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Fan de redaksje 
 
Goede voornemens? 

We staan op de drempel van een kakelvers nieuw jaar. De goede voornemens vliegen ons 
traditiegetrouw om de oren. Wat zijn onze plannen voor het nieuwe jaar? Welk goed  
voornemen gaan we zeker uitvoeren?   

En wat is ons het meest bijgebleven van het afgelopen jaar? Wat was het hoogtepunt? Wat 
ging minder? Wat gaat het jaar 2017 ons brengen? En wat doen we in het nieuwe jaar zeker 
anders?. 

Om deze krant voor u te realiseren heeft de redactie alweer voor de laatste keer vergaderd 
dit jaar. Voor de redactie was het een pittig jaar. Johanneke die graag na 10 jaar haar taken 
wil overdragen maar, helaas is er op de verscheidende oproepen geen reactie gekomen.  
Wat de gevolgen voor Hichtum precies zullen worden ligt nu bij dorpsbelang Hichtum om 
hierin een beslissing te nemen.  

Wat is ons bijgebleven van 2016? De geweldige en altijd vele kopij die door het dorp wordt 
ingestuurd. Alleen op deze manier kunnen wij een goed gevulde krant maken. Dank hiervoor 
aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd of wellicht als goed voornemen heeft voor 
2017.  

Voor ons is het altijd weer een uitdaging nieuwe rubrieken op te zetten en tot een succes te 
leiden. Om te luisteren naar prachtige verhalen en die goed te verwoorden voor de lezer. 
Om contact te leggen met personen die niet meer in Burgwerd of Hichtum wonen maar waar 
jullie als inwoners wel nieuwsgierig naar zijn met de vraag ‘Hoe gaat het met hen?’  
Hier zullen wij in 2017 dan ook zeker mee doorgaan.  

We sluiten dit jaar af met een kleurwedstrijd voor de jeugd tot 12 jaar en een  
puzzel voor de volwassenen. Doe mee en win een leuke prijs.  

Let op inleveren kan tot 10 januari 2017 bij Greetje of stuur je oplossing naar: 
opehichte@live.nl.  

Wij hebben weer genoten dit jaar en gaan er in 2017 zeker weer een mooie oplage van 
maken.  

Fijne feestdagen! 

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

Oplage: 190 exemplaren 

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

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

 
Redactie: 

Johanneke Terpstra 

Anny Eringa 

Carin Mulder 

Greetje Toering 

 

Email: opehichte@live.nl 

  

Drukkerij: Hanzedruk Bolsward 

 
Advertentiekosten per jaargang: 

          Hele pagina    € 70,- 

          Halve pagina  € 35,- 
 

Kopij volgende dorpskrant vóór: 

      15 maart 2017  

  

Verspreiding in het weekend van: 

          24 maart 2017 

 

Colofon 

mailto:opehichte@live.nl
mailto:opehichte@live.nl
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BRANDVEILIGHEID BEGINT BIJ JEZELF 

Tijdens de informatieavond over brandveilig wonen ontvingen we heel veel nuttige  
informatie over de brandveiligheid in huis. Omdat niet alle inwoners van Hichtum, Burgwerd 
en Hartwerd in de gelegenheid waren deze avond bij te wonen, geven we hierbij een aantal 
tips. 

Allereerst verwijzen we naar de website www.brandweer.nl/wonen, waar je veel informatie 
en tips tegenkomt over wat je kunt doen in huis om brand te voorkomen en mocht dit  
onverhoopt toch gebeuren hoe je jezelf dan het beste in veiligheid kunt brengen. Meestal 
zijn het zaken, die we eigenlijk wel weten, maar waar we normaliter niet bij stilstaan. Maar 
er zijn ook maatregelen die je kunt nemen, waar je wellicht geen weet van hebt.  Weet je 
bijvoorbeeld dat het het beste is om deuren in huis gesloten te houden? Mocht er brand  
uitbreken, dan verspreidt rook zich minder snel door je huis, waardoor je iets meer tijd hebt 
je huis te verlaten. Want je staat er misschien niet bij stil, maar je hebt maar 30! seconden 
om je huis te verlaten, zonder dat je teveel rook inademt.  
 
