 
inwoners in Hong Kong spreken Cantonees en/of Engels. 
Voordat ik begin januari 2017 naar Hong Kong vertrok, had ik nog nooit eerder een stap  
buiten Europa gezet. Enthousiast dat ik was, nam het vliegtuig en stapte in een avontuur van 
bijna zes maanden.  
  
Het leven op CityU  
Ik studeerde aan het College of Liberal Arts and Social Sciences aan de afdeling Media and 
Communication. De City University of Hong Kong ligt gelegen in het stadsdeel Kowloon Tong, 
Kowloon. De universiteit heeft ruim 20.000 studenten en wordt wereldwijd erkend als een 
topcentrum van hoger onderwijs en onderzoek. CityU is gerangschikt als nummer 49 in de 
wereld en wordt als een van de besten in Azië aangeschreven. De universiteit is groot en  
bestaat uit vier academische gebouwen. Mijn lessen waren in het Engels en voornamelijk  
binnen het Creative Media Centre gegeven. Met oog op mijn afstudeerprofiel Strategische 
Communicatie, volgde ik vijf vakken ter waarde van 30 studiepunten. Fundamentals of  
Persuasive Communication; Interactive Digital communication;  Media, Communication and 
Public Opinion; International Communication;Happiness: An Interdisciplinary Perspective. 

 

In tegenstelling tot de interactieve lessen op de NHL,  
bestonden de colleges op de CityU uit hoorcolleges van 
ieder drie uren, waarbij de professor sprak en de  
studenten luisterden (of sliepen). De studiepunten waren 
per vak opgedeeld in klassikale opdrachten, individuele 
examens of opdrachten en groepsprojecten.  
Tijdens deze groepsprojecten werkten uitwisselingsstuden-
ten samen met voltijdstudenten. De meeste voltijdstuden-
ten kwamen uit Hong Kong of Mainland China. Het viel mij 
op dat de jonge generatie zeer goed tot professioneel  
Engels spreekt. Het lesniveau was goed te doen wanneer 
je actief met de lessen meedeed en de lesstof bijhield.  
 

 
Het leven op de campus  
Hong Kong is met name bekend vanwege haar hoge wolkenkrabbers. Het is er zeer dichtbe-
volkt en ruimte is schaars. Vandaar dat Hong Kong in de hoogte bouwt en alles op lagen  
baseert. De mensen wonen daarom massaal in kleine appartementen en betalen daar de 
hoofdprijs voor. Ik werd gelukkig ingeloot voor een kamer binnen een van de nieuwste flats 
op de campus. Nog eens boffen: deze flat was naast ons schoolgebouw gevestigd!  
Het wonen op de campus van CityU is anders dan in Nederland: ik woonde samen met  
honderden andere studenten in een hoge flat en deelde mijn 13 vierkante meter kamer met 
een ander meisje. De kamer had alleen ruimte voor tweemaal een bed, bureau en kast. Je 
deelde een badkamer met twee studenten uit de kamer ernaast. Het meisje met wie ik de 
kamer deelde was een vriendin van dezelfde opleiding op de NHL; we reisden samen naar 
Hong Kong en wisten niet van elkaar kamergenoten te worden totdat we voor de deur  
stonden. Haha!  
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Het leven op de campus barste van de energie door de veel georganiseerde sociale  
activiteiten. De universiteit en campus beschikken verder over diverse kantines en  
faciliteiten om het leven als student aan CityU zo prettig mogelijk te maken. Ik ging om met 
andere uitwisselingsstudenten uit o.a. Australië, Singapore, Canada, het Verenigd Konink-
rijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Turkije, Zwitserland en Duitsland. 

 
Het leven in Hong Kong 
Naast studeren en leven op de universiteit had ik tijd om vele plaatsen in Hong Kong te  
ontdekken of het bezoeken van bijzondere festiviteiten zoals het Chinees nieuwjaar. 
De diversiteit dat het land te bieden heeft is geweldig! Hong Kong heeft naast haar  
energievolle stadsleven een schitterende afwisselende natuur met zowel bos, bergen, strand 
en zee. In de periode dat ik er verbleef was het tussen de 20 en 30 |graden.  
Voor Nederlandse begrippen dus zomer!  
De luchtvervuiling is daar wel merkbaar, maar nog niet zo 
erg als in Beijing (Peking) of Shanghai.  
Naast het bezoeken van toeristische attracties of leuke 
dingen doen in de stad zoals drankjes drinken op het dak 
van een wolkenkrabber, het bezoeken van nachtmarkten, 
uitgaan, karaoke en heel veel internationaal eten vond ik 
het heerlijk om de natuur in te gaan voor een hike 
(avontuurlijke wandeling).  
Een van mijn mooiste herinneringen was genieten van de 
zonsondergang boven op een berg dat uitzicht had over de 
stad, waarbij we moesten oppassen voor een wild zwijn. 
 
Tijdens mijn verblijf heb ik in februari de marathon van Hong Kong hardgelopen. Het was 
destijds de vraag of ik dit wel kon door een hardloper blessure van afgelopen najaar. Maar 
door actief herstel is het alsnog gelukt de marathon met een grote lach uit te rennen! Een 
ervaring die ik nooit meer vergeet. Ik had hier destijds een filmpje van gemaakt. Bekijk 

hem via de QR code! Iedereen in Hong Kong reist met name met 
de metro. Hong Kong heeft een zeer efficiënt en goedkoop metro 
systeem dat je in korte tijd overal in Hong Kong brengt.  Het enige 
nadeel is dat het druk kan zijn rond spitsuren. Pas je er niet bij? 
Wees gerust, de volgende metro arriveert binnen vijf minuten.  
Vervolgens steek je als lange Nederlander met je hoofd boven de 
menigte uit terwijl de metro onder de grond raast. Een leuk weetje 
is dat lokale inwoners voornamelijk op 
zondag boodschappen doen, waarbij ze 
reiskoffers op wielen meenemen om 
hun boodschappen op te bergen.  
Vervolgens nemen ze deze koffers vol 
boodschappen mee in de metro! 

