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Op `e Hichte
Doarpskrante fan Burchwert en Hichtum

Fan de redaksje
We zijn weer aan het werk en het lijkt misschien al weer een tijd geleden maar we hebben
een prachtige zomer gehad.
Eind juli was het dorpsfeest. Op een klein onweersbuitje na was het een geslaagd feest.
Ondertussen zijn ook de laatste voorstellingen van Sjen yn Tjuster achter ons.
Wat een bijzondere avonden en wat een inzet van heel veel Burgwerders.
Dankzij alle kopij is het weer gelukt om een mooie volle “op `e Hichte” te maken.
Helaas hebben we in september afscheid moeten nemen van 2 oud Burgwerders,
Reinder Boschma en Harm Gerritsma. We wensen de familie veel sterkte toe.

De redactie hoopt op een mooie nazomer, een kleurrijke herfst en veel leesplezier.
Bedankt voor alle kopij die we weer hebben gekregen!

Colofon
De Dorpskrant “op `e Hichte” verschijnt 4x
per jaar in de dorpen Burgwerd en Hichtum.
Oplage: 175 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

Cathrien de Vos
Henk Hoekman
Email: opehichte@live.nl

Drukkerij: Hanzedruk Bolsward

Advertentiekosten per jaargang:
Hele pagina

€ 70,-

Halve pagina € 35,-

Kopij volgende dorpskrant vóór

Verspreiding in het weekend van

9 december

22 december
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Yn petear mei
Op een donderdag in september ga ik “yn petear “ met Ronald de
Vries. Al vroeg op de avond ga ik naar de Kapelstrjitte waar Ronald
woont, samen met Carin en hun twee honden Farro en Hayo
Eerst krijg ik een lekker fris glas water. Later op de avond komt
Carin thuis en word ik getrakteerd op een heerlijk hazelnootgebakje.
Ronald heeft voor deze gelegenheid gebak gekocht en dat is wel
hééél speciaal vertelt Carin, want dat doet hij anders nooit ! Maar dit
even terzijde.
Ronald steekt gelijk van wal.
Ronald komt in Ede (Gelderland), midden op de Veluwe, ter wereld.
Hij is het 5de kind en tevens de benjamin van het gezin. Hij heeft
twee broers en twee zussen. Klaas, Riet, Marja en Henk.
Vader is beroepsmilitair bij de landmacht. Moeder is huisvrouw en
schoonmaakster.
De ouders van Ronalds vader komen oorspronkelijk uit Friesland.
In de crisisjaren, de dertiger jaren van de vorige eeuw, zijn ze naar
het westen van land getrokken om een beter bestaan op te bouwen.
Ze kwamen terecht in Amersfoort, waar Ronalds vader werd geboren. De moeder van Ronald komt uit Kampen.
Hij is dus de zoon van een Amersfoortse kei en een Kamper ui, vertelt Ronald.
De eerste 6 weken van zijn leven heeft Ronald heel erg last van eczeem, geërfd van zijn
moeder, hij moet iedere dag van hoofd tot tenen worden ingesmeerd met zwarte teerzalf.
Gelukkig gaat het over, maar op jonge leeftijd krijgt hij astma, dit erft hij van zijn vader.
De dokter geeft hen het advies, om, of te verhuizen naar een plek met zuiverder lucht, of
om hem op te laten nemen in een sanatorium in Zwitserland
Zijn ouders kiezen ervoor om richting Friesland te gaan, vanaf Ronalds 5 de jaar gaan ze
eerst een paar keer naar Workum. Daarna huren ze een recreatiewoning in Ferwoude, waar
ze ieder weekend bivakkeren. Zelfs winters, ook al zijn ze er dan illegaal, want het
kampeerseizoen is van april tot september. Ronald gedijt goed op het Friese platteland.
Als ze er een keer niet terecht kunnen, is het gelijk weer mis met de astma.
Als Ronald 8 is verhuizen ze permanent naar Friesland. Ze komen in de gelegenheid om een
woongedeelte van een kleine boerderij in Ferwoude te huren. Alleen Marja, Henk en Ronald
gaan mee verhuizen. Klaas en Riet zijn dan al wat ouder en wonen op zichzelf.
Gelukkig kan vader werken op de landmacht kazerne van Leeuwarden, dit kan maar tot
1973. De kazerne ging dicht en werd later een noodopvang voor Surinaamse vluchtelingen
die geen heil in de Surinaamse onafhankelijkheid zagen.
Vader koos toen voor overplaatsing naar de luchtmacht, anders had hij naar Den Haag
gemoeten.
De 8-jarige Ronald start na de zomervakantie in de derde klas van de lagere “school met
den bijbel” in Ferwoude. Binnen drie maanden praat Ronald Frysk.
Hij komt in de klas bij Bouwe-Jan Bouma, die tot dan toe als enige jongen in een klas met 3
meisjes zat en de komst van deze nieuwkomer dan ook met lede ogen aanzag. Het feit dat
Ronald een dag ouder is dan Bouwe-Jan maakt het er al niet beter op. Toch zijn ze tot nu
toe elkaars beste vrienden. Bouwe-Jan heeft nog nooit een verjaardag van Ronald
overgeslagen. Vaak kwam hij wat later op de avond, dan deden ze om 12 uur de radio aan,
luisterden naar het Wilhelmus en gingen dan door met het vieren van Bouwe-Jans
verjaardag.
Op aandringen van zijn vader gaat Ronald na de lagere school naar de havo op
het Bogerman in Sneek. Dit vond hij niks aan, hij wilde het liefst naar de landbouwschool,
want van jongs af aan was hij bij boer Hendrikus de Jong aan het werk, dus zet hij de boel
daar behoorlijk op stelten ! In de derde klas gaat het dan ook mis, hij gaat naar de vierde
klas van de mavo in Workum en haalt hier zijn diploma.
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Na de mavo gaat Ronald naar de middelbare landbouwschool in Sneek, dit is een 3- jarige
opleiding. Op 17- jarige leeftijd krijgt Ronald verkering met Annelies, de moeder van zijn
kinderen.
Na de middelbare landbouwschool, Ronald is dan 19 jaar , gaat hij een jaar aan het werk bij
boer Peet en Jikke Sterkenburg in Ferwoude.
Op 20-jarige leeftijd gaat Ronald in dienst in Zuidlaren, hij komt bij de infanterie en wordt
MAG-schutter (luchtgekoeld middelzwaar machinegeweer )
De dienstplicht duurt 14 maanden, hier haalt hij het diploma Militaire Lichamelijke
Vaardigheden, oftewel het MLV. Dit houdt o.a. in : Sprinten met bepakking, zwemmen in
volledig tenue met houten geweer boven het hoofd, 10 x touwklimmen. Dus een behoorlijk
pittig examen!
Toen zijn dienstplicht erop zat was er nergens werk te vinden, hij vult zijn dagen met
sleutelen aan auto’s met zijn toenmalige schoonvader. Ook bouwen ze samen een camper.
Op een dag hoort hij dat er een nieuwe opleiding wordt gestart in Dronten, dat heel dicht bij
zijn interesses ligt.
In 1986 begint hij de 5-jarige opleiding STOAS: Stichting voor Ontwikkeling van Agrarisch
Onderwijskunde en Scholing. Ronald haalt zijn 2de en 3de graad, dit houdt in dat hij bevoegd is
om techniekleraar te worden op het vmbo en mbo.
Tijdens deze studie, in 1988, trouwt hij met Annelies, Ronald is 27 jaar als hij van school
afkomt. Ze gaan in Espel wonen, omdat Annelies daar werk heeft als kleuterjuf. Hier wordt
hun oudste dochter Mirjam geboren ( ziekenhuis Emmeloord)
In 1991 wordt Ronald techniekleraar op het AOC-Friesland, voorheen CAS Sneek. Dit is nu
het Nordwin.
In 1993, als Ronald een vaste aanstelling krijgt, kopen ze een huis in Creil, hier wordt vlak na
de verhuizing hun tweede dochter Sonja geboren.
In 1997 gaan Ronald en Annelies scheiden, Annelies gaat met de kinderen in Workum wonen,
terug bij haar familie.
Ronald blijft eerst nog in Creil, maar een jaar later verhuist hij naar Sneek.
In 1999 komt Carin op dezelfde school werken als Ronald, ze krijgen een relatie en een jaar
later gaan ze samenwonen. Carin heeft ook twee dochters, Marijke en Ingrid. Ze kopen een
groot huis waar ze fijn kunnen wonen met hun samengestelde gezin.
Na 5 jaar, in 2005, verhuizen Ronald en Carin naar Burgwerd, het grote huis is niet echt meer
nodig en ze willen wel wat meer uitzicht. ( toen was het Burgwerder bos nog niet helemaal
volgroeid )
De kinderen zijn inmiddels allemaal de deur uit, Marijke en Ingrid hebben beiden een dochter
en een zoon en Sonja heeft een dochter.
Ronald en Carin gaan graag op vakantie met de caravan, de laatste 8 jaar is Duitsland hun
vakantiebestemming.
Na een aantal jaren als techniekleraar te
hebben gewerkt wordt Ronald gevraagd om de
leerlingen opvang op zich te nemen, hier komen op een gegeven moment zoveel functies bij
dat hij teamleider facilitair wordt en staat hij niet meer voor de klas. Nu, na een aantal
bezuinigingen, is Ronald weer techniekleraar.
De manier van lesgeven is in de loop der jaren
behoorlijk veranderd. De laatste keer dat
Ronald voor de klas stond, werd alles nog met
een krijtje op een bord geschreven, nu gaat
heel veel digitaal.
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Ronald heeft ook nog een paar hobby’s : Fietsen, toneel
en, ik citeer, ‘prutsen in en om het huis’. Hij heeft al heel
wat in de tuin bijgebouwd , o.a. een kippenhok, een
tuinhuis en een verhoogde moestuin.
Helaas heeft Ronald naast zijn drukke baan niet zoveel
tijd voor zijn hobby’s. Hij vindt het jammer dat het toneel
erbij in schiet, maar de nieuwe manier van lesgeven
vergt te veel inspanning. Wel hebben we afgesproken dat
we ooit nog eens samen in een stuk zullen spelen,
wellicht als we rond de 70 zijn en de pensioengerechtigde
leeftijd hebben ?
Ronald bedankt voor dit gesprek, het was erg gezellig !
Ik hoop dat jij en Carin nog heel lang van jullie kinderen
en kleinkinderen mogen genieten.