Koolmonoxide: de sluipmoordenaar  
 
Via de website www.brandweer.nl/koolmonoxide lees je over de gevaren van dit verraderlij-
ke gas. Hoe herken je een koolmonoxidevergiftiging voordat het te laat is? Wat kun je doen 
om te voorkomen dat er koolmonoxide in je huis voorkomt? Ook bij gebruik van een open 
haard of houtkachel is koolmonoxide een risico. En wat het stoken van hout betreft: gebruik 
de Zwitserse methode: groot hout onderop, klein hout bovenop.  
 

Tips hierover vind je op: http://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_stoken/ 

 

http://www.brandweer.nl/wonen
http://www.brandweer.nl/koolmonoxide
http://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_stoken/


4 

Fietsdiner Burgwerd 
 

We zijn gestart met de organisatie van  

het 2e “Fietsdiner Burgwerd” !  

 

Zaterdag 11 februari 2017 om 17.30 uur 
 

Hoe werkt het  “Fietsdiner Burgwerd” ? 

 Iedereen komt op de fiets…. Hoe verrassend! 

 Een 3-gangen menu op 3 verschillende adressen met gesloten beurs 

 Elk duo maakt een gerecht voor 2 andere duo’s (dus voor 6 personen) bij zich-
zelf thuis 

 Dit is een voor-, hoofd-, of nagerecht 

 Informatie over welke gang je maakt hoor tenminste 1 week van te voren (je 
maakt nooit 2x dezelfde gang achter elkaar) 

 Op de avond zelf krijg je (als duo) de fietsroute met bijbehorende adressen 

 Voor elke gang staat maximaal 1,5 uur 

 Fietstijd tussen de gerechten door is maximaal 15 minuten 

 Wees creatief met je keuze van gerechten en bereid zoveel mogelijk voor, 

(soep uit een pakje, stamppot, of ijs uit een bakje is prima) 

 

Gezellig! Dus meedoen! Geef je vóór 28 januari 2017 op. 

 
Dat kan via mail    :  fietsdinerburgwerd@gmail.com 

Dat kan via Facebook :  Fietsdiner Burgwerd (besloten groep) 

Dat kan via post        :  It Klaailân 20, 8742 KX Burgwerd  

        

Voor ALLE deelnemers: vermeld je mobiele telefoonnummer en het exacte huisadres            
van je duo (hoeft niet perse een echtpaar te zijn) bij je aan-
melding. 

 Geen duo kunnen maken?  Geen probleem.  

Je kunt je ook als single opgeven, wij maken van 2 singles een 
duo. 

 

Meer informatie volgt via mail (of per huis-brievenbus indien gewenst). 

We rekenen op een heleboel (voor)pret, lekker eten en drinken, een hoop gezellig-
heid en verrassende ontmoetingen. 

 

Corrie Gerritsma  Carin Mulder   Edith Wierstra 

0615 596 858   0629 129 551   0643 124 675 

 

mailto:fietsdinerburgwerd@gmail.com


5 

Yn petear mei  

Liskje Flapper 

 

Op in grize, reinige dei wurde we ferwolkomme troch Liskje Flapper. 
De kachel baarnt en de tee mei koekjes en sûkelaadsjes steane klear. 

Liskje is berne op 4 april 1957 yn Blauhûs op in pleats op Aaksens – tusken Wolsum en 
Blauhûs. Eins hearde Aaksens by Tsjerkwert, mar se hiene mear mei Blauhûs. Liskje is de 
âldste fan trije famkes.  

Liskje gong yn Blauhûs nei skoalle. Earst op de bewaarskoalle mei twa susters as lieding. 
Nei de legere skoalle gong se nei Boalsert, nei it Jan Brugman Kolleezje. Dêr die se Havo/
VWO. Ut Blauhûs fytsten se dan mei in hiele ploech nei Boalsert. Dat wie folle geselliger,  ek 
al moast se dêrfoar in eintsje omfytse.  