Reizen door Azië 
Tijdens mijn semester heb ik, naast het verkennen van Hong 
Kong, ook reizen gemaakt door diverse landen in Azië. Zo ben 
ik met een paar uitwisselingsstudenten tijdens onze reading 
week naar Kota Kinabalu in Maleisië geweest. Want waarom 
zou je voor tentamens studeren in de bibliotheek als je dat ook 
heel goedkoop op een tropisch strand kunt? Verder ben ik  
tijdens de voorjaarsvakantie een dagje uitje geweest naar  
Macau en Shenzhen in Mainland China. Tot slot heb ik samen 
met een ander meisje van mijn opleiding Tokyo, Kyoto en  
Osaka in Japan bezocht. Dat vond ik een van de meest  
bijzondere landen! De mensen zijn daar heel gastvrij, het eten 
is heerlijk (als je van rijst en vis houdt) en het land is  
schitterend! 

Na mijn semester bij CityU heb ik mijn koffers teruggestuurd 
naar Nederland en ben ik met een kleine backpack voor zes weken alleen op reis gegaan 
door Thailand, Vietnam en Bali. Bali was het eindpunt van dit hele avontuur, waarbij mijn 
moeder (Corrie Gerritsma) ook langs kwam. Ik weet nog hoe onwerkelijk het was toen ik 
haar – na elkaar vijf maanden niet gezien te hebben - ophaalde van het vliegveld in  
Denpasar. We hebben genoten van de cultuur, de bezienswaardigheden, het eten en de 
gastvrijheid op Bali. Midden juni namen we samen het vliegtuig terug naar Nederland.  

Mocht je de kans hebben om tijdens je studie te studeren in het buitenland, raad ik het  
zeker aan! Ik heb genoten van mijn tijd in Hong Kong.   
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Kleintje dorpsfeest 
 

Op zaterdag 22 juli was er een kleintje dorpsfeest. Het was een prachtige stralende dag.  
We begonnen om 2 uur met de viswedstrijd. Er was aardig wat animo.  
Ongeveer 20 visliefhebbers deden mee. Er werd redelijk veel gevangen en met 8 vissen in 
totaal en een gezamenlijke lengte van 1.76 meter won Jelmer Schiphof. 
Daarna gingen we met z’n allen richting het parkje. Daar hadden de eerste jeu de boulers 
zich al verzameld. Er waren eerst 3 voorrondes.  
Tijdens deze puntentelling was het tijd voor de gratis BBQ. Er was voldoende vlees en  
salades voor iedereen zodat we met een volle buik naar de halve en de hele finales konden 
gaan van de jeu de boules.  
DJ Gysbert verzorgde daarna de muziek zodat we onder het genot van een drankje en een 
mooi kampvuur tot in de late uurtjes konden doorgaan. Wij als feestcommissie vonden het 
een geslaagd eerste kleintje dorpsfeest en volgens ons vonden de meesten die er waren dat 
ook.  

Tot een volgende x maar weer.           De feestcommissie. 
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Uit de oude doos 

Schoolstraat 18 

Als je door de Schoolstraat loopt, fietst of 
rijd zie je dat er behoorlijk geklust wordt 
aan het huis waar Gerrit Postma lang 
heeft gewoond. Aan de achterzijde zie je 
pas echt hoe rigoureus het huis wordt  
verbouwd. 

Ik zou bijna zeggen “ik weet nog wel dat 
het gebouwd is” maar dat is natuurlijk niet 
zo. Wel beschik ik over een kopie van de 
bouwvergunning en bouwtekening die in 
het gemeentelijk archief aanwezig zijn. 
Ook heb ik bij het maken van het  
Burgwerderboek oude koopaktes van  
Gerrit onder ogen gehad en hier en daar 
informatie opgepikt. 

 

Op 14 maart 1907 vraagt de heer L. Sieperda, wonende te Burgwerd, een vergunning aan 
voor de bouw van “eene Huizinge”. Met de bestemming van woonhuis en bergplaats.  
De architect en aannemer is M. Gerritsma, timmerman te Burgwerd. 

De oppervlakte van het bouwterrein is 150 m2  de oppervlakte van het te stichten gebouw is 
65 m2 waarvan de kamer 17,5m2 en de keuken 6m2. Het privaat is 1m bij 0,8 m en ingericht 
voor het tonnenstelsel en voorzien van 20cm luchtrooster. 

 
Volgens de bouwvergunning  moet de rooilijn 
overeenkomen met de bestaande bebouwing 
en de hoogte van de vloer moet minimaal 
15cm boven de weg komen te liggen. In de 
vergunning staat ook welke steensoorten en 
dikten de muren moeten hebben, verder staat 
er één en ander vermeld over het rookkanaal, 
waterput met goten en het dak. 

De omschrijving van dikte en steensoort  
muren: Buitenmuur, 1 steen zwaar van  
kalkzandsteen, achtermuur bergplaats ½ steen 
zwaar. Binnenmuren van kalkzandsteen en 
drijfsteen. De rookleiding van ½ steen dikte, 
binnenwerk 20 bij 20 cm en ijzeren luiken. Een 
portlandte regenbak van 2200 liter inhoud.  
Het regenwater wordt langs dakgoten en  
regenpijpen naar den regenbak geleid. Het 
spoelwater wordt langs een open houten goot 
naar een sloot afgevoerd. Het dak met  
plankhout te beschieten en pannen te dekken. 
Boven de werkplaats met riet onder de  
pannen.  

 
 

De vergunning wordt verleend op 16 maart 1907. Men kon dus snel, geen bezwaar periode, 
of iets dergelijke maar gewoon binnen 2 dagen beslissen. 

 

De eerste bewoners waren dus Lolle Ypes Sieperda en Dieuwke Rienstra, die een  
vrachtrijderij op Bolsward hadden. In 1913 werd het huis en het bedrijf verkocht aan Roelof 
Dijkstra, gehuwd met Janke van Es, voor f 2000,-. 