Theaterspektakel op locatie
Wy jouwe gjin krimp!
De strijd van een klein dorp tegen de krimp
Wanneer? 1, 2, 3, 7, 9 en 10 november 2018
Waar? De boerderij van Reynold en Margreet Ypma, Van Camminghaweg 40, 8822 WD Arum
Entree? €15 per persoon. Het bestellen van kaarten kan via de website van het theaterstuk:
www.wyjouwegjinkrimp.nl. Je wordt dan doorgeleid naar de site van VanPlan.
Wy jouwe gjin krimp! gaat over een klein dorp dat langzaam maar zeker leegloopt
en waar de leefbaarheid afneemt. Overheden hebben besloten niet meer te investeren in dit
kleine dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. Er ontstaat een tweedeling
tussen inwoners die het zinkende schip willen verlaten en zij die de schouders eronder willen
zetten om er met z’n allen wat van te maken. De drie iconen van Witmarsum, Menno Simons,
Gysbert Japicx en Pim Mulier helpen de dorpsgenoten bij het maken van hun keuze.
Steeds meer dorpelingen raken ervan overtuigd dat ze zelf in actie moeten komen. Alleen op
die manier kan het ten dode opgeschreven dorp weer tot bloei komen. Wy jouwe gjin krimp!
Kom naar dit actuele theaterspektakel op locatie. Kom naar Wy jouwe gjin krimp! We laten
het dorp toch niet doodbloeden?!

Kijk voor meer informatie op www.wyjouwegjinkrimp.nl
Volg het theaterspektakel op www.facebook.com/wyjouwegjinkrimp
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Dames kaatsen

Johannes, Hilda ,Hanneke, Nico , Greetje , Theun , Silke ,Pier kon helaas niet
Zondag 22-7-2018 dameskaatsen voor de 12de keer.
Er hadden zich 15 dames opgegeven, dat betekende 5 lijsten.
Ieder kaatste 4 keer een halfuur in plaats 3 keer 45 minuten, dit was vanwege de
warmte.
Maar ja er kwam ook nog een nieuwe sponsor voor de krans , Pier Eringa Paaldijk samen
met Theun Ram en Nico Dusink .
Honny Cnossen die het 11 jaar heeft gedaan, bedankt!
Lijst 1 Froukje en Paula tegen Lysbeth en Greetje 2-2 en 4-0 .
Jeanne en Esther deden het beter 4 – 1 en 2 – 6 tegen Laura en Lieke.
Hilda en Geartsje konden het niet bolwerken tegen Elske R. en koningin Hanneke 1 – 3 en
4-2 .
Sjoerd en Marco stelden voor de eerste boven slag € 5 beschikbaar.
Silke en Ines 4 – 1 en 4 – 2 tegen Esther en Jeanette , het was Jeanne die de eerste boven
slag produceerde.
Op de derde lijst sloegen Greetje en Hanneke van zich af 5-1 en 2- 2 tegen Laura en Ines.
Elske en Paula hadden weinig in te brengen tegen Lysbeth en Silke 0 - 4 en 6 – 4.
De vierde lijst had geen uitschieters.
Lijst 5 Ines en Hanneke konden het niet bolwerken tegen Greetje en Hilda 1-5 en 0-6
Lieke en Geartsje hielden Jeanette en Paula in bedwang 4-1 en 2-0
Uitslag :

1 Greetje Toering

13 v en 7 t

2

12 v en

Silke Wijnia

5t

3 Hanneke Dijkstra

12 v en 8 t

4 Hilda Altenburg

12 v en 11 t

Aanmoediging prijs was voor Jeanette Hettinga
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6 v en 12 t

Sjen yn it Tsjuster,
it sukses fan de mienskip.