Yn Boalsert hat Liskje it tige nei it sin hân. Se learde in protte, mar se hiene ek hiele  
bysûndere leararen, sa as Stef de Haas en Dré v.d. Werf. Se diene mei oan aktiviteiten foar 
Amnesty, de fredeswike en stiene mei in kreamke op  Bolletongersdei. Mei Dré diene se in 
soad oan drama en gongen mei him nei Drachten, nei de Jeugdtheaterdagen. Yn Blauhûs 
siet Liskje by de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) en dêrmei giene se ien kear yn it jier 
nei de kulturele dei yn Ljouwert. Dêr fersoargen alle ôfdielingen dan in optreden. 

Nei de tredde klas keas Liskje foar it VWO. Se hie alle talen, ierdrykskunde, ekonomy en 
skiednis. It wiene de talen, mar ek de maatskiplike kant dy’t Liskje luts. 

Nei it VWO, Liskje wie doe 18 jier, is se nei Grins ta gongen om skiednis te studearjen. 
Earst algemiene skiednis mei byfakken sa as kulturele antropology en agraryske skiednis en 
dêrnei as ôfstudearrjochting nijste skiednis oer de tiid nei 1800. Nêst skiednis folge Liskje 
as ekstra byfak de kolleezjes Frysk. Sa krige sy by it ôfstudearjen it ûnderwiisfoech foar 
skiednis en foar Frysk. It studintelibben yn Grins wie in moaie tiid. 

Yn Grins hat se Paulus moete. Hy studearre ierdrykskunde. Se kamen elkoar tsjin op de 
studinteferiening Bernlef, mar ek wol by de KPJ en it Roomsk Frysk Bûn (RFB). It RFB  
organisearre alle jierren bernekampen foar bern fan 10-16 jier en se hawwe beide wol mei 
west as kamplieder. 

Doe’t Liskje klear wie mei har oplieding wie der net in soad wurk. Se sollisitearre oeral op, 
mar foaral foar skiednisminsken wie der net folle. Mei Frysk gong dat makliker. By de Afûk 
wie wol ferlet fan lesjouwers foar de kursussen Frysk en dat hat Liskje wol sa’n 20 jier dien. 
Dy kursussen wie rûnom. Yn Burchwert hat se ek wolris in kursus jûn. Foaral de kursussen 
foar net-Frysktaligen wiene aardich om te jaan. Dy kursisten hiene faak in protte meimakke 
en ynteressante ferhalen te fertellen. Sy woenen fanalles witte oer Fryslân en der waard 
faak in útstapke makke nei in teaterfoarstelling of museum. By de Afûk hat Liskje ek yn  
allegearre kommisjes sitten, sa as de begeliedingsgroep, learmiddel- en eksamenkommisje. 
Se sit no noch yn de learplankommisje. Yn 1984 koe se ynfalwurk dwaan as dosint Frysk op 
de Havotop en Pedagogyske Akademy (PA) yn Drachten en op it Fean. Op de PA hat se 
noch les jûn oan har suske Marytsje. 

Yn 1982 ha Paulus en Liskje it spultsje oan de Sjungadyk dêr’t se no wenje  kocht. Dêr 
wenne earst de famylje Posthumus en it hûs waard op in publike feiling ferkocht. De earste 
jierren ha se aardich oan it opknappen west. De hynstestallen moasten leechhelle wurde. It 
húske wie bûten en ha se yn ‘e hûs pleatst en se ha in nije keuken makke. Paulus wurke yn 
dy tiid op de MAVO yn Boalsert, mar dy tydlike baan hold nei in pear jier op. Hy is doe mei 
syn skieppebedriuw begûn.  

Liskje kaam wer sûnder wurk te sitten en hat doe mei antropologe Tiny Zijlstra in ûndersyk 
nei it libben fan Fryske famkes yn de earste helte fan de 20ste iuw opsetten. Dat ha se dien 
oan ‘e hân fan 20 ynterviews mei froulju fan sa’n 80 jier dy’t oer harren fammetiid  
fertelden. Hoe wie it eartiids, mochten je doe wol studearje, ensfh. Al dy ynterviews binne 
úttypt en dêr binne in oantal lêzingen oer holden. Liskje siet doe yn de redaksje fan it ‘Tipje 
van de sluier’, in rige jierboeken oer frouljusskiednis. It ‘Tipje van de sluier’, dêr’t sy oan  
meiwurke gong oer plattelânsfroulju en dêr is ek in artikel oer harren ûndersyk yn kommen. 
Liskje hat dêr ek in ferhaal oer de fiskerfroulju fan Wierum yn skreaun. 