In het koopcontract werd het volgende opgenomen: “De comparant Sieperda mag noch te 
Burgwerd direct noch indirect, geen vrachtrijderij of handel in veevoerartikelen weer uitoefe-
nen op straffe eener boete van duizend gulden te verbeuren ten behoeve van de kooper.” 
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Roelof Dijkstra heeft de vrachtrijderij, met paard en wagen, en de foeragehandel tot zijn 

pensioen voortgezet. In 1963 is Roelof Dijkstra overleden, zijn vrouw Janke is enkele jaren 

later naar “Avondrust” te Makkum gegaan. Het huis werd toen in eerste instantie aan iemand 

verkocht die het wilde gebruiken voor recreatieve doeleinden maar hiervoor geen vergunning 

kreeg. 

 

 

Gerrit Postma kocht het huis in 

1969. Het had toen al enige tijd 

leeg gestaan en verkeerde in 

slechte staat. Het dak van de  

garage was ingezakt. Ook de 

achterkant, waar de paardenstal 

zat, moest geheel worden  

vernieuwd. De voormuur was al 

eerder vervangen. 

In 1971 was het huis weer in 

goede staat en kwamen Gerrit 

Postma, veehandelaar van  

beroep, en zijn moeder Gerritsje 

de Boer hier wonen.  

Zij woonden hiervoor op  

Sjungadijk 12. Moeder Gerritsje 

is in 1987 overleden.  

 

 

Gerrit heeft hier tot hij, al weer een jaar geleden, op 12 augustus 2016 overleed gewoond. 

Lolle 
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De Pollepel 

Het was even overleggen wat het moest worden.  

Ik dacht eerst aan een makkelijke maaltijd, Vakanties zijn 
voorbij, sporten, werken en de maaltijd moet er dan altijd 
even snel tussendoor. Lang leve de makkelijke maaltijd.  

Ruth met haar bakkersopleiding zag meer in koek of ge-
bak .  

De pepernoten liggen al weer lang en breed in de winkels 
dus is het een recept geworden dat we altijd erg lekker vin-
den nu we weer richting Sinterklaas gaan. 

 

Speculaasbrokken 
 

Ruth en Cathrien de Vos 

Ingrediënten: 

200 gram zelfrijzend bakmeel 

100 gram boter 

125 gram bruine basterdsuiker 

Snufje zout 

2 eetlepels melk 

15 gram koek- /speculaaskruiden 

Gehalveerde amandelen 

 

Zelfrijzend bakmeel mag in een kom. Doe de boter er in kleine stukjes bij samen 
met de basterdsuiker, zout, melk en speculaaskruiden.  
Gewoon met de hand kneden tot een glad deeg. 

Ik haal altijd een paar ons koek-/speculaaskruiden op de markt. Veel goedkoper en 
lekkerder als de potjes bij de supermarket vandaan.  

Het deeg moet een nacht afgedekt rusten.  

Daarna een bakplaat invetten en het deeg uitrollen totdat het ongeveer 1 cm dik is. 
Hier en daar een halve amandel er in. 

De oven voorverwarmen, ongeveer 140 graden bij een hete luchtoven, anders iets 
warmer. 

Het speculaas is ongeveer in 45 min. klaar. Als het afkoelt wordt het hard en kan je 
het in stukken breken. 

 

EET SMAKELIJK! 

 

 

We geven de pollepel door naar Irma Kaspers van de Schoolstraat. 
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Op vakantie met Jan 

Zaterdag 10 juni vertrokken we richting Schiphol voor een 14 uren durende vliegreis naar 
Java en Bali. Nekkussentjes, oogkapjes, oordopjes, een stapel boeken en slaappilletjes  
hadden we bij ons. Maar slapen in een krappe vliegtuigstoel valt niet mee.  
 

Na een tussenstop in Kuala Lumpur kwamen we aan in  
Jakarta. Toen we uitstapten om 19.00 uur lokale tijd sloeg de vochtige hitte ons tegemoet. 
Onze gids, Valentino, stond ons al op te wachten bij de heerlijk gekoelde bus waarmee we 
na een uur aankwamen bij ons luxe hotel.  
Na de kennismaking met de andere 26 mensen van onze groepsreis en een heerlijk  
welkomstdiner lagen we, bekaf, al om half tien te bed. 
 

De volgende ochtend om 5.30 uur maakte de wekker ons 
weer wakker. Na een uitgebreid ontbijt vertrok de bus  
richting Bandung. Eerst maakten we nog een rondrit door 
het knotsgekke Jakarta, waar duizenden scooters krioelden 
tussen eindeloze rijen auto’s.  
Niemand houdt zich aan regels en toch geen ongelukken. 
Gek is dat je aan alles heel snel went.  
Na 2 dagen verbaasden we ons niet meer over die rare  
mierenhoop. 
 

De afstand van Jakarta naar Bandung is 150 km en je zou 
er 2 uur over kunnen doen. Wij bevonden ons de gehele reis 
in een file. Valentino vertelde dat het extra druk was in verband met de Ramadan. Om het 
fileleed wat te verzachten pakte hij zijn gitaar en zong wat liedjes. Een reisgenote moest 
nodig plassen, maar stoppen was niet mogelijk. Ze kreeg een vuilniszak om het vocht kwijt 
te raken. Tijdens de lunch werden we getrakteerd op een ware moessonbui. Mooi. 
 