It Jier fan kulturele haadstêd
2018 is aardich op streek.
Oeral hear je dat it in grut
sukses is.
Mei úse foarstelling
Sjen yn it Tsjuster hawwe we der as Burchwert in
moaie bydrage oan levere.
Sawol yn de pers as fan it publyk wiene de
reaksjes
op de seis foarstellings tige posityf.
It wiene seis foarstellings dy’t lang yn it geheugen hingje bliuwe
sille fan de minsken dy’t der by wiene.
It wiene seis foarstellings mei elk in eigen karakter. Dat hie foaral
te krijen mei de omstandigheden.
Yn maart wie it foar it gefoel -10. De hurde wyn makke it noch
kâlder. It publyk wie fan te foaren warskôge en hie harren der op
klaaid. Ek de meiwurkers op de lokaasjes wiene foarbereid op
wat der komme soe.
Nei ofrin yn it doarpshus wie der in stimming under it publyk
dy’t je moeilik omskriuwe kinne. It wie eat fan “Dit wie hiel
bysunder wat we meimakke ha”. Net ien klage oer de kjeld.
It reinde kompliminten foar de frijwilligers/meiwurkers.
Yn april wie it wer in hiel oar ferhaal! Op de twadde jûn wurde
Burchwert ynpakt yn in dichte dize.
De blaue lampkes op de dyk ljochten op út de nevel, it lûd fan
de lûdsprekkers mei de stim fan Tsjêbbe klonk rûnom yn it
doarp. It gehiel hie in feërike sfear.
Yn de einscene ljochte it bed prachtig op yn de mist, wertroch it
lyke oft it sweefde.
Minsen fûnen dat skitterend.
De twa lêste foarstellings hiene te krijen mei twa ferskillende
waartypes. It reinde behoorlik op de earste jûn, ek no wer gjin
klachten en posytive reaksjes fan it publyk. De twadde jûn wie it
moai stil waar. Neffens de meiwurkers de bêste jûn.
Hast 1000 minsken binne yn totaal by 6 foarstellings west.
De reaksjes wiene oer it generaal tige entousiast. De resinsjes yn
de pers wiene lovend. 4 stjerren yn de LC en fan de omrop.
Us projekt waard neamd yn it programma “It beste fan
Kulturele Haadsted 2018” fan omrop Fryslân.
Mei dit projekt ha we yn Burchwert sjen litten dat der mei
gearwurking fan de mienskip in hiel soad risseltaat te heljen is.
Wy hoopje as bestjoer fan STULLP dat dit in ferfolch krije sil.
We sizze tige tank oan alle frijwilligers en ferienigingen dit
meiwurke ha oan dit evenemint.
As mienskip fan Burchwert kinne we grutsk wêze op wat we delset ha.
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Column Peter Hein
Mienskip
Wat een prachtige prestatie heeft Burgwerd met Sjen yn it tsjuster
neergezet!!
Als dit geen mienskip is, wat is het dan wel?!
Terwijl ik dit schrijf begint ‘het grote terugkijken´ op LF 2018. Of eigenlijk is dat al lang
begonnen: ‘Het centrale thema van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad is mienskip,’
schrijft een oud-journalist en gastschrijver in de LC van 22 augustus. En hij vraagt zich af
wat er van het thema terecht is gekomen, om meteen maar te concluderen: 'Weinig.'
En vervolgens: 'Het begrip mienskip komt er maar bekaaid af.’
Natuurlijk heb je altijd en overal zuurpruimen, vooral op opiniepagina’s, dat weet ik ook
wel, maar toch voelde ik destijds een licht ongenoegen bij het lezen van het bovenstaande
omdat het volgens mij gewoon niet waar is.
Het lijkt me goed om eerst eens stil te staan bij het begrip mienskip. Misschien zijn er nu
mensen die zeggen: ‘Dat kun jij niet, als niet-Fries.’ Maar ik denk het toch wel. Het wóórd
mienskip is natuurlijk een Fries woord. Maar het begrip mienskip zal toch niet tot Friesland
beperkt zijn?
De oud-journalist schrijft in zijn stuk ook: ‘Néé, het echte gemeenschapsgevoel zoals we dat
in Friesland kennen was zichtbaar bij de zwemtocht van Maarten van der Weijden […]’.
Aardig gezegd, maar zouden we, als Maarten een dergelijke tocht elders in Nederland had
gezwommen, (met een even grote media-aandacht) niet precies dezelfde enthousiaste
reacties gezien hebben? En hoe zou je de overweldigende steun en aanmoedigingen moeten
noemen die de Nijmeegse vierdaagse lopers langs de hele route krijgen? Of neem nou de
jaarlijkse actie van Dj’s in het glazen huis en de reacties daarop.
Het wóórd Mienskip is in de letterlijke vertaling natuurlijk: Gemeenschap (Frysk Wurdboek)
Maar het begrip is veel wijder: ik denk onder andere aan: gemeenschapszin,
gemeenschapsgevoel, gemeenschappelijkheid, samenhang, saamhorigheid,
gezamenlijkheid, verbondenheid met elkaar (in vreugde en verdriet), samen iets ´voor elkaar boksen´ (zoals we dat in Burgwerd deden) en nog veel meer: vul zelf maar in.
De oud-journalist zegt: ‘Het is maar de vraag wat men buiten Friesland heeft meegekregen
van die mienskip.’ En hij vervolgt: ‘Het doel van een Culturele Hoofdstad is toch om te laten
zien wat je als stad en provincie in huis hebt, wat je als gemeenschap bindt, waar je samen
voor staat, wat de kracht is van de samenleving en waar je je identiteit aan ontleent.
´ En dan komt er weer zo´n flauwe sneer: ´Daar heeft de organisatie de plank behoorlijk
misgeslagen.'
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Nog afgezien van het feit dat een Culturele Hoofdstad veel meer doelen heeft (kijk maar op
Google), ben ik het daar volledig mee oneens.
Er zijn dit jaar immers door de hele provincie heel veel mienskipsprojecten opgezet.
Weliswaar niet altijd aangestuurd door de organisatie, maar juist spontaan opgebloeid vanuit
die mienskip.
Maar dat vindt de schrijver nauwelijks de moeite waard en daarmee zet hij al die vrijwilligers
die dit jaar keihard gewerkt hebben, behoorlijk in de hoek. De Franse Reuzen en andere
evenementen doet hij af als “ingehuurd vermaak”. Hij schrijft: ‘Ze trokken wel veel
bezoekers, maar voegden niets toe aan het begrip mienskip.’
Ik zie dat heel anders: Maarten was één reus van buiten Friesland, net zoals
de ‘Franse Reuzen' drie reuzen waren van buiten Friesland. “Ingehuurd vermaak” dus.
Maar ze brachten toch precies hetzelfde teweeg? Enorm enthousiasme en een prachtige
uiting van mienskip.
Want waar zie je een megamanifestatie met honderdduizenden bezoekers zónder
dranghekken, geen enkel incident, een prachtig publiek dat braaf een stapje naar achteren
doet als het lint iets moet opschuiven en waar de beperkt aanwezige politie nergens hoeft op
te treden. Een leger aan vrijwilligers die zich met zichtbaar plezier het leplazerus werken.
Een saamhorigheid en gezamenlijkheid van honderdduizenden mensen! Dát kan hier in
Friesland! Wat wil je de wereld in vredesnaam nog meer laten zien?
Het gaat in dit geval misschien zelfs minder om die Nederlandse reus en die Franse reuzen
zélf dan om wat ze teweeg brachten, of hoe ze de Friese mienskip zichtbaar maakten.
En waar ik slechts een licht ongenoegen voelde toen ik begon te lezen, sloeg dat ongenoegen
om in regelrechte boosheid bij de laatste zinnen van het artikel: ‘Juist dat mienskipsgevoel
heeft de Culturele Hoofdstad niet helemaal weten te vangen.’
En weer als trap na: 'Een gemiste kans.’
Kritiek geven is soms goed, maar ik vind het altijd jammer dat door zo’n criticus, achteraf,
vanaf de zijlijn, eventjes goedkoop kritiek wordt gespuid, terwijl zo'n laatste zinnetje
bovendien laat zien dat hij ook nog te lui is om zelf dan maar eens met alternatieve ideeën te
komen.
Kortom: wat heerlijk dat ik mijn ergernis even van me af mocht schrijven in Op e Hichte! Ik
ben het in ieder geval kwijt!! En nu zitten jullie ermee opgescheept!
Daarvoor bied ik jullie mijn excuses aan. J
Peter Hein
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Nije bewenners
Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn Ger, Monique, Sanne en Thomas Romijn.
Wij wonen sinds 1 juni op de Sjungadyk 1 en
genieten al enorm van ons mooie plekje en het
uitzicht. Na 18 jaar in Bolsward te hebben
gewoond.
Ger is projectleider bij een technisch adviesbureau
en Monique is praktijkverpleegkundige bij huisarts
Huisman in Bolsward.
Sanne studeert deze zomer af aan de PABO en
staat als juf voor de klas in Sneek.
Thomas is onze 'parttime' Burgwerder; hij studeert
in Zuid -Limburg, aan de Hogeschool in Heerlen.
Daarnaast geniet onze rode kater, Boef, met ons
mee.
In onze vrije uurtjes werken we graag in de tuin en
uiteraard aan ons nieuwe huis.
Daarnaast genieten we erg van verschillende fietsroutes.
We genieten volop van de eenden, hazen, koeien, paarden en schapen.
Inmiddels hebben we al een aantal Burgwerders mogen ontmoeten op de gezellige
slotavond in het Doniahuis. We hebben genoten van "Sjen yn 't tsjuster" in september.
Kortom ook al wonen we hier nog maar kort, we voelen ons al echt een beetje thuis!
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Mijn hobby

As lyts famke hold
ik al fan poppen en bearen en ik hie der in hiele protte. Dizze leafde is nea forby gien.
Doe’t ik âlder waard, is dit dan ek myn hobby wurden. It sameljen fan âlde, antieke
poppen en bearen. De poppen moate geef wêze, mar ik fyn it prachtich at de âlde bearen
ferslieten binne. Dizze bearen hawwe al san protte mei makke, in protte fan harren sels
de oarloch. Sy hawwe alles oer libbe, binne kapot knuffele en hawwe oeral wenne. Is in
moaie hobby, foar my, om út in ald stofke in nije bear te meitsjen.

At de bearen hielendal kapot binne en it strie oeral út stekt,
dan reparear ik de bearen.
Is prachtich om te dwaan en dan komt der wer in moai
exemplaar by.

Yn 2000 krige ik it idee om sels te probearjen in bear te
meitsjen. Earst oefenje om in goed patroan te tekenje en doe dat lukte, it patroan oer
sette op stof. Dizze stof kin fan alles weze, haw sels in bear makke fan myn leaflings jas.
Bouten en moeren soargje der foar dat de bearen bewege kinne.
Soms meitsje ik der ek noch kleantsjes by.
Myn lytsbearn wolle ek graach in knuffel fan beppe hawwe, mar
leafer gjin bear. Dus ik meitsje no ek huntsje, poeskes, eintsjes en
sa fierder.