6 

Yn dy tiid waarden ek de bern berne. Earst kaam Maaike yn 1986, yn ’88 kaam Fokke. Doe’t 
de kollega’s fan it ‘Tipje’ delkamen foar in poppeslok, krige Liskje ‘In tipje van de luier’ kado! 
Baukje waard berne yn 1992 en Yeb yn 1994. 

Sûnt 1990 wurket Liskje op de Pabo fan de NHL yn Ljouwert as dosint  Frysk en de lêste  
jierren ek as dosint skiednis oan de learare-oplieding Frysk. Dat docht se mei in protte nocht 
en wille. 

De skiednis lûkt dochs ek altyd wol. Liskje is foaral yntereseare yn de skiednis fan froulju. It 
giet ommers meastal oer manlju. Se docht graach ûndersyk  nei froulju en suvel. Eartiids 
makken de boerinnen nammentlik sels bûter op de pleats. Yn 1889 kaam de Suvelskoalle yn 
Boalsert. Dy wie eins bedoeld foar froulju om se better bûter meitsjen te learen. De froulju 
besochten allegear de bêste bûter te meitsjen en de earste keur te krijen foar harren bûter. 
Mar letter waard de molke nei it fabryk brocht. De boeren dy’t tsjin de fabriken wienen,  
seine: “dan krije we meagere keallen en dikke froulju”. Want dan krigen de keallen net mear 
de sûpe dy’t fan it bûtermeitsjen oerbleau en hiene de boerinnen neat mear te dwaan! Liskje 
hat al in protte ynformaasje oer dit ûnderwerp en jout dêr sa no en dan in lêzing oer.  

Underwilens sit Liskje ek noch yn de skaadfraksje fan de FNP. Se hat fiif jier yn ‘e  
gemeenterie sitten en fûn dat tige nijsgjirrich. Doe’t Wûnseradiel opheft wurde soe, hawwe 
se der aksje tsjin fierd. Sa ha se mei Hessel Bouma en syn Fryske hynders nei Den Haach 
west om foaral Wûnseradiel te behâlden. Mar it is dochs de gemeente Súdwest-Fryslân  
wurden. Dêrtroch stiet de gemeentepolityk fierder fan minsken ôf. Dochs fynt Liskje it ek yn 
sa’n grutte  
gemeente fan belang om mei te tinken en te praten oer ûnderwerpen dy’t der spylje.  

Liskje hat yn in soad bestjoeren sitten. Sa hat se mei it pjuttersboartersplak yn Burchwert 
oprjochte en yn it  
skoalbestjoer sitten en yn Boalsert yn it bestjoer fan it Titus Brandsmakolleezje. Meastal sit 
se yn organisaasjes dy’t fan doel binne om op te hâlden of te fusearjen. Dat is wolris wat 
frustrearjend. En no sil de NHL ek noch fusearje mei de Stenden hegeskoalle!! 

Al in oantal jierren sit Liskje yn it bestjoer fan it Gysbert Japicxhûs yn Boalsert. Dit jier ha se 
it dêrby drok hân mei it 350ste betinkingsjier. Der wie in bernemusikal, der hat in 
dokumintêre west op de tillefyzje en in muzikale middei yn de Martinitsjerke yn Boalsert mei 
Camerata Trajectina.  

Nij is it projekt oer Tsjêbbe Hettinga en syn bân mei Burchwert, dêr’t dit jier de stifting 
STULLP foar oprjochte is. Liskje sit yn it bestjoer. Yn 2018 sil der in bysûndere foarstelling 
yn Burchwert opfierd wurde en der binne plannen foar in boek. Nêst organisaasjes dy’t 
ferdwine komme der sa dus ek wolris wer nije by. 

