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Fan de redaksje 
 
De lente is weer begonnen en iedereen is alweer druk bezig in de tuin. De vrijwilligers van 
NLdoet hebben ons dorp weer opgefrist en de viooltjes staan al in de plantenbakken.  
 
Johanneke Terpstra heeft ons in januari na 10 jaar trouwe dienst verlaten. Johanneke:  
bedankt voor je inzet en de gezelligheid!   
Met het vertrek van Johanneke bestaat de redactie nog maar uit 3 personen en hebben we 
geen redactieleden meer uit Hichtum. Han Mulder van DB Hichtum schuift tijdelijk bij onze 
vergaderingen aan om de connectie met Hichtum in stand te houden. 
Daarom met spoed gezocht: redactieleden uit Hichtum en Burgwerd! 
 
Onze gedachten gaan uit naar de familie van Ype Walstra, overleden op 26 januari jl.  Wij 
wensen hen veel sterkte. 
 
Ondanks onze redactie crisis is het toch gelukt om weer een leuke krant in elkaar te zetten 
met onder andere een nieuwe Raden maar, de prijswinnaars van de kleurwedstrijd en de 
prijspuzzel uit de krant van december, huishoudelijk tips en nog veel meer. 
 
Iedereen bedankt voor alle kopij!  De redactie wenst u veel leesplezier. 
 
 

 

 
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 
 
                 14 juni 2017 
 
                 20 september 2017 
                 13 december 2017 

  

  

Verspreiding in het weekend van 
 
          24 juni 2017 
 
          30 september 2017 
          23 december 2017 

 

Colofon 

mailto:opehichte@live.nl
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Dorpskrant in nood! 

 

 

Gezocht Redactieleden voor Op e Hichte  

 

Momenteel bestaat de redactie uit nog maar drie dorpsgenoten, waardoor het steeds  

moeilijker wordt elk kwartaal een goed gevuld en interessant blad samen te stellen.  

Wij zoeken ter versterking van onze redactie (nog steeds) een redactielid uit Hichtum en  

nog een redactielid uit Burgwerd. 

De dorpskrant komt 4 x per jaar uit in maart, juni, september en december. De verdeling 

van het redactiewerk gaat in onderling overleg en rouleert.  

 

Hoeveel tijd kost het?  

Wij vergaderen 8x per jaar ( 2x voor elke uitgave). Je moet er op rekenen dat je voor de 

uitgave van de dorpskrant in totaal 3 tot 4 avonden hier aan moet besteden. Daarna is het 

weer 2 maanden stil. 

 

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de dorpskrant of heb je vragen hierover: 

neem contact op met 1 van de redactieleden of stuur een mailtje naar opehichte@live.nl 
met je naam en telefoonnummer, dan nemen wij contact met je op. 
 

mailto:opehichte@live.nl
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Bêste lêzers fan Op é Hichte, 
 
Lykas jimme miskien al witten, binne wy sûnt koart yn Burgwert komme te wenjen op  
Tsjerkhôf 8.  
 
Wy binne sa’n 2 moannen dwaande west om it moaie 
húske nei ús sels te meitsjen. No wenjen wy hast twa mo-
annen op dit moaie plakje.  
De measten kennen Thom wierskynlik al, Thom is de soan 
fan Yke en Sita Ykema ut  Hichtum. Thom is leanwurker en 
is al in skoftsje oan it wurk by Leanbediuw Osinga yn 
Kimswert. 
Ik, Froukje, bin minder bekend in dizze buurt. Ik bin berne 
yn Arkum, in lyts plakje by Tsjerkwert. Ik bin opgroeid op 
de pleats wêr myn âlders in biologysk molkfeebedriuw ha. 
Wêr se it mei dizze tiid drok hawwe mei it lammen fange. 
Sels bin ik noch drok oan de stúdzje. Ik lear foar fer-
pleechkundige en ik sit no yn myn 3e jier fan de oplieding.  
Tsjintwurdich rin ik staazje yn it Teatskehûs yn Blauwhûs 
wêr ik it goed nei myn sin ha.  
Wy fyne it hiel leuk om de nije ynwenners van Burgwert te 
wezen en hoopje hjir een moaie tied te hawwe.  
 
Groetenis fan, 
Thom Ykema & Froukje Postma  

Nije bewenners 

 

Hallo allemaal, 

Wij zijn Robin Francken en Mark van Duijn en we wonen 
sinds december aan de Sjungadijk. Allebei zijn we 
opgegroeid aan de kust van Katwijk, waar we elkaar 
dertien jaar geleden hebben ontmoet. Sindsdien zijn we 
aardig vaak verhuisd. Van een zolder in Leiden verhuisden 
we voor een aantal jaar met al onze spullen en onze kat 
naar Stockholm, waarna we in 2013 terugkeerden naar 
Nederland en neerstreken in Amsterdam.  

Samen maken we graag tochtjes op onze racefiets. Toen 
we vorig jaar zomer een paar weken op het huis van 
Robins moeder in Kimswerd pasten, leidde onze fietsroute 
ons door het mooie Burgwerd waar we een tekoopbord 
zagen staan bij de Sjungadijk 8. We besloten even aan te 
bellen en Theun en Remmy waren zo gastvrij om ons te laten rondkijken. Er bleek een hoop 
aan het huis gedaan te moeten worden, maar we werden verliefd op het uitzicht.  

 

En zo is het gekomen dat we nu druk bezig zijn om het huis op 
te knappen. Mark heeft zijn baan als chefkok opgezegd om 
fulltime te kunnen verbouwen. Robin werkt vanuit huis als 
freelance vertaler Zweeds en Engels en kan op die manier ook 
al haar vrije uren in het opknappen van het huis steken. 
Hoewel we de verbouwing rustig aan wilden pakken, hebben 
we de druk voor onszelf toch iets opgevoerd, want we zijn in 
verwachting van een zoon die hopelijk eind juni de jongste 
inwoner van Burgwerd zal worden. Helaas hebben we hierdoor 
nog te weinig tijd vrijgemaakt om veel van jullie te 
ontmoeten, maar klop gerust even aan als jullie nieuwsgierig 
zijn naar ons! 

 

Groeten, Robin en Mark 
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Yn petear mei  

Ik ben Hester Brouwer en 37 jaar geleden geboren in Winsum 
Friesland, waar ik opgroeide met mijn ouders en zusje Marrit, 
12 jaar later kreeg ik nog een broertje Jelmer. 
 
In Winsum zat ik op de Miedskoalle, daarna heb ik de Mavo in 
Wommels gedaan. Dit was vooral een erg gezellige tijd en hier 
leerde ik ook Jeroen kennen. 
 

Ik wist van kinds af aan al dat ik wilde gaan werken met  
mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. 
Het was voor mij dan ook een logische keus om na de Mavo naar Sneek te gaan en daar 
MBO SPW (sociaal pedagogisch werk) te gaan doen. Elke dag in weer en wind ging ik op de 
brommer naar Sneek. Het was een erg leuke opleiding maar vooral de stages op It Mearke 
in Bolsward en de Conventschool in Sneek zijn mij het meest bijgebleven. 
 
In mijn vrije tijd had ik altijd meerdere bijbaantjes, veel oppassen, kranten en  post  
bezorgen en daarnaast werkte ik een aantal middagen en zaterdags bij toen nog  
Micronclean in Bolsward, waar ik altijd met veel plezier heb gewerkt. 