Toen we aan het eind van de middag aankwamen hebben we een muziek- en dansvoorstel-
ling meegemaakt waar we ook aan mee deden met een angklung, een van bamboe gemaakt 
klankinstrument. Klonk goed. Ze wisten zelfs een prima uitvoering van “I saw her standing 
there” te vertolken.  
Daarna was het tijd voor de inwendige mens. Valentino wist een restaurant waar ze in  
Ramadantijd toch een pilsje tapten. Daar hadden de vakantiegangers wel zin in.  
Om de Javanen niet voor het hoofd te stoten kregen we het bier in theepotten opgediend. 
Dit was de eerste keer dat ik bier uit een theepot heb gedronken.  
Het was vroeg met de kippen op stok want 5.45 uur werden we alweer gewekt. De trein 
naar Jogjakarta  stond klaar. Een mooie reis door dorpen en plantages van thee, rijst,  
bananen, kokos, suikerriet en cacao . Wat opvalt is de overbevolktheid van het eiland. Je 
kunt daar echt niet een kwartier wandelen zonder iemand tegen te komen. En dan al die 
brommers en scooters, zelfs in afgelegen gebieden. 
 

De volgende dag zijn we om 7 uur vertrokken (jaja, het  
blijven echte vakantietijden!) om de theeplantages en het 
huis van V.d. Bos te bezoeken; bekend van de “Heren van 
de thee” van Hella Haasse.  
Ook bezochten we een naburig dorp waar de werklieden van 
de plantage woonden. Wat een armoede. De kinderen  
waren erg  blij met onze opgespaarde zeepjes uit het hotel. 
Wel een ongemakkelijk gevoel, zij zo arm, wij zo rijk. Ze 
zien ons als miljonairs. Overal wordt ongelofelijk gebedeld. 
Dat is trouwens van alle tijden. Ik las dat een Nederlander 
nog voor de oorlog zich ergerde aan iemand voor zijn oprit 
die daar de hele dag zat om een schilderij te verkopen. Hij 
heeft het maar gekocht om van de man af te komen. De 
volgende dag zat er een hele groep Javanen met schilderijen. 

Indonesië: Java en Bali 



21 

Jogjakarta komt veel vriendelijker over dan Jakarta en Ban-
dung. Natuurlijk erg druk, maar een echte studentenstad en 
dat merk je. We hadden een prachtig hotel in oud-Indische 
stijl. Na ’s avonds een dansvoorstelling over Hindoeïstische 
goden te hebben meegemaakt weer vroeg naar bed want het 
bezoek aan de Borobudur wachtte de volgende dag. Het was 
indrukwekkend. Toen te paard en wagen voor een rit over 
het platteland en door dorpjes.  
 
Onderweg bezochten we een tofu-makerij waar men het met 
de hygiëne niet zo nauw nam.  De frituurolie werd ca. een 
heel jaar hergebruikt. Aan zorg voor het milieu doen ze  
trouwens toch niet in Indonesië. We zagen overal afval in valleien, in rivieren . Mensen zijn de 
hele dag aan het vegen, maar dat gebeurt naar de buren die even later weer alles terug  
vegen en zo houden ze de hele dag hun stoepje schoon. We liepen langs een riviertje waarin 
helder bergwater stroomde.  

 
 
Ik was net van plan ons flesje bij te vullen toen Ingrid mij wees op een man die net op zijn 
hurken een grote boodschap deed in het riviertje. Hij waste daarna zijn gat af in de rivier, dat 
dan weer wel! Toen we doorliepen zagen we een vrouw tot haar knieën in dat water staan om 
de was te doen.  

 
 
De volgende ochtend stonden we weer op met het hanengekraai en na het ontbijt hebben we 

een tochtje door de stad gemaakt in een riksja. Iedereen in een 
1-persoons. Ik had medelijden met de iele, oude man die deze 
dikkerd voort moest rijden in die zweterige hitte.  
Daarna gingen we naar de Prambanantempels , een heel  
complex dat met hulp van Unesco wordt hersteld. Eigenlijk 
vond ik dit nog mooier dan Borobudur.  
Vervolgens klommen we op de fiets om een mooie rit te maken 
door rijstvelden en dorpjes waar we gastvrij werden  
ontvangen.  
’s Avonds maar eens niet met de groep gegeten maar met zijn 
tweeën naar een pizzeria. Heerlijk na elke dag nasi met saté 
etc. De Indonesiërs  eten trouwens 3 keer per dag nasi. Wij 

hadden gelukkig bij het ontbijt ook keuze voor brood met allerlei soorten beleg en veel fruit. 
 

 
De volgende ochtend werden we om 4.45 uur gewekt want 
de trein naar Jombang vertrok om 6.45 uur. Daarna volgde 
nog een busreisje van 3 uren en kwamen we aan in Batu. 
We zaten in een prachtig appartementencomplex  omringt 
door enkele moskeeën. Dat is niet zo lekker tijdens de  
Ramadan. Op elke moskee staan in alle richtingen  
luidsprekers die luid elkaar proberen te overtreffen met  
heilige liederen. Favoriete tijd is tussen 3 en 6 uur ’s nachts.  
Gelukkig hadden we onze oordopjes mee zodat we toch nog 
wat konden slapen. 
  
Anderen uit onze groep vertrokken ’s nachts om 0:30 om 
naar de Bromo-vulkaan te gaan die je in zo’n vakantie niet 
mag missen. Was bij hun reis inbegrepen. Wij moesten daar  85 euro p.p. voor bijbetalen en 
besloten lekker op één oordop te blijven liggen. Daardoor voor het eerst heerlijk  
uitgeslapen, rustig ontbeten en op ons gemak een wandeling gemaakt “weg van de snelweg” 
in een alleraardigst dorp met pittoreske huisjes afgewisseld met veel groentetuintjes waarin 
broccoli werd verbouwd en veel planten die bij ons in de huiskamer staan. 
 

De volgende dag was het weer om half 7 vertrekken, want er stond weer een lange reis te 
wachten. De bus worstelde zich tussen de miljoenen scooters door naar de volgende  
bestemming. We hadden nu een leuk tuinhuis met douche in de open lucht met allerlei  
planten om je heen. Tijdens het douchen kijk je naar de sterrenhemel. 
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De volgende dag mochten we van onze baas uitslapen. Half 9 was pas het ontbijt. Ondanks 
de herrie uit de luidsprekers hebben we goed geslapen. Lang leve de oordoppen.  
 