Jeltsje van der Veen
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Uit de Oude Doos
Door Lolle Baarda
In deze aflevering koppel ik 2 van mijn hobby’s aan elkaar. Namelijk de geschiedenis van
Burgwerd en brommertjes zoals de Solex en vooral de Kaptein Mobylette.
Vlak na de tweede wereld oorlog kwamen de fietsen met hulpmotor op. Vooral in Frankrijk
was men hier druk mee. Al voor de tweede wereld oorlog werkte men bij Solex, een in Parijs
gevestigde carburateurfabriek, aan een fiets met hulpmotor. Er werd een fiets ontwikkeld
die trappen overbodig zou maken. De keus viel op een 2-tact motor, die lucht gekoeld was.
Toen kon nog niet worden voorzien dat deze constructie na de 2e wereldoorlog een revolutie
op tweewieler gebied teweeg zou brengen. Ook ontwikkelde Motobecane, fabrikant van
fietsen en motorrijwielen een lichte tweetact fiets met hulpmotor. In het land van wijn en
stokbrood werd om de gunst van het koperspubliek gestreden door merken als Kid,
Le Poulain, Cicca, Vap, Velo(Solex), motobecane, Voisin, Hurtu, Serwa (een viertakt) en
Alcyonnnette. Met name Solex en Vap waren al vanaf 1946 vertrouwde verschijningen in het
Franse verkeersbeeld.
In tegenstelling tot anderen (bijvoorbeeld mosquito en Berini ) ging men bij Solex en
Motobecane de hulpmotor niet los verkopen, maar men besloot zelf een fiets te construeren.
Het werden uiterst solide constructies die ruimschoots op hun taak waren berekend. Ook in
Burgwerd verschenen de fietsen met hulpmotor.
Solex
De Solex werd in 1946 in Frankrijk geïntroduceerd. Het zou nog tot 1948 duren, voordat wij
van de Solex konden genieten. Het importeren van een complete Solex fiets uit Frankrijk
was te duur vanwege de transportkosten en de invoerrechten. De invoerrechten op
onderdelen waren veel lager, zodat naar een licentieovereenkomst in Nederland werd
gezocht. De Solex-fiets zou dan in onderdelen uit Frankrijk komen en hier geassembleerd
worden.

Dat ging via de Eerste Nederlandse Autorijwiel Fabriek NV in Den Haag. De ENAF NV kwam
in contact met de Franse Solex fabriek, doordat de NV van der Heem een rijwielfabriek bezat
die in het ENAF gebouw was ondergebracht. Men besloot de fabricage in licentie ter hand te
nemen. Dat was in 1948 en toen de Solex hier ten lande een geweldige opgang bleek te
maken, zag men van de fabricage van rijwielen af, om zich verder geheel toe te leggen op
de fabricage van Solexen
De aandrijving van de Solex vindt plaats door een door het motortje aangedreven carborundum rol die op het voorwiel werd gezet. Het voordeel van deze aandrijving is volgens Solex
dat er geen tandwielen, kettingen en versnellingen nodig zijn. Door middel van een
motorhandgreep kan de motor van het voorwiel gelicht worden.
Bij de introductie kostte een exemplaar 375 gulden.
In 1967 begon het einde zich af te tekenen.
De productie van motoren werd bij Van der Heem
gestaakt en vanaf dat moment Juli 1967) werden allen
nog maar Franse motoren op Van der Heem frames
gemonteerd. Twee jaar later werden er alleen nog
complete Franse Solexen geleverd en dat betekende het
einde van de Nederlandse Solex.
Op de foto Meindert Boschma op de Solex op weg naar
zijn werkgever Tjeerd Boschma op Kromwâl.
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Kaptein Mobylette

Willem Kaptein, motorman in hart en nieren en met een scherp zakelijk oog zag zo vlak na
de Tweede Wereldoorlog brood in het rijwiel met hulpmotor als betrouwbaar en goedkoop
gemotoriseerd vervoer. Nu had Motobécane, één der grootste motorfabrikanten van
Frankrijk, een bromfiets ontwikkeld waar Kaptein bijzonder grote verwachtingen van had,
en terecht. Met dit hulpmotortje zou de fabriek uit Pantin echter een ongekend succes
boeken. Kaptein toog dus naar Frankrijk en zag kans de licentierechten voor de bouw van
wat de Kaptein Mobylette zou gaan heten te verwerven. Plaats van vestiging zou Arnhem
zijn, maar er was geen enkel pand waarin direct gestart kon worden. Geen wonder want bij
de slag om Arnhem waren vele gebouwen zwaar beschadigd geraakt. Toen kreeg een der
heren van de gemeente, die best mee wilde denken met werkgelegenheid in het
achterhoofd, het idee: de gebombardeerde centrale van de vroegere electriciteitswerken.
Die was echter voor de sloop verkocht en het ijzer werd er al uitgehaald. Eigenlijk stonden
alleen de muren nog overeind. De afbraak werd onmiddellijk gewijzigd in wederopbouw en
herstel. Waar dus eind 1949 de eerste Kaptein Mobylette bromfietsen van de band zouden
rollen.
Kaptein, maar in feite de Motobécane-fabriek, lanceerde zijn rijwiel met hulpmotor op de
Utrechtse Najaarsbeurs van 1949, hetgeen een wereldprimeur was! De motorpers van die
tijd beschreef de Kaptein Mobylette als volgt:
"Deze Kaptein heeft een motortje van 50 cc in een speciaal voor dit doel gemaakt frame. De
tweetakt motor is in staat de fiets met een
snelheid van 30 km/u voort te bewegen en dat
het motortje dit zonder moeite doet blijkt wel
uit het hierbij ontwikkeld lage toerental van
2800 toeren per minuut.
Het brandstofverbruik bedraagt 1 liter op 70 á
80 km. Het gewicht van het enkele frame is 18
kg en dat van het motortje 7 kg. Mocht de
motor onverhoopt tijdelijk de geest geven dan
kan men de drie pennetjes aan de linkerzijde
uittrekken en de motor staat vrij, zodat men
zich trappend kan verplaatsen.
De Kaptein was leverbaar voor een prijs van f
375,-. Midden jaren 50 en begin jaren 60 ontwierp Kaptein diverse eigen
modellen. Zo waren de modellen met het
ei tankje en de Transporter typische
Kaptein modellen. Midden jaren 1960
overleed Willem Kaptein, de grote inspirator
van Mobylette. De man die het merk zo een
Wiebe Gerritsma op de Kaptein Mobylette, type S2
grote populariteit gaf. Het bedrijf ging deel
met een ei-tankje, van Joop Hettinga. Deze bromfiets
uit maken van UniKap (samentrekking van
had geen koppeling. Als je stopte ging hij uit. Bij het
Union en Kaptein) en Motobécane ging
wegfietsen wat gas geven en daar ging hij weer.
langzamerhand de modellenreeks bepalen.
Na 1970 werden alleen nog modellen verkocht zoals ze in Frankrijk werden geproduceerd.

Gabe Hellinga kocht in 1953 deze Kaptein Mobylette,
model AV31 De Luxe, nieuw. Het was het eerste model met telescoop voorvork en half automatische koppeling. De motor bleef wel draaien als je stil stond
maar je moest wel even mee fietsen om hem op gang
te krijgen.
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In de spotlight
In de spotlight deze keer: Marilyn Mulder
Marilyn is 11 jaar oud en woont in Hichtum.
Ze zit in groep 8 van de St. Maartenschool in Bolsward. Het
laatste jaar! Volgend jaar naar het Marne college.
Hobby’s:
Volleybal, heel fanatiek bij VCB. In de zomer surf en zeil ik in Hemelum, elk jaar ga ik daar
een week op zeilkamp.
Lekkerste eten:
Sushi en pannenkoeken.
Beste t.v. programma:
Expeditie Robinson en Wie is de mol. Op Netflix kijk ik naar Twighlight en Riverdale
Wat vind je leuk aan Hichtum:
Moeilijk, je kan hier goed hutten bouwen of vlotten maken.
Wat vind je niet leuk aan Hichtum:
Te klein, er is niets te doen. Een stad is leuker.