En dan binne der noch de stazjêres út it bûtenlân op de pleats! Se ha no ien út Hamburg, 
Dútslân. Mar se ha ek wol staazjerinners út Oekraïne, Ruslân en Spanje hân. Dy komme hjir 
soms yn in hiele oare wrâld. Ien fan de staazjerinners is ris troch de plysje oanholden omdat 
se op de N359 fytste. Ja, dat waard yn har eigen lân ek dien. Dêr ried elk op deselde dyk en 
hiene se gjin fytspaden! It is hiel nijsgjirrich om mei de stazjêres  te praten oer har lân,  
dingen dy’t der by har barre. It jout in stikje begryp foar elkoar, ynsicht yn elkoars  
libbenswrâld. 

De bern binne alle fjouwer de doar út. Allegearre dogge se wol wat mei plattelân of lânbou. 
Maaike hat planology dien. Fokke hat in lânboumeganisaasjebedriuw yn Wommels. Baukje 
sit yn it lêste jier fan diergeneeskunde en Yeb studearret yn Wageningen agrotechnyk. Liskje 
docht sels net safolle boerewurk. Earder hat se op de pleats fan har âlders wol molken en 
skieppetsiis makke, mar op ‘e Sjungadyk lit se de bisten oan Paulus oer. In pear jier lyn hat 
se fan de bern 4 hinnen foar har jierdei krigen en dat fynt se dan dochs ek wol wer aardich. 

De soarch foar de skiep is foar Paulus, mar Liskje wol de wol fan de skiep wol brûke om te 
spinnen en klean en oare dingen fan te meitsjen.  

Al mei al is Liskje in frou dy’t har net ferfeelt. Se hat it drok mei allegearre ynspirearjende 
saken.  Se praat fol fjoer oer har libben en we sjogge dat se der in soad wille oan hat. 

Liskje bedankt foar dyn tiid, it wolkomme ûnthaal en it entûsjasme yn dyn ferhaal. Noch in 
protte súkses by al dyn aktiviteiten. 
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Raden maar! 
 
 

De foto’s in Op ‘e Hichte van oktober 2016 waren van:  
 
Elke Buikstra  en Robert Jan Bauknegt 

 

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

We zijn heel benieuwd of jullie het deze keer raden. 

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

 

Weet je het of denk je dat je het weet?  

 

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

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

adres en telefoonnummer. 

 

 

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

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

De Italiaanse keuken, dat is best wel heel erg lekker. Zo lekker zelfs 
dat wij 2 jaar geleden het hele kerstdiner in Italiaanse stijl beleefden. 
Hieronder  volgt een klein stukje van dat geheel. 

Een Italiaanse pasta met zelfgemaakte Pesto. 
(voor 2 a 3 personen) 

Voor de Pasta heb je het volgende nodig: 

Kipfilet ( biologisch) :)  

2 takjes rozemarijn fijngesnipperd 

2 takjes tijm fijngesnipperd 

1 teentje knoflook geperst 

olijfolie 

Gerookte spekreepjes 125 gram 

1 rode  ui 9 (gesnipperd) 

1 teentje knoflook 

1 liter water, 1 blokje kippenbouillon  

250 gr. tagliatelle met groene kruiden 

Voor de Pesto: 

Verse basilicum ( een heel plantje alleen de blaadjes) 

Flinke scheut olijfolie 

1 hand geroosterde pijnboompitten 

1 grote hand geraspte Parmezaanse ( of Old Amsterdam ) kaas 

Peper en zout uit de molen. 

Werkwijze: 

Snij de kipfilet in kleine blokjes, doe de blokjes in een schaal met een scheut olijfolie en de 
gesnipperde rozemarijn, tijm en de uitgeperste knoflook.  Schep goed om en laat minstens 
een half uur staan. 

Breng het water aan de kook, voeg bouillonblokje toe. 

Bak de spekreepjes uit, voeg halverwege de gesnipperde ui toe. 

Voeg de kipfilet toe en bak mee op half vuur. 

Doe ondertussen de basilicum, pijnboompitten, knoflook en kaas in een keukenmachine en 
laat draaien tot je een fijn mengsel hebt. Giet er een flinke scheut olijfolie bij en laat  
draaien tot een glad mengsel. Breng op smaak met Peper en zout uit de molen. 

Voeg het mengsel bij de kipfilet en warm goed door. Ondertussen kook je de tagliatelle in de 
kippenbouillon. ( 3 minuten)  

Giet de tagliatelle af en doe alles bij het kipfilet mengsel. Heel goed mengen en uw maaltijd 
is klaar. 