Hoogtepunt was het bezoek aan een prachtige plantage van 
koffie, cacao, nootmuskaat en noem maar op. Na afloop was 
het tijd voor koffie en thee met een heerlijke rijsthap, bana-
nenbeignet en oliebol. De dames kregen een bloem met 
kunstig verweven palmblad in het haar. De heren kregen 
kronen van hetzelfde spul op hun kop en liepen als Romein-
se keizers rond. Dit alles verzorgd door de kinderen van het 
weeshuis, waar we ook nog een dansje mee maakten.  
Daarna weer op tijd naar huis om ons op te maken voor de 
reis naar Bali, de volgende dag. 
 

 
De kennismaking op Bali bestond uit een enorme moessonbui. We 
zagen de apen ineengedoken langs de weg zitten schuilen onder 
de palmbomen. We waren ’s morgens al om half 7 met de bus 
vertrokken om op tijd te zijn voor de boot. De afstand tussen Java 
en Bali is 6 km en de boot doet er 2 uur over. Vanwege draaikol-
ken moet de boot zigzaggend oversteken en daarna wachten tot 
er een plaats vrijkomt in de haven.  
 
Op Bali is 90% van de bevolking Hindoeïstisch dus hadden we 
geen last van de Ramadan. Waar je op Java geen honden ziet  
omdat ze daar als onrein worden beschouwd, zie je ze hier overal 

rondlopen, zelfs in de heilige tempels. Hier kon je wel overal een biertje bemachtigen, 
Bintang, een lekker pilske.  
 
We hebben hier nog 2 excursies gemaakt en verder de rest van de 5 
dagen heerlijk genoten van het mooie resort pal aan zee met  
zwembaden en prima keuken.  
Graag mochten we langs het strand lopen en dan na een tijdje gaan 
zitten op een stoeltje bij een bier- en frisdrankverkoper om heerlijk 
onder de palmbomen te kijken naar de oceaan, zo nu en dan wakker 
geschud door warong-, ijs-, horloge-, boogschietverkopers of  
vrouwen die je graag wilden masseren.  
Er kwam een vrouw, die warongs verkocht, naast ons zitten om haar 
levensloop te vertellen. Sue was een vrouw van middelbare leeftijd 
die fantastisch Engels sprak ondanks dat ze analfabeet was. Alles 
heeft ze geleerd van toeristen! 

Maandagavond half 9 stapten we weer het vliegtuig in en na een  
tussenstop in Singapore kwamen we dinsdagochtend om half 8 aan 
op Schiphol. En toen we half 12 in Burgwerd aankwamen waren we 
bekaf. Gelukkig hadden we de rest van de week nog vrij want het duurde tot het weekend 
dat we eindelijk tot 7 uur konden “uitslapen”. 

We hebben een drukke, maar fantastische vakantie gehad waar we nog weken van hebben 
nagenoten. 
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Tips & Weetjes 

Handig pleister plakken 

Soms is het wel eens lastig: hoe plak ik nu makkelijk een pleister zonder dat 

het vervelend zit of dat het niet goed vastzit? 

Hieronder de oplossingen! 
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Puzzel  

Crypto pagina 

 

Hieronder zie je cryptische omschrijvingen tegen van Nederlandse plaatsnamen.  

Probeer achter de naam te komen door logisch te denken.  

 

 Zo`n beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een ……………  

 Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar spannender is het als ik met 

……………………….. 

 De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door zijn 

……………………………………...  

 Er is een varken te water geraakt en ik denk dat de eigenaar nu naar zijn 

……………………………………………………..  

 Zij hadden Els niet uitgenodigd, maar denk je dat het………………………..  

 Toen de klei op was, kon men nog een hele tijd met……..………………………..  

 De koekoek vroeg zich af, waar moet ik nu mijn………..………………………..  

 Als ik bij hem niet slaag, kan ik nog altijd bij ………...………..………………………..  

 De meeste herten lagen rustig in het gras te slapen, maar ik zag toch een 

………………………………..……………  

 Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog ……………………………………..……………  

 In dit dorp vermenigvuldigen ze alles met twee maal 4 vier …………..…  

 Hij vindt veel mensen aardig, als je maar weet, dat hij alleen van 

………………………………… 

 Als de kapper is afgewerkt, vindt je er alleen nog maar een…………… 

 Zij hoeft maar even in de zon te liggen en…………………………….…  

 Vroeger liep hij met paard en wagen door de straat en noemde men hem 

…………………… 

 Hier voelen de meeste computers zich wel thuis!!! ……………………………….…  

 De baas van de kroeg leeft niet meer, nu noemt men hem een……………………… 

 De stier had geen zin, dus de………. 

 Ik kan niet voetballen, vandaar dat ik de ……………  
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Dames kaatsen 23 juli 2017, 11e keer 
 

Er werd met 14 dames gestart; er was één uitvaller. Paula was  
geblesseerd, maar Hilda verving haar. 

Op de eerste lijst bleef alles dicht bij elkaar. Geertje Leenstra en 
Esther Dijkstra: 6 eersten en de rest 4 of 3. 

Op de tweede lijst werd flink uitgehaald. Elske Rijpma en Hanneke 
Dijkstra wonnen  met 6-0 en 2-2 gelijk van Froukje Posthumus en 
Esther. 

Het was nog steeds de vraag wie de eerste bal boven zou slaan. Het lukte Elske Rijpma. 

Op lijst 3 werd de vloer aangeveegd met Regien Hettinga en Jeanette Hettinga tegen de 
zusters Esther en Laura Dijkstra: 1 -6 en 0-0. 

Op lijst 4 werd spannend gekaatst, maar weinig eersten behaald. Het zat er weer op. Een 
mooi kaatsmiddag . 

De sponsors van de krans waren alle drie aanwezig zodat de telling kon beginnen.  
De familie Dijkstra was goed aanwezig.  

Hanneke en Laura hadden 14 eersten voor, maar de tegen vielen in het voordeel van  
Hanneke : 5 tegen 10.  