Hoe denk je dat je leven er uit ziet over 15 jaar:
Dan ben ik een profvolleybalster in Italië of Turkije en ik heb een Tesla.
En wat doe je als je dan heel rijk bent:
Dan koop ik een Tesla!
Wie is jou voorbeeld?
Celeste Plak, volleybalster van het Nederlands
elftal.
Wat zou je nog willen doen of waar wil je nog
heen:

Ik wil graag nog een keer naar Curaçao. Alles is
daar leuk. Het strand, blauw water,
de gezelligheid. Je kunt er goed
duiken en ook lekker eten.
Hoe vind je de dorpskrant:
Ik help de krant bezorgen maar lees er niet in.

Marilyn (rechts) met haar vriendin
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Dorpsfeest, back in time
Tis weer voorbij die mooie zomer.
Wat een prachtige mooie zomer hebben we gehad,
zo ook het dorpsfeest. Het kon haast niet warmer.
Op de donderdag begonnen we met diverse
spelletjes en ’s avonds was er de zeepkistenrace.
Diverse mooie voertuigen stonden klaar om met een
rotvaart van de brug af te roetsen. Daarna weer de
tent in waar DJ Gysbert de donderdagavond afsloot.
Op vrijdag waren het feestkaatsen en de jeu de
boules vanwege het warme weer iets aangepast
maar dat mocht de pret niet drukken. ’s Avonds was
er een optreden van een hypnotiseur ( in de tent
was het nog nooit zo stil geweest) wat tot hilarische
taferelen leidde.
De avond werd afgesloten door de band HAY Fever. Zaterdagochtend was er een
playback-show. Wat een professionaliteit en uitstraling. Een aantal mensen waren leuk
verkleed, maar dit kan een volgende keer nog meer. Na het middageten was er een
gigantische hoosbui en na deze verkoeling werd er tegen elkaar gestreden op een
mega-opblaasstormbaan. De avond werd afgesloten door de band Smûk. Wij hebben ons
prima vermaakt tijdens het feest en we hopen jullie ook.
Groeten, De feestcommissie
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Dorpsbelang Burgwerd
Beste inwoners van Burgwerd,
De mooie, droge, warme en soms hete zomer van 2018 is voorbij. De
herfst heeft zijn intrede reeds gedaan.
Gedurende de zomer waren er weer tal van activiteiten in en rondom
Burgwerd. Zoals bijvoorbeeld het Dorpsfeest (waar het standaard lijkt dat
er altijd wel een stevige bui met veel wind overheen komt), de keetpartij
met bijna 60 parturen (dat zijn 180 deelnemers!!!) en natuurlijk Sjen in it
Tjuster, waar het dorp weer op twee avonden 320 bezoekers mocht
verwelkomen.
Bij al deze activiteiten zijn veel inwoners uit ons dorp betrokken als
vrijwilliger. Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk deze activiteiten te organiseren.
Ik denk dat we onszelf als dorp een enorm groot compliment mogen geven voor wat er is
georganiseerd. Top! En dank jullie wel voor de vele uurtjes die jullie in deze, maar ook in
alle niet genoemde activiteiten hebben gestoken.
September is ook de maand dat veel verenigingen en clubs starten met het nieuwe
seizoen, in dit geval het seizoen 2018-2019. Burgwerd heeft in totaal 16 verenigingen met
een bestuur. De besturen worden door vrijwilligers gevormd en aanvullend worden
vrijwilligers gezocht, want er staat een druk programma met activiteiten voor de deur.
Het wordt steeds lastiger om nieuwe vrijwilligers te vinden voor de bestuursfuncties. Om
hiervoor een oplossing te vinden zijn wij in gesprek met de kleinere verenigingen om te
kijken of er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn om bestuursfuncties te koppelen. Zo kan
bijvoorbeeld één vrijwilliger als penningmeester meerdere verenigingen ondersteunen.
Ook het bestuur van Dorpsbelang Burgwerd is op zoek naar vrijwilligers om zitting te
nemen in het bestuur. Het lukt ons tot nu toe helaas niet om vrijwilligers hiervoor te
vinden. Daarom doen wij hier een oproep. Wij hebben 2 vacatures: een vacature voor een
tijdsduur van 2 jaar (vervanging van een bestuurslid) en een vacature voor de tijdsduur
van 4 jaar. Hieronder staat de functieomschrijving met de te verwachte tijd per week die
deze functie vraagt. Bij vragen zijn kun je altijd bij één van ons terecht.
Robert van Gorkum, voorzitter
Waar besteden bestuursleden van Dorpsbelang Burgwerd hun tijd aan?
Circa 10 keer per jaar vergadert het bestuur zo’n twee uur per keer. Daarnaast bereiden
we de jaarvergadering voor en hebben we een keer per jaar overleg met de
contactwethouder en de dorpscoördinator.
We informeren de inwoners via de website, dorpskrant en Facebookpagina. Soms wordt
informatie deur-aan-deur verspreid.
Zo nodig voeren we overleg met (semi-)overheidsinstanties. Dit is meestal de gemeente.
We nemen zelf initiatieven of haken aan bij initiatieven van derden, al naar gelang de
persoonlijke interesse van een bestuurslid. Zo nemen bestuursleden deel aan de
werkgroepen N359, snel internet buitengebieden, MultiFunctioneel Terrein,
Groen Burgwerd, herbestemming schoolgebouw en –terrein, Burgwerd-Hichtum
Energieneutraal. STULLP, etc. etc.
De penningmeester houdt de administratie bij en de secretaris voert het secretariaat incl.
de media. Omdat deze functie wat meer tijd vraagt, verdelen we deze werkzaamheden
het liefst over twee bestuursleden.
Eens per jaar gaan we de leden bij langs voor de inning van de contributie en uitreiking
uitnodiging agenda jaarvergadering.
Dit overzicht is niet compleet, maar geeft inzicht in wat het bestuur zo ongeveer doet. Wil
je meer weten? Neem dan contact op met een van de bestuursleden. Zie voor
contactgegevens de website www.burgwerd.info -> Dorpsbelang. De gemiddelde tijd, die
je besteedt aan de bestuursfunctie zal zo’n uur per week bedragen.
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Inning contributie
Eind oktober-begin november komt Robert van Gorkum, Gerrit-Jan de Vos, Irma Kaspers,
Lisette Meindersma of ex-voorzitter Minne Schiphof bij u langs voor het innen van de
contributie van € 10,00. Omdat we vorig jaar slechte ervaring hebben opgedaan met het laten overmaken van de contributie (25% van de leden moest een of meerdere keren
gemaand worden om te betalen), graag contant betalen of ter plekke digitaal overmaken.

Jeu de Boules - seizoen 2018
Foar it 2e jier binne der ek jeu de boulers aktyf dwaande op it
keatsfjild. Elke tiisdei te jûn wurde der 2 potsjes spile. It giet
der soms foel oan ta, mar de gesellichheid stiet foarop.
Oersicht fan de behelle punten yn dizze kompetysje.

Naam

Stand van aantal gewonnen partijen (13)
18

Keren aanwezig
X 2 potjes
16

Totaal aantal
punten
337

Gem. van het
aantal potjes
10.53

1

Tette

2

Folkert

16

14

323

11.53

3

Ria
Nico
Anne
Aukje
Dinny

15
15
14
14
13

16
13
12
14
15

318
262
255
272
282

9.93
10.07
10.62
9.71
9.40

Ingrid
Irma
Johannes

12
12
11

14
14
10

256
255
202

9.14
9.10
10.11

Jacqueline M

10

12

256

10.66

Age

9

9

188

10.44

Aaltje

8

10

188

9.40

Jan de V
Jenny
Jacqueline W

7
6
6

4
6
10

102
130
152

12.75
10.83
7.6

Zwannie
Anneke

4
4

6
3

111
62

9.25
10.33

5
7
8
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
6
1
7

Misskien binne der noch mear minsken die tinke: ‘Dat liket my ek wol wat” Dat kin fansels.
Kom ris in kear del en besykje it.