Na mijn SPW opleiding ben ik naar het HBO in Leeuwarden gegaan en daar deed ik SPH 
(sociaal pedagogische hulpverlening), het 1 en 2e jaar tegelijk. 
 
Inmiddels waren Jeroen en ik gaan samenwonen op een bovenwoning op het Hendrik  
Nanneshof in Bolsward, hier hebben we uiteindelijk 2 ½ jaar gewoond.  
 
Ik hoefde maar 13 uurtjes per week naar school en werkte daarnaast dan ook al als  
begeleider bij Talant op it Tywerthiem in Wommels. Al snel werd mij daar een vaste baan 
aangeboden mits ik stopte met mijn HBO opleiding, ik heb hier een nachtje over geslapen 
maar voor mij was het al snel duidelijk dat dit was wat ik wilde gaan doen en daarom ben ik 
dan ook gestopt met mijn opleiding. 
Hier heb ik een aantal  jaren met veel plezier gewerkt, maar in die tussen tijd deed ik ook 
weleens inval werk in Bolsward bij Steunpunt de Roeden. Dit hoorde ook bij Talant maar 
hier woonde mensen in hun eigen huis en hadden daarnaast vaak werk bij bijv. Empatec, 
per cliënt was hun hulpvraag verschillend en vanuit het steunpunt bezochten wij deze  
mensen bij hun thuis en hielpen hun waar nodig.  

 
Inmiddels waren wij verhuisd naar de 3de Hollandiastraat in Bolsward, totdat vrienden ons 
tipten over ons huidige huis in Hichtum wat te koop stond. 
Na een kijkje waren we al gauw verliefd op het mooie plekje aan het water, wel moest het 
een en ander gebeuren aan het huis. 
We hebben het  toen we het kochten ook eigenlijk helemaal kaal gehaald en van binnen 
weer opnieuw opgebouwd. 

In 2007 werd Jelte hier geboren, ik heb toen nog even bij Talant gewerkt maar al snel bleek 
dit geen ideale combinatie, beide onregelmatig werken en een baby. 
Ik vond toen al snel werk als Tussenschoolse opvang coördinator bij St. Kinderopvang  
Zuidwest Friesland. 
 
De overheid besloot in die tijd dat de Tussenschoolse opvang door een professionele  
kinderopvang organisatie moest worden georganiseerd, onze taak was dan ook om dit over 
te nemen van een aantal scholen in deze regio. 
 
Mijn werk bestond veel uit administratief werk, ik heb dit met plezier gedaan maar daar-
naast had ik in die tijd ook al een webwinkel waar ik kindermeubels en spullen maakte en 

verkocht. Het was dan ook al jaren een droom van mij om een echte winkel te beginnen. 
 
Minke werd in 2009 geboren en in 2010 ben ik op het Skilwijk in Bolsward “Like Leaf Kinder-
kleding” begonnen samen met mijn zusje Marrit. 
Hier zijn we met een beetje kinderkleding en veel accessoires begonnen, maar al gauw 
bleek dit wel een erg klein pandje voor ons. 
Als er 2 moeders met kinderwagens waren dan was het vol. 
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Toen de oude STER videotheek leeg kwam op de Dijkstraat in Bolsward hoefden we niet 
zolang na te denken en zijn we na anderhalf jaar alweer verhuisd. 

Deze winkel was een stuk grotere en de collecties kwamen hier stukken beter tot hun recht, 
kinderen konden hier onder tussen leuk spelen. 
Dit heb ik nog eens 5 jaar met heel veel plezier gedaan, mijn zusje en ik gingen veel  
gezamenlijk naar beurzen en op inkoop, zo kom je nog eens ergens! 
Het hebben van een eigen winkel en webwinkel kost heel veel tijd, eigenlijk te veel tijd en 
daarom heb ik vorig jaar juni mijn winkel gesloten, zeker met pijn in mijn hart maar ik 
moest zoveel uren werken dat de combinaties gezin en eigen onderneming niet meer kon. 
Ik had dan ook voor het eerst deze zomer eens vakantie met mijn gezin en ja dat is ook 
heel veel waard. 

Op dit moment ben ik weer aan het solliciteren en aan het kijken of ik misschien wel weer 
naar school wil en misschien dan toch nog mijn HBO eens af te maken…. Wie weet… 

Veel mensen zullen mij kennen van mijn vele hardloop rondjes hier in de buurt, dit is dan 
ook een van mijn grootste hobby’s, maar ik mag ook heel graag tekenen, schilderen,  
zeefdrukken etc. 
Daarnaast zit ik in het dorpsbelang van Hichtum en zit ik in de MR van de school van Jelte, 
beide dingen vindt ik erg interessant en leuk om te doen. 

Tankber en bliid binne wy mei de berte fan ús famke 

Tsjitske 
Berne op 3 jannewaris 2017 te Burchwert. 

Joazef Attema en Djoke Westerdijk 

Himert 13, 8742 KH Burchwert 

0627207280 / 0623113256 

Foar besite graach efkes skilje. 

Mei dy, leaf famke, 

lyts en sûn 

is foar ús 

in nij aventoer begûn. 

Wy sizze wol 

tûzen kear opnij: 

Wat binne wy 

dochs wiis mei dy! 



7 

Raden maar! 
 
 

De foto’s in Op ‘e Hichte van december 2016 waren van:  
 
Thea Kooistra en Johannes Monsma 

Er waren geen juiste inzendingen. 

Dit waren de laatste jeugdfoto’s. We hebben van heel veel inwoners foto’s gehad en  
daarvoor hartelijk dank. 

 

 

Hieronder een foto van een detail in Burgwerd of Hichtum. 

De redactie stelt een cadeaubon ter beschikking aan degene die het goed heeft. 

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 weet waar dit is? 

mailto:opehichte@live.nl
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De Pollepel 

Surinaamse Kip (2 personen) 
 

Ingrediënten: 

 

Witte rijst 

1 pond kipfilet 

1/2 pakje boter 

1/4 liter ketchup 

4 á 5 uien 

2 preien 

1/2 theelepel sambal 

Nootmuskaat – peper - zout—1 lepel suiker 

 

Doe de boter in de pan en laat dit smelten (niet bruin). 

Doe de kip er in stukjes in. 

Uien en prei goed wassen en fijn snijden en bij de kip doen. 

Dan ketchup, peper, zout, suiker en nootmuskaat erbij, flink laten sudderen 

Is het te dik dan wat water erbij doen. 

 

Prei kan ook in dikke ringen en op het laatst erbij. 

 

Ik geef de pollepel door aan Pleuny van der Werf. 

 

Germ Dijkstra 
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Column Peter Hein 

 

“Hete soep” ofwel: vakmanschap en een levensles. 

 

 

Af en toe ontmoet je mensen die grote indruk op je maken. Met een collega-kunstenaar had 
ik beelden en schilderijen weggebracht naar een galerie ver van huis. Op de terugweg, na 
een pittige dag, besloten we een tussenstop te maken. We waren in de buurt van Zwolle. Ik 
had goede verhalen gehoord over een klein restaurant: ‘Os en Peper’ (op de Ossenmarkt, 
tegenover de “Peperbus”, de karakteristieke toren van de kerk aldaar).  