En verder was er een strijd tussen Lieke en Geertje; allebei 11 voor en 11 tegen maar  
Lieke had meer punten voor. 

Nico , Honny en Theun bedankt  . 

 

Uitslag: 

1 Hanneke Dijkstra 

2 Laura Dijkstra 

3 Elske Rijpma  

4 Esther Dijkstra 

5 Lieke Dusink 
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Kinderpagina 

MINIONS KNUTSEL 

Wat heb je nodig: 

Een gekookt ei, gele en zwarte verf, kwast, stevig stukje blauw papier, klein stukje wit  
papier, zwarte en grijze stift, schaar en lijm. 

` 

 

Werkwijze: 

*Pak een gekookt ei en verf deze geel. 

*Terwijl het ei droogt, knip je een strook van ca 14 x 4 cm. 

*Doe de lijm op de korte kant van het blauw papier en maak er een cirkel van. 

*Pak het ei en plaats deze op zijn kop in het blauwe rondje. 

*Verf of teken met stift een rand rondom het ei van ongeveer een halve centimeter. 

*Knip twee oogjes uit wit papier en maak er oogjes op.  
 Je kunt ook wiebeloogjes gebruiken. Lijm de oogjes op de blauwe band. 

*Teken ook een mondje. 

eb Veel plezier!! 
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Bewenners om útens 

Tijdens het 50-jarig jubileum van KV Sparta werd ik gevraagd als 
Burchwerter om utens een stukje te schrijven voor op ‘e Hichte en 
daar moest ik wel even nadenken. 
Maar toch een leuke opgave om eens na te denken over mijn jeugd in 
Burgwerd. 
 
Even voorstellen dan maar. Ik ben Willem de Groot (ook wel bekend 
als ‘lytse’ Willem). 
 
Geboren in 1959, mooi jaar want die hele lichting was vrijgesteld van militaire dienst, aan 
het Trekpad 36. In eerste instantie woonden we, mijn ouders Willem en Neeltje en mijn 
zusjes Jenny en Willemien, in één helft van het huis. Naast ons woonde baas ‘Snider’. In 
mijn herinnering was dat echt een hele oude baas, bijna blind en slecht ter been. We  
kwamen daar wel eens binnen en dat was altijd spannend. Als hij door het huis liep ging 
hij altijd met een hand langs de muur waarop de sporen duidelijk zichtbaar waren. Later 
hebben mijn ouders dit deel erbij gekocht en is de woning weer teruggebracht in de  
oorspronkelijke staat. 
 
Als ik er zo aan terugdenk een vrij onbekommerde jeugd en de wereld was niet veel groter 
dan Burgwerd en omstreken. En met pake en beppe Tjepkema, omke Johannes en tante 
Alie de Groot en omke Jelle Tjepkema om de hoek kon ik altijd wel ergens wat lekkers  
scoren. 

 
De basisschool, de lagere school, heb ik in Burgwerd doorlopen. 
Toen nog aan de Schoolstraat. Slechts 6 jaar want een  
peuterspeelzaal of kleuterschool was er niet. Gelukkig heb ik het 
plakken, knippen en kleuren later tijdens mijn studie ruimschoots 
ingehaald. En achteraf vind ik het wel heel bijzonder dat we met 
drie klassen in één lokaal zaten. 
Toch knap van de schoolmeesters de Haan, Kampen en Deinum om 
drie klassen gelijktijdig les te geven. 
 
 

De dorpsfeesten uit die periode staan nog vers in mijn geheugen. 
Meedoen met de optocht, het kaatsen en de volksspelletjes.  
In Burgwerd hadden we altijd veel ruimte om te spelen en om af en 
toe wat kattenkwaad uit te halen. Bij een van de dorpsfeesten liep 
dat toen een beetje uit de hand. 
Samen met jeugdvriend Douwe Boschma eindigde ons vuurwerkex-
periment in een stapel afgebrande hooibalen die net gebruikt waren 
voor de stoelendans. 
 
En ‘hofkesjonge’ was ook leuke bezigheid. Bij Hellinga hadden ze 
een mooie boomgaard en vaak kwam Pieter ons achterna en gooide 
dan appels naar ons. 
En natuurlijk waren daar het kaatsen, niet mijn sterkste kant, en 
het schaatsen. Voordeel van wonen aan de Trekvaart was dat we 
met de schaatsen ondergebonden vanuit ons huis op het ijs gezet 
werden. De wedstrijden op de schaatsbaan vond ik altijd erg  
spannend en altijd was er die verdraaide Anno Galama die eerste werd.  
Die passie voor schaatsen heb ik nog steeds maar dan wel op natuurijs. In 1985 heb ik de 
Elfstedentocht voltooid. Wat een prachtige belevenis was dat. 
 
Na de lagere school volgde het Brugman College in Bolsward.  
Dat verruimde mijn blikveld aanzienlijk en het was een mooie tijd daar in Bolsward. In 
mijn tweede schooljaar maakten we een hele treurige gebeurtenis mee.  
Mijn oom Johannes kwam geheel onverwacht te overlijden waardoor het einde van het 
timmerbedrijf van gebroeders de Groot werd ingeluid. En dat timmerbedrijf heeft wel  
bijgedragen aan mijn vanaf de lagere school uitgesproken wens om architect te worden. 
Tijdens die middelbare schooljaren bleef ik actief bij de kaatsclub en werd lid van de CJV. 
En werd er veel gefietst. Op mijn zestiende kreeg in een brommer, een Kreidler, maar die 
was aan mij niet besteed. Dus maar inruilen voor een racefiets. Op die fiets heb ik een 
aantal, vijf geloof ik, Elfstedentochten gefietst en trok ik met Jan de Boer de Alpen in. 
Man, wat was dat zwaar. 
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In 1977 studeren in Delft. Bouwkunde aan de TU om mijn wens na te streven en architect 
te worden. Vanaf dat moment werd mijn wereld weer aanzienlijk groter. Eerst wat onwennig 
in de grote stad maar al heel snel ingeburgerd. De studie heeft wel even geduurd maar mijn 
doel werd bereikt.  
 