Serveertip: 

Serveer de pasta met een frisse tomaten mozzarella salade.   

 

Lekker Ite.   

 

Ik geef de pollepel door aan Germ Dijkstra.   
 
Met groet, Ronald de Vries. 
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Column Peter Hein 

 

 

 

Een kerstverhaal 

 

Deze Kerst is het precies vijftig jaar geleden dat ik de eerste stappen zette als kersvers  
doktertje. Dat was in Groenlo in de Achterhoek. Ik zou daar twee weken de huisarts  
vervangen die met zijn grote gezin naar de wintersport ging. Toen ik met mijn oude autootje 
aankwam, een gloednieuwe dokterstas achterin, heerste er in het doktershuis grote  
activiteit. Iedereen rende door elkaar heen, half gepakte koffers, skischoenen en skikleding 
overal op de vloer in de kamers en in de hal. De bekende chaos van het laatste moment. 
Voor mij was er voorlopig  geen aandacht. Dokter G. had tot een half uur geleden gewerkt 
en stond nu onder de douche. Hij wilde die nacht in één keer naar Oostenrijk rijden. Er was 
flink wat kou op komst.  

   Toen alles met veel discussie en gedoe tenslotte een plek in de auto gevonden had, wilde 
hij weg! Hij had er zin in! Haastig liet hij mij de spreekkamer en de wachtkamer zien en  
legde snel uit waar ik alles kon vinden. Daarna een kijkje in de apotheek. Destijds maakten 
huisartsen zelf nog hun medicijnen in hun apotheek aan huis. Als student leerden we pillen 
draaien, poeders afwegen en verpakken en we kenden alle recepten voor geneesmiddelen uit 
ons hoofd. Vooral zetpillen maken was lastig: ze hebben een puntje aan één kant, maar een 
van mijn onhandige medestudenten voorzag ze aan beide kanten van een puntje. ‘Da’s voor 
’s nachts in het donker,’ zei ze lachend. 

 

‘O ja, collega,’ zei dokter G. op de valreep (de eerste keer in mijn leven dat ik met collega 
aangesproken werd!), ‘hier heb je een stafkaart van het buitengebied. Laat ik je één advies 
geven: als je ’s nachts geroepen wordt bij een patiënt buiten de stad: ga er niet heen!  
Althans: niet alleen. Ook al ziet het er op de kaart nog zo makkelijk uit. Meteen na het  
laatste huis van de stad is het aardedonker. Je bent onmiddellijk verdwaald. Vraag liever of 
ze je komen halen. Zelfs als het spoed is ben je er dan nog altijd sneller. En dat daar is de 
wijnkelder, wees niet te bescheiden!’ En weg was de familie. Ik was alleen. 

 

Die eerste waarneming in dat kleine oude stadje met het berijpte, wat glooiende  
buitengebied, beleefde ik als een fantastisch avontuur. Overdag spreekuur en visite rijden 
door een romantisch winterlandschap. En ’s nachts enigszins onrustig slapen, klaar om je 
bed uit te springen zodra er gebeld zou worden.  

 

Met Kerst vroor het hard. 

In die nacht ging voor het eerst de telefoon. In het bijna onverstaanbare dialect van de 
streek meende ik zoiets te horen als: ‘Water…, gebroken’. Ik begreep dat ik naar een van de 
boerderijen buiten de stad moest om daar een bevalling te doen. Direct klaarwakker, keek ik 
op de stafkaart die naast de telefoon lag en zag dat de boerderij vlak bij het stadje lag. Dat 
was gewoonweg niet te missen. Ik haastte me met de verlostas naar de auto.  

Koud! Slot bevroren, ruiten bevroren, krabben, moeizaam starten…Rijden! 