Hoewel het eigenlijk nog wat vroeg was om al aan tafel te gaan, werden we allerhartelijkst 
ontvangen door een jonge ober die alle tijd voor ons nam. Enthousiast gaf hij uitleg bij de 
kaart en het was meteen duidelijk dat hij een degelijke culinaire opleiding gehad moest  
hebben. Tot in detail kende hij alle geheimen achter de gerechten.  
Mijn collega is een verdienstelijk amateur kok, en nadat we onze bestelling hadden gedaan, 
kwam de ober weer bij ons terug. Al snel ging het gesprek over dingen als ‘slow cooking’, 
‘braiseren’, het bereiden van gerechten  ‘en pappillotte’, en – nog professioneler -  over 
‘moleculair koken’. De ober was zichtbaar blij dat hij zijn kennis kon spuien en dat mocht ook 
wel, want hij had beslist wat te melden.  
Natuurlijk wist hij ook alles over de grote aanvoerders van die ‘moleculaire stroming’: de 
chef Ferran Adrià van het Catalaanse restaurant El Bulli dat viermaal het beste restaurant 
van de wereld was, en Heston Blumenthal in Londen van restaurant The Fat Duck.   

Ondertussen liet hij ons de wijn proeven. Ik weet niet zoveel van wijnen, maar mijn tafelge-
noot wel, en alweer waren de adviezen van de ober precies in de roos. Ik had een gebakken 
zwezerik besteld. Ik hou daar erg van en ik denk dat ik een beetje verstand heb van het 
klaarmaken van dit gerecht, maar zo lekker als die avond, heb ik het nog nooit gegeten. 
Daar wilde ik meer over weten. Hij bleek ook wat dit betreft een ‘mede liefhebber’ te zijn en 
hij legde me graag uit hoe ik thuis de zwezerik nog beter kon klaarmaken. (Het vlees eerst 
(vacuümverpakt) ongeveer een uur in de oven garen bij 72 graden. Dan uitpakken, velletjes 
eraf (en die bakken als kaantjes), niet paneren en daarna in geklaarde boter krokant  
bakken.)  

 
Dit stukje lijkt wel een aflevering van “Hete soep” uit de LC te worden. Maar ik wil heel  
ergens anders naartoe: hier spraken we met een vakman, zoals je ze in restaurants niet 
vaak tegenkomt. Ik kan er iedere keer weer van genieten om met echte vaklieden te  
spreken die ook nog eens enthousiast over hun vak kunnen vertellen. Of het nu een smid, 
een steenhouwer, een bronsgieter (professionals waar ik veel mee te maken heb) of een  
toegewijde boer of een klokkenmaker is; dat maakt niet uit. Het zijn altijd leuke gesprekken. 
En hier ontmoetten we een vakman: zowel op het gebied van bedienen en koken als van 
gastheerschap. 
 
‘Hoe weet u dat allemaal zo goed?’ vroeg ik, toen ik dat recept van hem had gekregen. 
‘Meneer, koken is mijn passie, daar leef ik voor. Mijn hele huis staat vol kookboeken.’ 
Omdat zulke kleine restaurants vaak worden gerund door de eigenaar en zijn helpers, vroeg 
ik hem of hij misschien de eigenaar was. ‘Nee, de eigenaar zien we hier nooit op de  
werkvloer, die komt hier niet.’ Een nogal verrassend antwoord, waar ik even over nadacht. 
Wat mag die eigenaar in zijn handjes knijpen met zulk fantastisch personeel!, was mijn  
eerste gedachte. Een goed lopend restaurant met een goede naam, zonder dat hij er zelf ook 
maar iets in hoeft te doen! Maar toen ik wat verder dóór dacht, realiseerde ik me nog iets 
anders: een belangrijke weg naar succes is immers: je omringen met goede medewerkers. 
Die levensles had de eigenaar niet alleen goed ter harte genomen, maar ook in de praktijk 
gebracht! En al was hijzelf de grote afwezige, hij was de tweede die avond, die indruk op me 
maakte. 
 
Peter Hein, 
 
Burgwerd, 12 maart 2017 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferran_Adri%C3%A0
https://nl.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heston_Blumenthal
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Fat_Duck
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SJEN YN IT TSJUSTER 
Op 13 jannewarisha we in  moaie ynformaasje jûn hân yn it doarp. In folle seal hat sjoen 
nei de ienakter Tusken de  Rails, dy’t oersetten is troch Tsjêbbe Hettinga. De ienakter  foel 
yn de smaak en wurde foat it  fuotljocht brocht troch Greetje Toering en Rients de Boer. 

Dernei fertelden Pieter Stellingwerf en  Kees Botman op ynspirearjende wize, wat harren 
ydeen wiene mei dit projekt. De oanwêzichen wiene entousiast oer de  plannen en seagen 
dit as  in  kans om  Burchwert op in posytieve wize op de kaart te setten. No mar hoopje 
dat de oare ynwenners  ek entousiast wurde. We sille mei koarten per strjitte in ambasa-
deur beneame, dy’t mei alle ynwenners fan dy strjitte besprekt wat der  tidens de foarstel-
ling fan harren  ferwachte wurdt. We hoopje op meiwurking fan eltsenien. 

Neist it projekt Sjen yn it tsjuster binne we ek dwaande mei de gearstalling fan in boek 
mei as titel Tsjêbbe’s Doarp. Yn de boek fertelle Burchwerters en  âld-Burchwerters oer 
harren herinneringen oan Tsjêbbe yn it Burchwert fan harren  jeugd yn de jierren ’50 en 
’60 fan de foarige ieuw. 

De ferhalen wurde ferteld oan de hân fan fragminten út it gedicht It doarp Always ready. 
Derneist moat it boek in  bysûndere foarmjowing krije.  Hjirby wurke we  mei jonge talin-
trike foarmjowers út Burchwert . Op it  momint dat ik dit skriuw moat it petear mei de 
foarmjowers, redakse en fotografe noch plakfine.  

It boek sil útjun wurde troch útjowerij De Ryp fan de Gerben Rypma Stifting út Blauhus. 

 Folgjende kear mear! 

Theun Ram 

KV Sparta Burgwerd 50 jaar!  
 

Op 20 mei 2017 viert KV Sparta  haar 50 jarig jubileum.  
Het beloofd een geweldige dag te worden, met een feestelijke opening om 10.00 uur.  
Er is o.a. een kaatspartij voor jong en oud, een Jeu de Boele wedstrijd, een BBQ en een  
knallende afsluiting met feestband ‘De Suskes’ vanaf 20.30 uur. 
Ook aan de kleine kinderen wordt gedacht!  

Bent of kent u iemand die lid geweest is van de vereniging en wilt u graag meedoen met de 
één van bovenstaande activiteiten? Mail dan naar kvsparta@gmail.com om een uitnodiging 
te ontvangen.  

Hopelijk tot dan! 

De jubileumcommissie van KV Sparta  

 

mailto:kvsparta@gmail.com
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In de spotlight 

 Ruben Rick Sieperda uit Burgwerd.  

 

Ruben zit in groep 4 op de Sint Maartenschool in  
Bolsward. 

 

Leeftijd: 
 8 jaar. Geboren op 20-01-2009. 

 

Hobby’s: 
 Met lego spelen, tekenen, fietsen, buiten spelen . Ook 
sporten vind ik leuk, ik zit op judo en kaatsen. 

 

Lekkerste eten:  
 Wraps met kip en saus. 