Toch kwam ik tijdens mijn studie nog regelmatig in Burgwerd en probeerde ik altijd het 
dorpsfeest mee te pakken ook al woonden mijn ouders toen al in Bolsward. 
 
Ik heb in Delft nog een paar keer gekaatst met de Friese studentenclub Aldgillis. Die keren 
waren zeldzaam en om toch wat aan sport te doen ben ik gaan rugbyen. Dat heb ik twaalf 
jaar volgehouden en heb zelfs een paar seizoenen in de ereklasse gespeeld.  
 
Na de studie heb ik altijd als architect gewerkt. Eerst in loondienst en sinds 1994 als  
mede-eigenaar van A2 Architekten en vanaf 2013 als eigenaar van Architectenbureau  
Willem de Groot. Daarnaast ben ik nog mede-eigenaar van het bouwkundig tekenbureau 
GAAV in Apeldoorn. 
 
Sinds 1991 wonen we Voorst, bij Apeldoorn. Een mooi dorp op de overgang van de Veluwe 
naar de IJsselvallei. En prachtige omgeving met veel groen en de mooie Hanzesteden,  
Deventer en Zutphen, binnen fietsafstand. 
Alweer ruim 25 jaar getrouwd met Hannie, die ik in Delft heb leren kennen, en trotse vader 
van drie lieve dochters; Emma (23), Femke (19) en Odette (17). 
 
Schaatsen doe ik nog steeds (vooral op natuurijs), beetje skeeleren, beetje golf, twee keer 
per week hardlopen om fit te blijven en supporteren bij hockey- en voltigewedstrijden. 
 
Hoewel mijn ouders niet meer in Burgwerd wonen, er woont zelfs geen familie meer in 
Burgwerd, denk ik toch altijd met plezier terug aan mijn jeugdjaren in Burgwerd. Misschien 
dat we om die reden wel gekozen hebben om opnieuw in een dorp te gaan wonen.  
Een grote cohesie, ons kent ons (ook niet altijd leuk), dorpsfeesten en je kan de buren nog 
eens om een gunst vragen. 
 
Kort gezegd, mijn jeugdjaren in Burgwerd zullen me altijd bijblijven. 
 
Willem de Groot 
wdg605@upcmail.nl  

Zing mee met Nocht en Wille! 
 
De oplettende Burgwerder heeft misschien wel gezien dat de lichten in de kerk van Burgwerd 
regelmatig branden op maandagavond. En wie de oren gespitst heeft, zou kunnen horen dat 
daar ook gezongen wordt! Sinds september dit jaar repeteert het koor Nocht & Wille  
namelijk in de kerk van Burgwerd. Het koor repeteerde altijd in de basisschool van Lollum, 
maar hieraan kwam helaas een einde toen de basisschool gesloten werd in juli.  
Op de zoektocht naar een nieuwe locatie kwam de kerk van Burgwerd naar voren. Geen  
onlogische plek, want hoewel het koor oorspronkelijk uit Lollum komt, zingen er ook steeds 
meer Burgwerders bij het koor! 
 
Koor Nocht & Wille is een gemengd vierstemmig koor met een Nederlands-, Fries- en  
Engelstalig repertoire, dat gezongen wordt met, de naam zegt het al, Nocht en Wille!  
De muziek ligt makkelijk in het gehoor, maar heeft wel uitdaging voor alle partijen. Het koor 
verleent een paar keer per jaar de medewerking aan kerkdiensten. Sebastiaan Schippers is 
dirigent en hij zorgt eveneens voor de muzikale begeleiding op keyboard. 
 
Mocht je na het lezen van bovenstaande interesse hebben, kom dan gerust eens langs! Alle 
partijen, maar met name de tenoren en bassen, kunnen wel versterking gebruiken. We  
repeteren in principe iedere maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Eén keer per maand 
gaan we naar Leeuwarden en zingen we mee met Pniëls Kerkkoor, eveneens onder leiding 
van Sebastiaan Schippers. 
 
Wil je graag een uitvoering van het koor meemaken? Kom dan naar de kerkdienst op zondag 
29 oktober om 11.00 uur in Hichtum. 
 
Graach oant sjen! 
 
Djoke Westerdijk – secretaris koor Nocht & Wille 
djokewesterdijk@gmail.com 
0623113256 

mailto:wdg605@upcmail.nl
mailto:djokewesterdijk@gmail.com
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Mijn tatoeage 

Beste dorpsgenoten 
 
De redactie heeft mij gevraagd of ik wat wilde vertellen over mijn tatoeages. Eigenlijk doe ik 
dit liever persoonlijk maar ach, waarom niet op deze manier. Ik heb 6 tatoeages, allemaal 
eigen ontwerp. 
  

De 1e  is gezet in 2001 op mijn linker schouder. Het is een zon, wolk en 4 
sterren. De motivatie hierachter is het feit dat Anne en ik 2 hele verschillende 
persoonlijkheden zijn, net zo verschillend als wolk en zon. Tevens heeft het 
een positieve gedachte dat achter de wolken altijd de zon weer schijnt. De 4 
sterren zijn onze kinderen waar we enorm trots op zijn.   

De 2e heeft een iets minder ingewikkelde motivatie. Het is de verbeelding 
van een waterdruppel met mijn geboortedatum er in lichtblauw in  
verwerkt. Dit moet mijn sterrenbeeld, waterman, voorstellen. Ik wilde 
geen gangbaar sterrenbeeld uitzoeken maar een eigen ontwerp, zodat 
het echt van mij is. Deze staat op mijn rechter pols.  

De 3e tatoeage is een samensmelting van de voorletters van onze  
kinderen. Deze staat op mijn rechter enkel. 