Fan ôf maaie 2019 gean wy wer los op it keatsfjild. Om 19.15 oere der wêze en as alle
teams gearstelt binne gean wy boulen.
de Jeu de bouleklub
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Himd fan it Liif
Hoi allegearre!
Myn namme is Yeb Piter Andela, 24 jier en bin opgroeit op
de skiepebuorkery op Sjungadyk 14. Paulus en liskje ha 4
bern, twa dochter en twa soannen, wêrfan ik de jongste
bin.
Nei 9 jier op it skûlplak, ha ik yn 2013 it VWO oan it Marne
College ôfronden. Underwilens hie ik al in tal fan hobbies
om Burgwerd hinne.
Fanôf in jier as 10 ha ik in protte musyk makke mei myn
bariton, ik ha dan ik in skoft by Excelsior spile, mar ek in
skofke by it Frysk Jeugd Fanfare orkest. Neist de musyk
krige ik ek ynteresse foar technyk. Nei fytsen, kaam der in
in pear brommerkes, mar yntusken binne dat no oldtimer
auto’s, in Ascona en Polo. Gelokkich ha wy thús in bytsje
romte om hjirmei dwaande te kinnen. Syle likke my ek wol
wat ta, allinich ha wy net wetter om ús hús. Sadwaande ha
ik mei Tsjebbe Galema en Jilles Hoekman ús it wynsurfen eigen makke. Dit fyn ik noch altiid
machtichmoai wurk. Al sizze we elk jier dat wy faker surfe moatte, hâlde wy dit al sa’n 7 jier
fol. At de wyn hurt is en de tiid it gunt, binne wy by Hylpen, Koarnwert of Warkum op de
Iselmar te finen. Hooplik sit der yn de hjest noch in pear winderige dagen by him.
Nei it VWO moast ik wat dwaan om fierder te learen. Earst soe ik werktuigbouwkunde oan de
NHL dwaan, mar Maaike, us âldste suster helle my oer om tegearre mar ris yn Wageningen
by Agrotechnology te sjen. Dit is him dan ek wurden, en bin al wer 5 jier oan it studjearjen.
Elts freget him ôf wat ik dêr no lear. Ik kin dit gearfetsje yn in pear wurden,
‘in protte’. Niest in bulte informaasje fan de hjoeddeistige lânbouw, sit der noch in protte
mear yn de studzje. Wy leare dingen oer de hiele sensoren, programeren, modeleren en
allerande oare techniken foar de basis om iten foar de groeiende wrâldbevolking te
produsearjen op in duorseme manier. De praktyk fan machines bauwe sit der meastentiids
net yn, dat blieuwd meestal by in tekening.
Mar neist in protte jûnen oan de stuzje en drege tentamens, binne der ek in protte momenten
om efkes mei de studygenoaten út te hingjen, dy’t ek graag buorkjen en oldtimers ride. Oer
in pear moanne sil ik stage rinne by in bedriuw binnen myn fakgebied. Wat nei myn studzje it
plan is, stiet mominteel noch iepen. Earst bin ik fan plan om noch wat tiid mei de hannen te
wurkjen, thús op de pleats of earne oars. Dêrnei sille wy in plakje sykje om wat ris wat echte
sintsjes te fertsjinjen. It soe moai wêze dat dit yn de buurt fan Burgwerd is, mar it soe ek sa
mar kinne dat dit in oar plakje yn Nederlân wurdt.
Wy sille sjen!
Groetnis,
Yeb
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Slotavond Doniahuis
Op 21 april hadden we weer onze jaarlijkse slotavond van het
seizoen van ons dorpshuis.
Deze keer wilden we geen quizavond organiseren, zoals we jaren
hebben gedaan, maar eens heel iets anders. We vonden het leuk
dat speciaal voor en door de nieuwe bewoners iets georganiseerd
zou worden voor alle
bewoners van Burgwerd.
Daarom hebben we Mark van Duijn en Lieuwe Osinga, in het dagelijks leven allebei kok,
gevraagd of ze voor de bewoners van Burgwerd een warme maaltijd wilden maken.
Mark woont aan de Sjungadijk en Lieuwe woont in de Schoolstraat.

Beide heren reageerden meteen zeer enthousiast hierop en zodoende konden we op
zaterdagavond 21 april genieten van een overheerlijk stampottenbuffet.
Maar liefst 59 personen hadden zich hier voor opgegeven, en we begonnen de avond met
een borreltje aan de bar. Daarna konden we plaats nemen aan de mooi gedekte tafels.
We begonnen het diner met keuze uit twee verschillende soorten soep met stokbrood en
verschillende soorten kruidenboter. Dit smaakte overheerlijk.
Daarna konden we ons te goed doen aan 5 verschillende stamppotten die echt verrukkelijk
waren.
Geserveerd met speklapjes, gehaktballen en nog veel meer aten we onze vingers er bijna
bij op.
Er was volop voor iedereen. Met een dikke buik gingen de meeste mensen al een beetje
achterover hangen om het lekkere eten te laten zakken.

Toen hadden de heren ook nog een toetje in petto. Een grote overheerlijk ijstaart hadden
ze voor ons gemaakt. Hoe vol we ook zaten na de stamppot, dit konden we natuurlijk niet
laten staan .
Deze ijstaart was echt super lekker.
Het was ongelooflijk wat Mark en Lieuwe voor ons gemaakt hadden.
Na een kwartiertje uitbuiken hebben we met z’n allen de boel opgeruimd, en zijn er een
aantal dames met de afwas begonnen.
Toen dit klaar was kwam het tweede gedeelte van de avond. Om een beetje in de traditie
van voorgaande jaren te blijven hadden we nog een pub-quiz.
In groepen van 7 personen zijn we ongeveer 2 uren aan het quizen geweest, wat zeer in
de smaak viel en waar zeer fanatiek werd meegedaan.
Al met al hadden we een zeer geslaagde slotavond van ons dorpshuis en onze dank gaat in
het bijzonder uit naar
Mark en Lieuwe voor het overheerlijke diner wat ze voor ons hadden gemaakt.
Stichting Doniahus,
Wibo Hettinga
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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

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Eind oktober-begin november is het weer contributietijd voor Dorpsbelang Burgwerd.
Graag € 10,00 contant betalen aan het bestuurslid dat bij u aanbelt en u daarna de
agenda overhandigt voor de jaarvergadering.

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
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Tuintips in september
De tuin in september
Kortere dagen, zwoele temperaturen, hier en daar de eerste
flinke regenbui, de nazomer is begonnen. Het einde van de
zomer is heerlijk voor de tuin. De dagen zijn vaak nog lekker
warm en ’s ochtends ligt er een mooie dauw op de natuur. Na
de rustige vakantiemaanden is het tijd om de oogst binnen te halen. Denk aan al het fruit
dat gerijpt is en geplukt kan worden. Dus heerlijk aan het werk en genieten van de oogst
zolang het nog kan!
Het gazon in september
De nazomer is het ideale tijdstip om een nieuw gazon aan te leggen of het bestaande
gazon een opknapbeurt te geven. De zaden ontkiemen prima omdat de grond nog
opgewarmd is. Let erop dat er gesproeid wordt tijdens aanhoudende droogte.



Het gras groeit niet meer zo hard als in de afgelopen maanden, er kan vanaf nu dus
weer minder gemaaid worden.
Kleine kale plekken kunnen gemakkelijk hersteld worden door wat graszaad te strooien.
Hark eventueel vilt uit, maak het oppervlak los en egaliseer.
Beplanting in september



Blijf op de rozen letten, deze bloeien namelijk nog een tijdje door. Verwijder regelmatig
de uitgebloeide bloemen verwijderen zodat je de bloei en aanmaak van nieuwe rozen
zolang mogelijk kunt verlengen.



Je kunt de nieuw aangekochte vaste planten in de bloemborders planten. De grond is
nu namelijk nog warm, zodat de plant snel nieuwe wortels schiet. Zo zijn de planten sterk
voordat de winter invalt.

Buxusboompjes kunnen goed in potten op het terras gezet worden. Je moet wel goed
opletten of ze niet te nat of juist te droog staan. Plant de Buxus in een royale pot met
goede aarde en geef regelmatig extra voeding.
Snoeien in september



Notenbomen kunnen het beste in de nazomer gesnoeid worden. De snoeiwonden helen
in deze periode sneller en dit voorkomt het bloeden van de takken.



Knip de takken van framboos die vrucht hebben gedragen af tot de grond. Bind daarna
de nieuwe takken bij elkaar zodat ze steun hebben.



De bloeitakken van de klimhortensia kunnen teruggesnoeid worden als ze na de bloei te
ver uitsteken.
Net als in de maand juli mag ook nu weer de coniferenhaag gesnoeid worden.
Overige tips voor september



Bewaar al je tuinafval op een grote hoop en gooi dit niet in de container. Op een grote
hoop zal het afval verteren tot prachtig compost dat je kunt gebruiken om beplanting te
beschermen en de grond in conditie te houden.