 

Beste t.v. programma: 
 ZAP o.a. Klaas kan alles en Nickelodeon 

 

Wie is je grote voorbeeld? 
 Gio en andere mensen die filmpjes op YouTube 
zetten. 

 

Wat vind je leuk aan Burgwerd?  
 Dat je hier lekker buiten kunt spelen, dit kan in 
de stad minder goed. 

 

Wat vind je niet leuk aan Burgwerd? 
 Er zijn geen dingen die ik niet leuk vind aan  
Burgwerd. Alles is hier leuk! 

 

Wat zou je doen als je een schatkist vond met 
héél veel geld? 
 Een camera kopen om YouTube filmpjes mee te 
kunnen maken. 

 

Hoe denk je dat je leven eruit ziet over 15 jaar? 
 Dan heb ik mijn rijbewijs gehaald bij mem en ben ik 
druk bezig geld te verdienen met YouTube filmpjes. 

Wat zou je in je leven zeker nog eens willen doen? 
 Naar movie-park in Duitsland, daar was een dino en die leek net echt! En die zou ik dan wel 
willen knuffelen. 

 

Wat zijn je favoriete dieren? 
 Haaien, ijsberen en honden. 

 

Wat wil je later worden? 

 Robot-pak maker, YouTuber en in het leger.  
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Dorpsbelang Burgwerd 

 
De winter is bij uitstek het seizoen voor een hoop activiteiten zowel binnen als buiten onze 
verenigingen en dat loopt nog wel even door in de lente. Ook verder is er veel reuring in het 
dorp, wat helaas niet geldt voor het Energieproject. De student die hierover een enquête 
heeft gehouden in Burgwerd en Hichtum, heeft door privé omstandigheden dit project tot nu 
toe niet afgerond. Het afsluitende rapport met adviezen is voor ons belangrijk om inzicht te 
krijgen in het draagvlak in beide dorpen. In de veilige oversteek van de N359 zit helaas ook 
geen beweging. Onlangs gebeurde er op de  kruising weer een serie ongelukken met fikse 
blikschade. We roepen de Provincie om op korte termijn tot een beslissing te komen hoe  
deze kruising veiliger te maken. 

De plannen voor het multifunctioneel-terrein (huidige ijsbaan) zijn wél volop in beweging. 
Subsidieverzoeken zijn de deur uit en de gemeente heeft inmiddels haar bijdrage in de  
kosten overgemaakt. Ook de omwonenden zijn of worden bijgepraat over de plannen.  
Realisering van dit plan zal ons dorp echt ten goede komen en dat niet alleen op sportief  
gebied. We kunnen er een parkeerprobleem mee aanpakken. Te weinig parkeerruimte 
wreekt zich regelmatig bij bijeenkomsten in het Doniahûs en huwelijken en uitvaarten in de 
kerk.  

Het onderhoud van het fietspad naar Bolsward laat na de winterperiode weer te wensen over 
en de gemeente is verzocht om gaten te dichten en steile zijkanten te effenen. We maken 
ons nog steeds zorgen het fietspad in de toekomst en hebben dat tijdens het bestuurlijk 
overleg ook kenbaar gemaakt aan wethouder Bakker. Dorpsbelang is van plan om het aantal 
gebruikers te gaan tellen om meer inzicht te krijgen in de intensiteit van het gebruik. Die 
aantallen zullen alleen maar hoger worden, wanneer het Bogerman College in Wommels  
volgend jaar sluit. De verwachting is dat de meeste scholieren dan in Bolsward naar scholen 
zal gaan en van het fietspad gebruik zal maken.  

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de realisering van snel internet in de buitengebieden. 
Zoals in de krant te lezen was, stuit de provincie op problemen bij de uitvoering ervan. Maar 
gelukkig blijft men actief om daarvoor een oplossing te zoeken. Ook de gemeente ziet het 
belang in van een goede, snelle en veilige internetverbinding binnen haar hele gebied. We 
werken hierin samen met Dorpsbelang Hartwerd. 

Binnenkort worden de plantenbakken op de kade en aan de brug weer (aan)gevuld. Onder-
tussen heeft de gemeente een nieuwe boom bij de brug geplant. ’s Is nog maar een ukkie, 
maar als hij het naar z’n zin heeft,  dan wordt het wel wat. 

Beste dorpsbewoners, 
 
Als de dorpskrant door de brievenbus valt, is de kade eindelijk klaar. 
Ruim 4 maanden lang konden we de auto niet op ons erf krijgen. Dit 
heeft ook voordelen, want hierdoor kon ik de garage mooi gebruiken als 
klus hok. Maar het dorp mag trots zijn op een mooi stukje civiel werk.  
En dit is reden voor een feestje. Daarom gaan we in het voorjaar de  
kade officieel openen. Dit gaan we combineren met de stichting STULLP 
voor de onthulling van een dichttekst van Tsjêbbe Hettinga. Wanneer 
deze opening is, weten we nog niet precies, maar dat horen jullie later*. 
Maar ons dorp is weer een stukje mooier geworden. Geniet ervan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Minne Schiphof 
 
*Zie de website van Dorp Burgwerd, onze Facebookpagina en Twitter 
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De oproep om mee te praten over het schoolterrein en –gebouw zorgde voor een goede  
opkomst bij de bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden.  Tijdens de eerste  
bijeenkomst werd uitgelegd wat de bedoeling was. In de tweede bijeenkomst werd bekeken 
welke plannen er zijn en tijdens de druk bezochte derde avond is het ingediende plan verder 
besproken. Dit plan voorziet in huisvesting van 1- en 2-persoons huishoudens in de school, 
nieuwbouw van twee-onder-een-kap langs de opvaart, parkeerruimte en ook ontsluiting van 
een aantal huizen aan het Trekpad. Eind mei-begin juni vindt de laatste inspraakavond 
plaats, voordat het plan wordt ingediend bij de gemeente. Hierover volgt nader bericht. 

Tenslotte nog twee mededelingen:   
Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân is er een initiatief om tot samenwerking te komen  
tussen de verschillende Dorpsbelangen om bijvoorbeeld dezelfde klachten te kunnen  
bundelen richting gemeente. Dorpsbelang Burgwerd neemt deel aan dit overleg.  
En de notulen van de jaarvergadering 2016 en het jaarverslag 2016 zijn op de website van 
Dorp Burgwerd geplaatst. Je vindt de link onderaan de pagina van Dorpsbelang Burgwerd.  

www.burgwerd.info 
 

voor alle informatie over Burgwerd 

Prijswinnaars tekenwedstrijd winterseizoen Op’ e Hichte  

 

Er waren 12 kinderen die hun tekening hadden ingeleverd bij Greetje. Te weten:  

Wendy Wesselius,  Nikki Sieperda, Esmee Dillingh 

Raisa Wiersma, Brecht van der Werf, Lisanne Beersma 

Marrit Tolsma, Ruben Sieperda, Sanne Dillingh 

Bas van der Werf, Lucas Dillingh en Ingeborg Looyenga 

De tekeningen waren stuk voor stuk even mooi, dus was het erg moeilijk om een winnaar uit 

te kiezen.  

De redactie heeft daarom besloten om alle kinderen een prijs te geven.  