 

Ik had beter naar mijn collega moeten luisteren. Het was waar: onmiddellijk na het laatste 
huis dook ik een zwarte tunnel in. Het eerste weggetje links en dan tweemaal naar rechts 
had ik op de kaart gezien. Het eerste weggetje doemde door de wat beslagen voorruit op in 
het licht van de koplampen. Ik sloeg linksaf. Na een meter of honderd reed ik ineens niet 
meer op een verharde weg en nog wat verderop werd het pad een diep spoor dat eindigde 
bij een hek van een weiland! Er was geen ruimte om te draaien. Achteruitrijlampen had ik in 
die tijd ook nog niet. Ik stapte uit. Struikelend over harde aardkluiten liep ik tien meter naar 
achteren om het pad te verkennen, stapte weer in, reed tien meter met mijn hoofd uit het 
raampje achteruit. En dat een aantal malen op dezelfde manier, totdat ik vaste grond onder 
de wielen had. Ik was ondertussen tot op het bot verkleumd. Verzenuwd dacht ik aan de 
aanstaande ouders naar wie ik op zoek was. Het kind kon al wel geboren zijn!  
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Even later ging ik voor de tweede keer in de fout. Opnieuw hetzelfde verhaal: uitstappen, 
instappen, achteruit…Toen ik na veel geklungel weer op het asfalt stond, moederziel alleen 
in die vriesnacht, omgeven door een bijna tastbare duisternis, besefte ik dat ik hopeloos 
verdwaald was.  

Toen zag ik ergens een boerderij met veel licht. Dat kon niet anders dan de boerderij zijn 
die ik zocht. Ik reed het erf op. Er kwamen geluiden uit de stal. Stemmen. Uit het donker 
stapte ik naar binnen in een cirkel van licht. In de stal stond de veearts die ik kort daarvoor 
had leren kennen een keizersnede te doen bij een koe…  

‘Hallo, collega!’ riep hij over zijn schouder.  

Toen ging het snel. Iemand van de boerderij reed in volle vaart voor me uit. 

Een paar uur later had ik mijn eerste bevalling in de Achterhoek gedaan: een gezond meisje 
van 3780 gram, dolgelukkige ouders en een opgelucht doktertje.  

Later ging ik in het ziekenhuis werken. Daar heb ik nog vele bevallingen in vele  
Kerstnachten gedaan. Maar geen daarvan was te vergelijken met die van de Kerstnacht van 
het jaar 1966. 

Peter Hein (die u allen een fijne Kerst en een heel gelukkig 2017 wenst !!) 

 

 

SJEN YN IT TSJUSTER 
Op 8 desimber ha we prentaasje jun  op de saneamde “pitch”jûn fan it Iepenmienskipsfûns 
fan de provinsje. Oanfragers foar subsydzje moatte harren der yn fiif minuten presenteare 
foar in  advyskommisje. We krigen posityve feedback. En no mar hoopje op in foar us  
posytief beslút. 

Derneist hawe us projekt presenteart op in  byienkomst fan de  gemeente foar de parse. 
De kranten hiene foaral oandacht foar de 11 fonteinen, sadat it mei de publysiteit foar us 
projekt wat tsjinfûl. 

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 foariche ieuw. 

De ferhalen wurde fertelt 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  
talintrike foarmjowers út Burchwert. Wa’t dat  binne heare jim letter. 

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

Op 13 januaris 2017 hâlde we in ynformaasjejûn yn it Doniahûs. Hjir sille  Pieter  
Stellingwerf en  Kees Botman  fan  BUOG harren  plannen foar it programma Sjen  yn  it  
Tsjuster  útlizze. Ek wolle we op dizze jûn Burchwerters om meiwurking freegje om dit  
projekt ta in  grut sukses te  meitsjen. Wy hoopje en ferwachtsje dan ek in  folle seal.  
DUS NET STINNE MAR HINNE!! 

Op dy jûn sil ek de  ienakter Tusken de Rails opfierd wurde. Dizze ienakter is troch Tsjêbbe 
oersetten.  

Folgjende kear mear! 

Theun Ram 
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In de spotlight 

Deze keer in de spotlight:  

 Jay Jongsma uit Hichtum 

 

Jay zit in groep 4 op de Blinker in Bolsward 

 

Leeftijd: 

 8 jaar. 

 

Hobby’s: 

 Voetbal, ik speel bij SC Bolsward in F4. 

 

Lekkerste eten:  

 Patat en frikandel. 

 

Beste t.v. programma: 

 Nickelodeon. 