De 4e tatoeage heeft een langer verhaal, gezet in 2014 op mijn linker 
voet. 
Zoals jullie zien is het een hartvormige tatoeage met 5 bloemen, een 
bassleutel en een vioolsleutel in de vorm van een trompet.  
Deze tatoeage is gezet als aandenken aan een periode van 5 vervelende 
jaren. In 2009 heb ik een auto-ongeval gehad waarna ik mijn werk 
moest opgeven. Ik heb 5 jaar geknokt met/tegen de verzekering waarin 
ik mijn eigen juristen moest aansturen. Na 4,5 jaar heb ik het hele  
dossier bij een letselschade advocaat mogen neerleggen, die in een half 
jaar tijd een eind gebreid heeft aan het hele verhaal, zodat ik weer aan 
mijn toekomst kon gaan werken. 
De 5 bloemen staan voor mijn 5 toppers thuis die me er door heen  
gesleept hebben maar ook voor de 5 vervelende jaren. Het hart staat 
voor de liefde van en voor mijn gezin en de liefde voor de muziek waar 
ik kracht uit putte. Om deze reden zijn ook de bassleutel, de  
vioolsleutel en de trompet verwerkt in de tattoo.   

Nr 5 valt waarschijnlijk het meest op. Deze staat op mijn linker onderarm. Het is de 
tekst van onze trouwkaart, verkort en in het Engels. Een waarheid als een koe maar 
ook, achteraf, voor ons erg realiteit gebleken. 

De laatste is heel eenvoudig mijn naam in het Arabisch. El Batra, Petra, Rots.          
Net als in Jordanië de stad Petra. Hier had mijn opa (begraven op het kerkhof 
van Burgwerd, zijn geboorteplaats) het vaak over.  

                                                                     

Tot zover mijn verhaal, Petra Wind. 
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Hallo Allemaal! 
 
 
Op 17 en 18 juni zijn we met de muziekvereniging 
naar Vlieland geweest. Hier hebben we op zaterdagmiddag en zondag morgen een optre-
den gegeven met een aantal leden van de  
fanfare van Vlieland. We hebben het super getroffen met het weer en zo’n weekend is toch 
ook weer een stukje teambuilding.  
 
Op 8 juli hebben we meegedaan aan het festival in It Heidenskip waar Paula Riemersma 
het solo stuk erg goed speelde. Helaas vielen we buiten de prijzen, maar we waren zelf  
tevreden met hoe het optreden ging.  
 
Vervolgens hebben we 10 juli het slotconcert van het seizoen weer gegeven op camping 
Fûgelfrij. Helaas zat het weer een heel klein beetje tegen maar we hebben ons programma 
af kunnen maken. Sita en Yke, Bedankt!! En hopelijk tot volgend jaar!! 
 
Daarna hebben we een zomer stop gehad en zijn we 11 september weer begonnen met  
repeteren. En maken we ons klaar voor komend seizoen.  
Tijdens dit seizoen doen we mee aan twee grote projecten.  
 

In december zal de muziekvereniging meedoen aan een kerstoptreden in Bolsward in  
samenwerking met theatergroep MeM en Majelkoor. Tijdens dit optreden worden  
diverse liederen gespeeld, niet alleen kerstmuziek maar ook ander muziekgenres. 
Hierover zal later meer informatie komen.  

 
Het tweede project is, waar jullie al van weten, het Tjebbe Hettinga project 2018.  

Dit project is voor de muziekvereniging ook een grote uitdaging, omdat wijzelf ook 
nog niet weten wat ons te doen staat.  

 
Hierbij zijn jullie weer op de hoogte van wat ons te doen staat.  
 
MEDEDELING!! 
 
Het wordt door ons zeer gewaardeerd dat het oud papier zelf door bewoners in de  
container wordt gedeponeerd. Graag zouden we willen zien dat het oud papier opgestapeld 
wordt zodat we het beter kwijt kunnen in de container. Dit heeft de laatste aantal keren 
wat problemen veroorzaakt en hopen we op deze manier op te lossen. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Tot de volgende editie!! 
 
Met vriendelijke groet,  
Hilda Altenburg  
Algemeen bestuurslid 
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Tsjerke Nijs 

Oplossingen cryptogram: 

BOSKOOP 

MONNICKENDAM  

BODEGRAVEN 

ZWIJNDRECHT 

ELSPEET 

ZANDVOORT 

EIBERGEN 

UTRECHT 

HINDELOPEN 

ROTTERDAM 

ACHTMAAL 

ELSHOUT 

BERGHAREN 

BRUINISSE 

DEVENTER 

ENTER 

DODEWAARD 

KOEWACHT 

BALGOIJ 

Diensten PKN gemeente van Burgwerd/Hartwerd/Hichtum oktober t/m december 

 

Oktober 

1-okt 11.00 dienst Burgwerd Ds. H.J.W. Bakker 

8-okt geen 

15-okt 9.30 dienst Hichtum Ds. A. Terlouw 

22-okt 10.00 nieuwe invulling Burgwerd 

29-okt 11.00 dienst Burgwerd m.m.v. Nocht en Wille Ds. P. Wattèl 

November 

1-nov 19.30 Dankdag voor gewas en arbeid dienst L/W gezamenlijk in Waaksens  
     Ds. R. Voogd 

5-nov geen 

12-nov 10.00 nieuwe invulling Hichtum 

19-nov 11.00 dienst Burgwerd viering Heilig Avondmaal Ds. J.G. van der Windt 

26-nov 9.30 Laatste zondag van het kerkelijk jaar dienst Burgwerd Dhr. J.J. Hoefnagel 

December 

3-dec 9.30 Adventstijd dienst Hichtum Ds. H. Post-Knol 

10-dec 11.00 Adventstijd dienst Burgwerd Ds. H. Strubbe 

17-dec 9.30 Adventstijd dienst Burgwerd Ds. A. Terlouw 

24-dec 11.00 Adventstijd dienst Hichtum Ds. R. Praamsma 

25-dec 9.30 Eerste kerstdag dienst Burgwerd Ds. Liuwe Westra 

31-dec 19.30 Oudejaarsdag dienst Burgwerd gezamenlijk Ds. J. Ariesen 