 

De cadeaus zijn inmiddels bij de kinderen gebracht  
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Puzzel  
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Himd fan it liif 

Ik ben Martina Ketelaar, 19 jaar oud en geboren en getogen 
aan de Trekfeart in Burgwerd. In mijnbasisschooltijd heb ik 
altijd op het Skûlplak gezeten en ging ik na schooltijd altijd 
naar Ingeborg en Rients de Boer, iets waar ik een goede 
herinnering aan heb over gehouden. 

Mijn grote passie fotografie begon in het jaar 2009, waarbij 
ik voor National Geographic in de finale kwam te staan in 
Amsterdam. Ik had een foto ingestuurd met de telefoon van 
mijn vader (toen nog 5 megapixel) en uit duizenden inzen-
dingen was ik, samen met nog drie andere jongeren uitge-
kozen. Vanaf toen had ik al een grote interesse voor foto-
graferen. In de jaren dat ik op de middelbare school zat 
(HAVO op het Marne College) kwam ik erachter wat voor vakken ik allemaal leuk vond.  
Met geschiedenis en aardrijkskunde had ik niet, ik vond scheikunde en natuurkunde veel  
interessanter. Tijdens deze periode bleef ik door fotograferen en kocht mijn eerste spiegel-
reflexcamera, met geen idee hoe dit allemaal werkte. 

Samen met Silke Wijnia (woont ook aan de Trekfeart) ging ik vaak op pad en maakten we 
samen foto’s. Vele avonden hebben wij in het “Burgwerder park” gespendeerd aan het  
maken van honderden foto’s. 

Nadat ik mijn studie had gehaald op het Marne College wist ik niet 
precies welke vervolgopleiding ik wilde volgen. Hierdoor heb ik een 
half jaar niet op school gezeten om goed na te denken wat ik nou 
écht precies wilde doen. In deze tijd heb ik bij Jumbo gewerkt als 
baliemedewerker en de laatste maanden ook op de afdeling slagerij. 
Ik kwam erachter dat het aantal fotografie-opdrachten ging stijgen 
en hier wilde ik graag verder mee. 

Vanaf februari 2016 volg ik de opleiding “Toegepaste Fotografie en 
Beeldcommunicatie” in Amsterdam. Hiervoor reis ik met het open-
baar vervoer 2x per week naar hartje  
Amsterdam. Dit was in het begin wel even anders, maar alles went.  
Nu zit ik in het tweede jaar van de opleiding en zit samen met nog 6 
andere personen in de klas. Hier krijgen we les in kunstgeschiedenis, 
licht, ondernemerschap, digitale fotografie, analoge fotografie en 
nog meer. 

 

Een dubbel leven leiden is best leuk, de ene keer zit ik in de drukte in Amsterdam en de 
andere keer sta ik met een statief de stilte van de stad in Friesland te fotograferen. Toch 
vind ik het leven in Friesland erg interessant, in de randstad is alles eigenlijk al een keer 
gefotografeerd of geprobeerd. Als ik dan met een heel team Hindeloopen binnenloop met 
flitsers, reflectieschermen, visagistes en stylisten zijn die reacties erg leuk om te zien. 

Nu een paar maanden verder heb ontzettend veel verschillende opdrachten gehad, ik werk 
veel voor Autobedrijf Jaarsma, waar wij verschillende auto’s fotograferen. Maar ook heb ik 
onder andere Nicolette van Dam, Fred van Leer en John Ewbank op de plaat gezet. 

Af en toe slaap ik bij een vriendin, die op het Leidse plein woont en gaan we uit, waar we 
de volgende dag weer fris in de fotostudio staan. Mijn interesse licht voornamelijk bij  
portret en modefotografie, maar ook documentaire fotografie spreekt mij erg aan. 

Daarnaast fotografeer ik ook veel analoog (op film) 
met verschillende camera’s. Het ontwikkelen en wer-
ken in de donkere kamer is erg interessant al denk ik 
niet dat ik hier van mijn specialisatie wil maken. 

Sinds mijn 17e heb ik een eigen bedrijf gestart als 
fotograaf. Ik doe in Friesland vooral bruiloften, familie 
fotoshoots en portretten. Dit vind ik altijd nog erg 
leuk om te doen. Inmiddels heb ik ontslag genomen 
bij de Jumbo omdat ik op een gegeven moment te 
weinig tijd had om alles goed te doen. In Amsterdam 
ben ik vooral werkzaam als reclame - en -mode foto-
graaf. 
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Wat mijn tip is om goed te fotograferen is bij jezelf te blijven. Ik heb veel kritiek op mijn 
werk gehad en er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat het beter kan. Het is natuurlijk 
goed om dit om te zetten in verbeterpunten, maar van heel veel dingen moet je je niet  
teveel aantrekken en doen waar je je goed bij voelt, dat heeft bij mij in ieder geval goed  
gewerkt. 

Waar ik mezelf zie over een paar jaar? Ik wil graag in het vierde jaar van mijn opleiding een 
gave stage lopen in de hoop dat ik daar een baan aan over houdt, werkt dit niet, dan zou ik 
graag in het buitenland actief willen zijn als fotograaf / projectleider van verschillende  
projecten. Het kan alle kanten nog opgaan! 

Elke vrijdag van 19.00- 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!  

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

0515-572145 

Aerobic  
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Hoi iedereen,  

 

Mijn allereerste, en voor nu, nog enige tattoo die ik heb is door René Dillingh gezet in zijn 

tattooshop in Franeker. Ik heb hem nog maar een paar weken. De eerste dagen was het 

wat wennen maar nu is het alsof hij er altijd heeft gezeten. De tattoo die ik heb is een 

roze lotus. 

 

Een lotus op zich heeft al veel betekenissen. Zo staat elke kleur voor iets anders. De roze 

kleur ervan heeft ook veel verschillende betekenissen maar voor mij staat het voor jezelf 

zijn, jezelf kennen en hier tevreden mee zijn. De wortels in de modder geven het begin 

van je leven aan. De steel staat voor je levenspad, deze leidt naar de bloem. De bloem in 

bloei staat voor het punt waarop je tevreden bent met wie je bent.  

 

Ik dacht al heel lang na over het nemen van een tattoo. Ik vond zo veel dingen mooi 

maar had nog nooit zoiets van ‘dit wil ik voor de rest van mijn leven op mijn lichaam  

dragen’… ik ben nogal een twijfelachtig persoon en je wil natuurlijk ook geen spijt  

krijgen. Toen zag ik de tattoo waarop mijn eigen tattoo gebaseerd is. Een meisje die ik 

via via ken had hem zelf ontworpen en laten zetten.  

Toen ik de tattoo een aantal jaar geleden zag dacht ik meteen ‘dit is hem’. Ik heb haar 

een bericht gestuurd om te vragen of ik die van haar als uitgangspunt mocht gebruiken. 

Ze vond dit hartstikke leuk, vooral omdat ze de tattoo dus zelf ontworpen had. Voor haar 

een erg mooi compliment dus!  

 

Hierna heb ik nog een hele tijd gewacht voor-

dat ik eindelijk het lef had om hem aan René 

te laten zien en hem door hem aan te laten 

passen. Na een paar aanpassingen waren we 

beide tevreden met het ontwerp en een aantal 

weken later was het zover. Samen met mijn 

vader ging ik richting Franeker.  

Ik weet niet hoe lang René bezig is geweest 

maar het voelde als een eeuwigheid. Het doet 

geen pijn maar het gevoel is ook zéker niet 

erg fijn en ik was blij toen het klaar was!  