Maak het nestkastje alvast schoon. Op dit moment kunnen vogels het al gebruiken als
slaapplaats.
Geniet nog van de laatste zomermomenten in de tuin. Denk aan de dauw die de ochtend
versierd, de kleurige bessen en vlinders, de unieke nazomer lichtval en de tuin die nog in
volle bloei staat. Daarnaast zijn er wel een aantal karweitjes die de aandacht vragen.
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Jeu de Boules

gien , Swanie , Ria , Johannes , Jan , Tette , Hanneke ,Robert Jan ,Wibo en Rients

Re-

Jeu de boules voor de liefhebbers 16 sept. 2018.
Het was mooi weer. Er hadden zich 28 deelnemers aangemeld.
Dat betekende 14 koppels, dus 7 velden. Er werd 3 keer 20 min. gespeeld met steeds een
nieuwe partner.
In de eerste ronde moesten de routiniers Dinny Huitema en Folkert Sieperda het opnemen
tegen Jan Altenburg en Wibo Hettinga. Het werd 6 – 13 binnen de tijd.
Dat betekende 3 punten.
Tweede ronde Jan de Vries, net terug van een blessure, en Lian Kramer gingen ten onder
tegen Robert Jan Bouwknecht en Swanie Glazenborg 1 – 13 .
Pier Eringa Paaldijk en Griet Kooistra kregen helemaal geen poot aan de grond 0 – 13
tegen Lysbeth Andela en Jan Altenburg.
In de derde ronde mochten Lian Kramer en Hylke Rijpma het opnemen tegen
Aukje Eringa en Regien Hettinga het werd 3 -13.
De beste 8 gingen door, nummer 1 en 8 werd een vast koppel. Dit geldt ook voor 2 - 7 ,
3 – 6 en 4 – 5.
De halve finales Wibo en Robert Jan tegen Tette Wiersma en Hanneke Dijkstra. Een lange
partij op het scherpst van de snede 7 – 13 , er werd niet op tijd gespeeld.
Het lukte Regien en Swanie niet tegen Ria Toering en Jan A. het werd 2 – 13.
Om de derde en vierde ging het tussen Wibo en Robert Jan tegen Regien en Swanie.
Wibo gooide alles in de strijd tegen vrouw Regien, het lukte 13 – 11.
De finale ging tussen Tette en Hanneke, oude finalisten, tegen Ria en Jan, zij konden hun
draai niet vinden. Het werd 13 – 6.
1 Tette Wiersma en Hanneke Dijkstra
2 Ria Toering en Jan Altenburg
3 Wibo Hettinga en Robert Jan Bouwknecht
4 Regien Hettinga en Swanie Glazenbor

Rients/Johannes.
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De Pollepel
FLAMMENKUCHEN (ook wel: Flammkuchen)
Deze hartige taart is tegenwoordig erg populair.
Er zin allerlei variaties op, maar de versie van het basisrecept
vind ik al heel smakelijk.
Ingrediënten 4 personen
7 g droge gist (zakje)
300 g bloem
1 tl zout
150 ml lauw kraanwater
400 gram gesnipperde ui
150 g gerookt ontbijtspek
125 ml crème fraîche
200 g volle Franse kwark
1 mespunt nootmuskaat
Bereidingswijze
Meng in een kom de gist, bloem en het zout. Maak een kuiltje in het midden en schenk
er het lauwwarme water in. Kneed tot een soepel deeg. Dek de kom af met een
vochtige, schone theedoek en laat het deeg 1 uur rijzen.
Heb je een broodbakmachine? Laat die dan dit deeg kneden. En ook gemakkelijk is
om bij de supermarkt kant-en-klaar pizzadeeg te kopen.
Verwarm de oven voor op 250 °C. Snipper de uien fijn. Je kunt witte of rode uien
gebruiken. De rode uien zijn zoeter. Snijd het spek in zo dun mogelijke reepjes.
Rol het deeg met de deegroller op een met bakpapier beklede bakplaat uit tot een
dikte van 1 cm en maak een klein opstaand randje. Meng de crème fraîche met de
kwark en breng op smaak met de nootmuskaat, peper en zout.
Verdeel dit mengsel over het deeg.
Bedek het deeg gelijkmatig met het spek en de uien. Bak de flammenkuchen circa 15
minuten in het midden van de oven.
Lekker als hoofdmaaltijd met een salade of bij de borrel.
Eet smakelijk!
De volgende pollepel is voor
Hanne Hein-van de Hoek.
Lisette Meindersma
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Op vakantie met Jan
Ergens in de vorige eeuw besloten we vakantie te vieren in
Noorwegen. Na folders te hebben bestudeerd besloten we met de
boot van Amsterdam naar de meest regenachtige havenplaats van
Europa te gaan, ja inderdaad: Bergen in Noorwegen.
Nadat we de rugzakken hadden gepakt en de tent op de schouder
hadden geworpen gingen we aan boord. We vertrokken in de namiddag en genoten van het Hollandse landschap dat aan ons voorbijging. Op zee begon het
donker en bedtijd te
worden maar we konden onze slaap niet vinden in vreselijke plastic slaapzetels. Een helder
idee was om buiten op het dek onze
slaapzakken uit te rollen en zo onze rust
te vinden. Maar buiten was de mist zo dik
geworden dat een fijne regen over onze
slaapplaats droop. Ook herinnerde de
misthoorn om de minuut ons dat het zicht
niet geweldig was. Dus toch weer naar
binnen. Na een 2e nacht die we beter
waren doorgekomen kwamen we
’s morgens aan in een zonnig Bergen. Bij
het verlaten van de boot kwamen we
landgenoten tegen die na 2 weken
eindelijk op de laatste dag van hun
vakantie de zon hebben gezien.
In Bergen hebben we een treinticket gekocht naar Oslo met retour. Je mag er zo
lang over doen als jou uitkomt. Dus stapten we uit als we iets leuks zagen. En de eerste
plek was Voss.
Wat een mooi plekje hadden we op een camping aan een meer gelegen. Na onze tent te
hebben opgezet gingen we het dorpje verkennen. Het viel ons op dat geen fiets op slot
stond en de deuren gastvrij openstonden zonder touwtjes hangend uit de brievenbus.
Hier kon dat dus nog!
Na de vermoeiende reis waren we toe aan een
powernap en hesen we ons in de slaapzak om na een half uur te worden gewekt door hevig
geklop op ons tentzeil. Een oud echtpaar van
wel zestig plus stond bij ons voorportaal en
vroeg of we met z’n drieën kampeerden.
Ze hadden iemand aan onze voortent gezien
die zich wat raar gedroeg. We ontdekten dat
onze reistas met onze fototoestellen,
paspoorten,
reistickets etc. verdwenen was. ALARM!
Omdat we net nog ons hadden verfrist in het
meer hadden we alleen zwemkleding aan.
Snel wat kleren aan en Ingrid ging naar de
receptie. Ik rende in mijn zwembroek met snel
een colbertje er over naar de uitgang van de
camping om de dief in te halen. Ingrid wist
zich in het Noors duidelijk uit te drukken dat we last hadden van een diefstal en de dame
achter de balie wees naar mij, die vreemde jongen in een zwembroek en een colbertje:
“daar gaat de dief”. Binnen 5 minuten was de politie er en na enig speurwerk is onze reistas
weer gevonden. Er ontbrak niks.
Volgens de politie was het de “inbreker” om geld te doen. De volgende dag hebben we het
Engelse echtpaar als dank getrakteerd op een doos bonbons. Dat had helemaal niet
gehoeven, vonden zij, want het was nog spannender dan een boek van Agatha Christie!
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Ook spannend was de kabelbaan naar boven
voor mensen die wat last van hoogtevrees
hebben. Daarna een prachtige wandeling naar
beneden van ongeveer 5 uur waarbij je geniet
van de prachtige natuur. De vele watervalletjes
met ijskoud water staan me nog goed bij.
Hoewel we vrijwel de hele vakantie
buitengewoon zomers weer hadden met
temperaturen rond 25 graden stonden we op
het letterlijke hoogtepunt van de reis op een
station dat zich op 1222 meter hoogte bevond
en waar de temperatuur rond het vriespunt
lag. Dit was natuurlijk voor echte Friezen een
uitdaging! We stapten uit en gingen de strijd
aan met de elementen. Er stond een halve storm waarin we ons maar nauwelijks staande
konden houden. Sneeuw happen in de zomer!
In Myrdal hebben we het spoortje naar Flam genomen. Prachtig! Een mooie reis langs steile
wanden en vele watervallen. We eindigden daar op een camping waar een hippiegezelschap
de hele avond “Stairway to heaven” van Led Zeppelin speelde. Toen
wisten we nog niets van het bestaan van oordopjes.
Oslo vonden we niet zo veel aan. Druk. Maar dat kwam ook omdat
we de hele vakantie midden in de natuur hadden gezeten. Dus toen
maar weer terug op weg naar Bergen. Ik weet niet meer op welk
treinstation het was, maar Ik moest weer eens een grote
boodschap. Ik ging de wc binnen en toen ik alles had volbracht
zocht ik naar de toiletrol links van me en zag toen in een soort van
melkglas afscheidingen silhouetten van mensen die het zelfde aan
het doen waren. Dat schept wel een band.
Terug in Bergen aangekomen maakten we ons klaar voor de
boottocht terug.
Een aangename stad waar het fijn rondwandelen is, ware het niet
dat er zoveel regen valt. Het regende continu en we waren blij dat
we de boot op mochten. We vertrokken en
terugkijkend op de vakantie konden we zeer tevreden zijn. Wat een
prachtige natuur, wat een vriendelijke en behulpzame mensen. Dat goede gevoel begon al
toen we net van de boot kwamen. We waren de kaart aan het bekijken toen een Noor ons
vroeg of hij kon helpen.
Hij heeft ons geweldige tips gegeven.
Op de boot troffen we Brabanders die we ook op de heenreis hadden gesproken. Daarmee
hebben we ervaringen gedeeld. Dit ging gepaard met menig biertje en toen ik opstond om
naar kamertje 100 te gaan om wat kwijt te raken merkte ik dat de boot aardig aan het
schommelen was. Had ik toch een pilske teveel gedronken? Neen, we waren in een wilde
storm geraakt! Mensen zwalkten ontredderd rond en de kartonnen bakjes die door het
ijverige personeel werden rondgedeeld kwamen in dankbare handen van medepassagiers die
spontaan hun maaginhoud er in ledigden.
Onze zuidelijke landgenoten en wij hadden nergens last van en namen nog een stevige
afzakker. Wel jammer dat we later de wasbakken verstopt aantroffen zodat we onze tanden
niet even konden poetsen. Dat hebben we thuis maar goed gedaan! Maar het beeld van al
die spaghettislierten in de wasbakken bleef me wel een tijdje bij.
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Bewenners om útens
Berna Snoek
We zijn inmiddels alweer meer dan 13 jaar geleden vertrokken uit Burgwerd.
We zijn toen verhuisd naar Culemborg en daar wonen we nu nog. Inmiddels bezitten we
daar een dijkhuis aan de rivier de Lek. Lekker tuinieren in de bloementuin. We hebben het
gelukkig erg naar onze zin.
We zijn 24 jaar geleden in Burgwerd komen wonen min of meer door toeval. Fietsend over
het Trekpad van Bolsward naar Burgwerd kwamen we in “de Goede Ierde “terecht.” Daar
kwamen we op het idee om in Burgwerd te gaan wonen. We hebben een leuke tijd
doorgebracht in Burgwerd. We hebben de mensen leren kennen als erg vriendelijk en
gastvrij. Nu hebben we niet veel contacten meer in Burgwerd. Er ging op een gegeven
moment erg veel tijd verloren met het reizen naar het westen en dat heeft ons de doorslag
gegeven om terug te gaan naar de roots. Er is daar significant veel meer te beleven. Veel
meer uitgaansgelegenheden en eethuisjes enz. Binnen drie kwartier met de trein reizen en
je zit al in Amsterdam.
Ik werk als hypnotherapeut met name bij kinderen die last hebben van een prikkelbaar
darmsyndroom. In mijn vrije tijd doe ik aan yoga en aan theatersport. Dat laatste is
vergelijkbaar met het tv-programma “de lama’s”. Heel leuk om te doen.
Remco werkt als zzp-er o.a. bij Eneco (energiebedrijf). In zijn vrije tijd badmintont hij nog
graag.
De kinderen zijn het huis uit.
Joep werkt voor een bedrijf die waterglijbanen maakt over de gehele wereld.
Sofie (Fietje) werkt als barista..
Ze wonen beiden in Oudewater en hebben elk twee kinderen!
Sifra heeft een buitensportopleiding gedaan en werkt ’s winters als skilerares in Culemborg.
In de zomer gaat ze elk jaar in haar eentje erop uit met haar backpack naar Azië.
Zo zijn we met van alles en nog wat bezig en hopen nog een mooie tijd tegemoet te gaan
in Culemborg en omgeving.
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Werkgroep Groen Burgwerd