Het zal me niet tegen houden om er nog een 

te nemen maar óf deze er komt weet ik nog 

niet. Als ik ooit hetzelfde gevoel krijg als bij 

mijn  

eerste, dan zeker. Maar zo niet, dan niet.  

 

Time will tell   

 

Groetjes Nadine Kramer 

Mijn Tattoo 
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Uit de oude doos 

Deze keer een artikel uit de Leeuwarder Courant van 4 April 1959. 

          Lolle 
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Slotavond  dorpshuis ‘it Doniahûs’ 22 april 2017  

 

Zaterdag 22 april is het weer zover, de slotavond in het dorpshuis.  

Dit jaar organiseren Paula Riemersma en Greetje Toering voor de vijfde keer op rij de  

quizavond. 

Je kunt je opgeven als groepje van drie personen (niet meer en niet minder) bij Paula  

Riemersma tel.nr. 06-21405066 of Greetje Toering tel.nr. 06-18515677. 

 

Er zijn weer leuke prijzen te winnen en natuurlijk ook dit jaar weer kans op eeuwige roem…

Voor de eerste prijswinnaar komt er een gedenkplaatje op het grote houten vraagteken, die 

pontificaal op de bar staat!  

 

 

 

 

 

Parkeeroverlast in uw dorp of wijk? 
Parkeeroverlast, harde muziek, vernieling, loslopende dieren. Dit zijn allerlei vormen van 
overlast waarvan u hinder kunt ondervinden. Soms is dit een eenmalige situatie, maar als 
de overlast aanhoudt of regelmatig voorkomt, kunt u dit melden bij Team Handhaving  
Publiek Domein. 

Hoe kunt u melding van overlast doorgeven? 
U kunt uw overlastmelding doorgeven via het digitale overlastformulier. Deze vindt u op 
onze website www.sudwestfryslan.nl of u vult het formulier direct in via de Súdwest-Fryslân 
app voor mobiele telefoons.  

U kunt uw overlastmelding ook telefonisch aan ons doorgeven. Dit kan via algemeen  
nummer 14 0515 

Wat gebeurt er met uw melding? 
Wij proberen om iedere melding binnen drie werkdagen te behandelen. In de meeste  
gevallen onderneemt Team Handhaving Publiek Domein zelf direct actie of doet dit samen 
met de politie. 

In uw dorp  
Onze handhavers doen hun ronde door onze gemeente. Dat doen ze in de auto, maar ook 
te voet, op de fiets of met de boot. Ze dragen een speciaal uniform. Zo zijn ze gemakkelijk 
herkenbaar. 

Indeling handhavers per gebied 
Dorpen rond Workum: Jan Boersma 
Dorpen rondom Witmarsum en Makkum: René Kuipers 
Dorpen rondom IJlst: Leo Rinia 

Meld geweld, bedreiging, gaslucht, ammoniaklucht of brandlucht altijd direct bij 
de politie of brandweer. 

Heeft u nog vragen?  
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Handhaving 
Publiek Domein via algemeen nummer 14 0515 

     

http://www.sudwestfryslan.nl
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Kaatsvereniging Sparta 

KV Sparta 50 jaar      

 
20 mei 2017 nadert met rasse schreden. 

De jubileumcommissie werkt hard aan een mooi jubileum-

feest. Het programma staat in de steigers. Een groot aantal  

bedrijven heeft positief gereageerd op onze vraag om sponsor 

te zijn. De feesttent is besteld, de catering geregeld, de ver-

gunning aangevraagd.  

Nu de bezoekers en deelnemers nog! Het is de  bedoeling dat 

iedereen die lid is of is geweest van KV Sparta op 20 mei op het kaatsveld in  Burgwerd is. 

Via email, facebook en de clubsite wordt iedereen uitgenodigd. Wij kunnen niet alle oud-

leden bereiken. Wij vragen jullie om familie, vrienden en kennissen op de  hoogte te  bren-

gen van dit jubileum. 

 

Opgave voor deze  dag is mogelijk  via kvsparta@gmail.com.  

We hopen op een grote deelname en veel publieke belangstelling. 

 
De dag begint met een receptie en een muzikale ode van het muziekkorps. Daarna beginnen 

we aan een jubileumkaatspartij. Voor degenen die niet meer zo rap van lijf en leden zijn  

organiseren we een jeu d’boule wedstijd. Aan het eind van de dag kunnen we de inwendige 

mens versterken tijdens een BBQ. De dag wordt afgesloten met een spetterende feestavond 

met medewerking van De Suskes. 

 
Behalve met al deze activiteiten is een aantal leden van de jubileumcommissie ook druk 

doende met het laten  verschijnen van een echt jubileumboek. Het beloofd een  prachtig  

boek te worden met  nostalgische foto’s, krantenknipsels en verhalen uit 50 jarige geschie-

denis van KV Sparta.  

Toen de samenstellers Lolle Baarda en Henk Hellinga in de archieven doken, bleek als snel 

dat de kaatsgeschiedenis van Burgwerd verder teruggaat dan 50 jaar KV Sparta. Wat te  

denken van de advertentie uit de Leeuwarder Courant waaruit blijkt dat er in 1799 al werd 

gekaatst in Burgwerd. Kortom een prachtig boek in  full colour.  

Een  must voor iedere kaatsliefhebber en  voor iedere  Burgwerder en oud-Burgwerder. 

 
 
 PROGRAMMA FEESTDAG 

 
Het jubileum wordt op 20 mei 2017 gevierd met een feestdag voor alle leden, oud-leden, 

omliggende kaatsverenigingen en andere genodigden. 

 
Programma: 

 
Vanaf 9.00 uur: Ontvangst met  koffie + gebak 

 
10.00 uur: Welkom door voorzitter KV Sparta 

10.10 uur: KV Sparta 50 jaar door voorzitter jubileumcommissie + uitreiking 1e exemplaar 

boek aan oudst levende (oud) lid. 

10.20 uur: Toespraak vertegenwoordiger KNKB 

10.30 uur: Toespraak vertegenwoordiger Federatie 

10.40 uur: Toespraak vertegenwoordiger Gemeente 

10.50 uur: Muzikaal intermezzo muziekkorps Excelsior 

11.00 uur: Start kaatspartij 

11.30 uur: Start jeu de boule wedstrijd 

16.30 uur: Begin BBQ 

20.30 uur: Begin feestavond met de Suskes 

 

mailto:kvsparta@gmail.com
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Huishoudelijke tips 

 

DIY Citrus ontvetter 

Dat citroen een goede ontvetter is, is bij de meeste mensen wel  
bekend en citroen wordt ook veel gebruikt in de ontvetters die je in 
de winkel kan kopen.  

Wat heb je nodig: 

 

500 ml. warm water 

2 eetlepels zuiveringszout (baksoda) 

2 koffielepels vloeibare castillezeep 

20 druppels citroen etherische olie 

1 lege spuitflacon (bijv. van de glasreiniger of een plantenspuit) 

 

Zuiveringszout en vloeibare castillezeep kan je vaak wel in de natuurwinkel kopen maar als 
je ze online bestelt zijn ze veel goedkoper. 

Werkwijze: 

Doe het warme water in een maatbeker en voeg hieraan de andere 
ingrediënten toe. 

Goed doorroeren en dan in de spuitflacon gieten. 

Voor gebruik even schudden. 