Werkgroep Groen Burgwerd ging op bezoek bij
de dorpstuin Griene Poarte in Warns
Leden van de werkgroep namen vorige week
een kijkje bij de Griene Poarte: de grote
dorpsmoestuin van Warns.
We waren onder de indruk en het gaf ons een
goede indruk voor een gemeenschappelijke
tuin in Burgwerd.

Een moestuin was een van de ideeën, die zijn
ingebracht tijdens een praatavond van
Burgwerders over hoe we Burgwerd groener en bio-diverser kunnen maken.
Ook zagen we dingen die in Warns niet zo goed waren gegaan, dus dat hoeven wij dan niet
meer uit te proberen. Leer van je eigen en van anders mans fouten.
Enthousiast zijn we wel geworden!
Wordt vervolgd…..
Groeten, leden werkgroep Groen Burgwerd
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Hallo Allemaal!
Het vorige seizoen hebben we afgesloten met een
mooi campingconcert op camping Fûgelfrij! Bedankt
dat we hier mochten spelen in de mooie wijngaard!
Intussen zit de zomerstop er weer op en op 27 augustus was de eerste repetitie.
We hebben toen het stuk voor Sjen yn it Tsjuster weer opgepakt en op 7 en 8 september
waren de laatste 2 uitvoeringen ervan. Deze avonden waren ook weer geslaagd.
Tijdens de 6 voorstellingen hebben we alle weertypes gehad!
Vervolgens hebben we op 15 september in Burgwerd gespeeld voor de Millenniumloop.
Dit was de allerlaatste keer dat de loop werd georganiseerd.
We zijn nog druk bezig met de planning van dit seizoen.
24 november hebben w e w eer oud papier!
Het eerstvolgende concert dat we geven is op zondag 25 november, het Borrelconcert!
Hiervoor zijn we alweer druk aan het oefenen.
En op 9 december spelen we tijdens het advent dienst in de kerk van Burgwerd.
Verder hebben we op 30 maart weer onze jaarlijkse Oud ijzeractie!!
Tot zover zijn jullie weer op de hoogte wat wij aankomende periode gaan doen.
Met vriendelijke groet,
Hilda Altenburg
Algemeen bestuurslid

We gaan buiten sporten! Na het kaatsseizoen houden we onze conditie op een andere
manier op peil. Dit doen we een variatie op atletiek, gymnastiek, gewichtheffen en
bootcamp.

Vanaf 25 september 19.30 uur verzamelen we bij het kaatsveld en gaan we sporten in en
om Burgwerd tot ca. 20.30 uur.
Kom je ook?
Aanmelden of meer informatie dit kan bij Jitske Cats Trekpad 20 of 0515572145.
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De reisvereniging
Beste dorpsbewoners
Op 6 oktober 2018 staat het volgende uitje gepland van de
reisvereniging. Dit jaar weer een middag en avond
programma. Ieder jaar wordt het lastiger iets uit te zoeken
wat, voor ons gevoel, voor iedereen leuk is maar ook
betaalbaar. Als bestuur zouden wij best wat
extra leden willen verwelkomen, dit is goed voor de sociale
contacten binnen de dorpen en geeft tevens extra
mogelijkheden voor het organiseren van een reisje.
Vaak wordt er een minimaal aantal gasten gevraagd waar
we op dit moment net wel/ net niet aan kunnen
voldoen.
Je kunt er eerst ook voor kiezen om één keer mee te gaan om te ervaren wat het is, je
betaald dan éénmalig contributie. Mensen die het leuk lijkt om mee te gaan kunnen zich
opgeven bij één van de bestuursleden:
Auke Boschma: 06-12145962
Ria Toering: 06-27426468
Petra Wind: 06-40560482
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Tsjerke Nijs
Diensten oktober t/m december van de PKN gemeente Burgwerd/Hartwerd/Hichtum
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