Spray het mengsel op de vette oppervlakte, afnemen met een  
vochtige doek en nawrijven met een droge doek en klaar! 

De DIY citrus ontvetter werkt trouwens ook voor vetvlekken op  
vloerbedekking of bekleding.  

http://www.aromatherapie-info.com/citroen-etherische-olie.html
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NLDoet Burgwerd 11 maart 2017 

Met dank aan alle vrijwilligers! 

Frjemde Fûgels -  18 maart 2017 
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Nieuws van Excelsior 

Op 24 december 2016 zijn we met een leuk ploegje van de muziekvereniging weer door 
het dorp gegaan voor het kerstnachtblazen. Ook dit jaar hadden we, ondanks de kou, 
weer veel supporters tijdens de optredens. Iedereen super bedankt!   
 
Helaas ging ons geplande borrelconcert niet door. Wij hebben besloten om dit concert niet 
te verplaatsen, omdat we binnenkort ons jaarconcert hebben. En hier moeten we ook nog 
erg veel voor doen. Het jaarconcert vindt plaats op vrijdagavond 7 april in de kerk van 
Burgwerd plaats.  
Iedereen is van harte welkom en we kunnen garanderen dat het een mooi concert zal 
worden.  
 

Dan nu nog even een korte vooruitblik wat wij allemaal van plan 
zijn: 
 
Zaterdag 25 maart Oud IJzeractie!  
 
Vanaf 9:00 gaan wij door de dorpen Burgwerd, Hartwerd en Hichtum langs om dit op te 
halen. Hier krijgt u nog informatie over. Even een korte lijst met wat wij wel en niet  
komen op halen: 
 
Wel:      Niet: 
- IJzer      - Banden 
- Koper             - Koelkasten 
- RVS      - Batterijen 
- Aluminium      
- Wasmachines/drogers 
- Accu’s 
- Snoeren en kabels 
 
7 april ons jaarconcert in de kerk van 
Burgwerd. 
 
22 april is er weer oud papier! 
 
5 juni is het pinkstermaandag en zullen 
wij weer op de Burgwerderhoek zijn voor een 
stukje muziek.  
 
8 juli doen w ij mee aan het festival in It 
Heidenskip.  
 
10 juli hebben w ij ons slotconcert weer en 
we hopen dat we dit weer mogen  
uitvoeren op camping Fûgelfrij.  
 
 
 
Ik denk dat ik zo wel weer genoeg heb verteld.  
Tot de volgende editie!!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Hilda Altenburg  
Algemeen bestuurslid  
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2e Fietsdiner Burgwerd 11 februari 2017 

Maar liefst 31 dorpsbewoners 

deden dit jaar mee aan het 

Fietsdiner. 

Het was weer reuze lekker en 

gezellig, alle deelnemers  

bedankt! 

Tot volgend jaar! 

Corry, Edith en Carin 
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  PEARKE BILJERT 25  FEBRUARIE  
 
Het pearke biljert voor ieder toegankelijk of je biljarten kunt of niet. Het is de olympische 
gedachte. 
 
Er hadden zich 18 paren aangemeld  zodat de loting kon beginnen. Een ieder speelde 12 
minuten had 4 keer een andere tegenstander.  
 
Het was onze nieuwe postbezorger Dinny Huitema die tijdens het bezorgen Willy de  Boer 
contracteerde en het liep dan ook niet goed af voor Ytsje Politiek en Pier Eringa; 12 tegen 4 
verloren. Binnen de 12 minuten leverde dan ook 3 winst punten op.  
 
George v/d Weide meende dat hij het biljarten verleerd was zodat hij niet over de band 
hoefde te spelen, maar later bleek wel dat hij het niet verleerd was. Dat is later aangepast. 
  
Op de tweede lijst waren en Dinny en Willy niet op gewassen tegen Folkert Sieperda en 
Berber Sieperda die de12 punten maakte en een vreugdedans mocht niet ontbreken.  
 
Maar ook de debutanten Sietske Bos en heit Wiepke Schukken wonnen hun tweede partij . 
Jacqueline M. was geblesseerd en Paula Riemersma verving haar en deed dat goed;  5 pun-
ten  tegen Theo en Astrid Gerritsma, zij 4 punten. 
Op lijst 3: George en Corrie Gerritsma wonnen 12 tegen 6 van Berber en Folkert, daardoor-
het werd wat onrustig in kamp Sieperda. 
 
En dan de beslissende 4de lijst: Rients de Boer en Frieda Ketelaar haalden uit tegen het 
oudste paar Theo en Astrid: 12 tegen 1.  
 
Alles weer opgeteld en de beste 4 gaan naar de halve finale, 5 en 6 zijn direct bekend. 
 
Dinny en  Willy als nummer 1  tegen nummer 3, Anne de Boer met zijn buurvrouw Anne 
Bouwhuis; het werd een 12 tegen 2 overwinning  voor D en W.  
 
De tweede halve: nummer 2 Paula en Johannes Monsma en nummer 4 Wiepke en  
Sietske; P. en J. kwamen er niet aan te pas: 1 tegen 8. 
 
Om de derde en vierde: Paula en Johannes tegen Anne en Anne, het was een hevige strijd. 
5 tegen 4 voor P, en J.   
 
En dan de finale Sietske en Wiepke lieten Dinny en Willy niet in hun spel komen: 
9 tegen 3 . 
  
Joh . M. 
 
UITSLAG : 
1 Sietske Bos  - Wiepke Schukken 
2 Willy de Boer- Dinny Huitema 
3 Paula Riemersma - Johannes Monsma 
4 Anne Bouwhuis -  Anne de Boer 
5 Corrie Gerritsma - George v/d Weide 
6 Berber Sieperda  - Folkert Sieperda 
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Prikbord 
Op dit prikbord mag iedereen iets plaatsen wat  

direct of indirect betrekking heeft op Burgwerd en 

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

verhuisbericht, de aankondiging van een collecte, 

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

dorpsgenoten.  

Commerciële mededelingen of reclame is niet  

toegestaan. 

Op de hoogte blijven van de berichten over Burgwerd 

Like de Facebookpagina Dorp Burgwerd 

Een hond, ja gezellig?  

Maar hondenpoep niet! 

Hondenbaasjes ruim de poep van je hond op,  

ook op onverharde paden. 

 

Te koop: een bibliotheek over bouwkunde en bouwhistorie 

Circa 200 boeken. Informatie: 0515-574147 

Tip van de Reinigingsdienst:  

 

Plaats containers 30 cm (= 1 stoeptegel) uit elkaar. 

Daarmee voorkom je schade aan de afvalcontainers. 
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Kinderpagina 
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Bewenners om útens 
 
 
Hallo, 
 
Mijn naam is Gauke Eringa. Ik ben geboren in 1961 en opgegroeid 
op de boerderij aan de Doniaweg 25 in Burgwerd 
Mijn ouders runden daar tot ongeveer1986 een melkveebedrijf, op 
dit moment woont mijn broer Pier op de boerderij. 
Ik was de jongste in het gezin van 5 kinderen. Pier en Jan, een 
tweeling zijn de oudsten, waarvan Jan helaas al is overleden.  
Lieuwe, woont ook in Burgwerd en mijn zus Sytske, zij woont in 
Leeuwarden. 
Mijn vader is in 2013 overleden, mijn moeder woont nog in het dorp ( Schoolstraat 24) 
 
 
School - werk 
 
Na de lagere school ben ik naar het vwo op het Jan Brugmancollege ( nu Marne college) in 
Bolsward gegaan. Ik wilde graag dierenarts worden, maar de eerste keer werd ik uitgeloot 
voor de studie Diergeneeskunde en heb ik een jaar in Wageningen gestudeerd. Het 2e jaar 
werd ik wel ingeloot in Utrecht en heb toen de opleiding tot dierenarts gevolgd. 

 
Na een paar waarnemingen kwam ik al vrij snel in de  
Dierenartsenpraktijk in Steenwijk terecht. In januari 1991 
kon ik mede eigenaar worden van deze praktijk, en ik werk 
hier nog steeds met veel plezier. 
In 2004 hebben we een nieuw pand gebouwd en we werken 
nu met 6 dierenartsen in de gezelschapsdieren en met 5  
dierenartsen in de Landbouwsector.  
Daarnaast werken er nog 12 assistentes bij ons in de  
praktijk. (Dierenkliniek de Woldberg) 
 
 
 

 
Gezin 
 
Ik ben in 1990 getrouwd met Aligonda Wijnia, afkomstig uit Bolsward. 
Zij werkt nu als leidinggevende op een middelbare school ( Stad en Esch) in Meppel. 
Wij wonen in Steenwijkerwold een dorp, met ongeveer 2000 inwoners, vlakbij Steenwijk. 
We hebben 3 zoons Bart –Jan (1991), Laurens (1993) en Marnix (1996) 
De oudste woont in Leiden werkt al 2 jaar, de jongste 2 studeren nog in Groningen. 
 
 
Herinneringen aan Burgwerd 
 
Na schooltijd gingen we meestal kaatsen of voetballen. 
Daarnaast was er op de boerderij natuurlijk altijd wat te 
doen. Ook waren er verschillende clubs in Burgwerd,  
natuurlijk het korps  “ Excelsior ” waar ik van mijn 9e tot 
mijn 18e lid van ben geweest. 
Naar het concours, spelen in de kerk, de jaarlijkse  
uitvoering etc. 
Verder nog de Kaatsvereniging, CJV ( jeugdvereniging) en 
later de “ soos “ . 
 
Kaatsen was in de zomer toch wel “ de sport “ in Burgwerd. 
Later werd ik nog lid van de kaatsvereniging in Bolsward 
en later in Hartwerd. Voor Bolsward heb ik nog op de Freule in Wommels gekaatst. Naast de 
“ ledenpartijen “ waren er nog vele kaatspartijen in de buurt. Op deze z.g. “ Wilde partijen “ 
heb ik vaak meegedaan met mijn broers Pier en Lieuwe. Ook aan wedstrijden van de KNKB 
deed ik later regelmatig mee.  
In mijn laatste jaar van het VWO ben ik nog begonnen met schaatstraining bij de club in 
Bolsward.  
Ook het 2 jaarlijkse dorpsfeest was altijd een hoogtepunt. De optocht, de spelletjes, het 
kaatsen en het feest ‘s avonds natuurlijk. 
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Huidige hobby’s 
 
Tijdens mijn studie in Utrecht heb ik nog gekaatst in Hilversum. In 1989 hebben we toen de 
3e prijs gewonnen op de seniorenbond in Franeker. In de beginperiode in Steenwijk heb ik 
nog een aantal jaren gekaatst in Heerenveen. 
 
Op dit moment zijn de hobby’s vooral schaatsen en  
fietsen. We wonen vlakbij Thialf ( 20 min) en sinds dat we 
hier in Steenwijkerwold wonen, ben ik lid van Schaats 
Training Groep Giethoorn geworden. Ook kun je hier 
prachtig fietsen zowel op de MTB als op de racefiets. 
Als er natuurijs is, kun je rondom Giethoorn en de  
Weerribben prachtig schaatsen. 
Afgelopen winter hebben we bv. bijna een week kunnen 
schaatsen op natuurijs, schitterend !! 
In de winter probeer ik 2x per week op het kunstijs van 
Thialf te staan. Zo nu en dan rijdt ik een Marathon  
(bij de Masters).  
In 1985 en 1997 heb ik de 11 stedentocht uitgereden, ook 
ben ik verschillende keren op de Weissensee in Oostenrijk 
geweest. Dit zijn mooie herinneringen 
 
Pinkstermaandag probeer ik meestal mee te doen aan de 
Fiets Elfstedentocht, halverwege eten we dan altijd even 
in Burgwerd. 
 
 
Kortom mooie herinneringen aan Burgwerd. 
 
Gauke Eringa 
Steenwijkerwold 

Prijswinnaars puzzel wintereditie Op’ e Hichte 
 

De uitslag van de prijspuzzel was : FRUITHAPJE 

Er waren vier goede inzendingen.  

Tilly Hellinga, Rob Smit, Nienke Zuidema en Regien Hettinga  

Zij hebben een mooi pakketje van Groencentrum Witmarsum gekregen.  
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Tsjerke Nijs 

2-apr 11.00 40-dagentijd dienst H   Ds. P. Wattèl 

9-apr 11.00 Palmpasen dienst B   Ds. G. Rol 

13-apr 19.30 Witte donderdag dienst LW gezamenlijk   

14-apr 19.30 Goede vrijdag dienst H gezamenlijk Ds. H. Ariesen-Holwerda 

16-apr 9.30 Eerste paasdag mmv 
korps Excelsior 

dienst B 
  

Ds. A. Terlouw 

23-apr   geen       

30-apr 9.30   dienst H   Dhr. J.J. Hoefnagel 

7-mei   geen       

14-mei 9.30   dienst B   Ds. H.G. Roozendaal 

21-mei   geen       

25-mei 9.30 Hemelvaartsdag dienst B gezamenlijk Ds. M.N. Ariesen-
Holwerda 

28-mei   geen       

 4-jun 9.30 Eerste pinksterdag dienst B   Ds. J. Ariesen 

11-jun 11.00 Openluchtdienst (evt. 
gezamenlijk) 

dienst Hartwerd? gezamenlijk Dhr. H. Giliam 

18-jun 9.30 dienst H   Ds. H. Post-Knol 

Boekenkast 

Dorpsgenoten, 

Nu onze dorpskern met de nieuwe kade er weer mooi bij ligt, is het misschien 
ook tijd voor nog wat nieuws. 

Kunnen we met elkaar zorgen voor een zogenaamde ‘boekenkast´, waar  
bewoners en passanten een boek kunnen lenen of soms meenemen. 

Een dergelijke uitleenkast is in andere plaatsen een groot succes, want ook  
kinderboeken en tijdschriften liggen er in. 

Het ´Theetúntsje´ bij Strikwerda aan de Doniaweg zou een  goede plaats kunnen 
zijn.  Marijke Strikwerda heeft al toegezegd hier graag aan mee te werken. 

Mijn vraag is of er enkele mensen belangstelling hebben hier  ook  aan mee te  
willen doen. Dat kan bij het organiseren en bijhouden van de ´boekenkast’, maar 
we moeten ook iemand vinden die zo´n kast kan en wil ontwerpen en maken.  
 
Graag jullie reactie op dit voorstel. Wil je mee doen bel of mail dan naar 
  
Hanny Duursma, de Trekfeart 13, 0515 575 099,  
e-mail:  hanny.duursma@planet.nl. 

Alle andere voorstellen of hulp zijn van harte welkom. 