 

Wie is je grote voorbeeld? 

 Ronaldo. 

 

Wat vind je leuk aan Hichtum?  

Hier kun je tenminste veel doen; buitenspelen in de 
weilanden, kikkers vangen. Vissen met Pake enz. 

 

Wat vind je niet leuk aan Hichtum? 

 Niks, alles is leuk! 

 

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

 Een metaaldetector kopen, want verder heb ik alles al 
wat ik wil hebben. 

 

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

 Dan ben ik profvoetballer bij Ajax. 

 

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

 Naar Walibi. 

 

Wat zijn je favoriete dieren? 

 Schildpadden, ik heb er zelf twee, ze heten Freddy en 
Jason. En honden. 
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Dorpsbelang Burgwerd 

2017 
 
Het jaar 2016 is bijna voorbij en nog even en het is alweer 2017. In de 
laatste jaarvergadering hoorden we dat er weer mooie dingen worden 
georganiseerd. Voor de tweede keer wordt op 11 februari 2017 het 
fietsdiner georganiseerd, NL- Doet is er half maart weer, als wij geld 
krijgen en de feestcommissie geeft aan dat er een kleintje dorpsfeest 
komt. Verder wordt de kade langs het Trekpad afgemaakt, de Paaldijk 
geasfalteerd en komt de stichting STULLP (Tsjêbbe Hettinga) met een 
toneelstuk en Kaatsvereniging KV Sparta viert in 2017 zijn vijftigste 
verjaardag.  
 
Maar natuurlijk hebben we ook wensen voor 2017. We hopen dat we genoeg subsidie  
krijgen om een Multifunctioneel terrein te realiseren en dat het fietspad naar Bolsward en 
Wommels wordt verbeterd. Persoonlijk hoop ik op strenge vorst, zodat we na 3 treurige 
winters weer op de sloten kunnen schaatsen. Daarnaast wens ik alle verenigingen en  
stichtingen genoeg vrijwilligers zodat we Burgwerd levendig houden. En als laatste wens ik 
jullie namens Dorpsbelang een gelukkig en gezond 2017 toe. 
 
Minne Schiphof, voorzitter 

JAARVERSLAG DECEMBER  2015 – NOVEMBER 2016 
 
Bestuursleden in deze periode: Minne Schiphof (voorzitter), Jaap Looijenga 
(penningmeester), Lisette Meindersma (secretaris) en algemene leden Robert van Gorkum 
en Irma van Tuijl. 
De Vereniging is financieel gezond en heeft een positief banksaldo. Er is geld gereserveerd 
voor onderhoud en vervanging AED, deelname in multifunctioneel terrein en Burchwert 
Skimmerdoarp. Er is ruimte om zo nodig Buurthulp Burgwerd financieel in de lucht te  
houden. 
 
Het bestuur onderhield contacten met de gemeente Súdwest-Fryslan, Provinsje Fryslân,  
Doarpswurk, Dorpsbelang Hichtum, Dorpsbelang Hartwerd over onder meer de volgende 
zaken: 
 
Activiteiten 
Kruispunt N359: Dorpsbelang neemt deel aan de werkgroep “veilige kruispunten N359”. In 
2016 zit er weinig schot in de zaak. Er is enig overleg met de provincie, maar de  
informatievoorziening is karig. Eind 2016 verwacht de provincie een beslissing over het 
kruispunt bij Burgwerd. 
 
Regionale fietsverbinding Wommels-Bolsward: Ondanks toezeggingen van de gemeente om 
het fietspad te onderhouden, blijft de toekomst zorgelijk voor deze belangrijke  
fietsverbinding, die door de provincie als toeristisch fietspad is aangemerkt. Zodra dit  
onderwerp weer op de gemeente agenda verschijnt zal Dorpsbelang inspreken.  
 
Snelle internetverbinding buitengebieden: Bewoners van het buitengebied kampen met  
uiterst trage internetverbindingen. Aanhaken bij de aanleg van glasvezel in Hartwerd en 
Hichtum mislukt. Burgwerd heeft zich nu aangesloten bij een grote club van dorpen om snel 
internet te bewerkstelligen. 
 
Woningbouw in Burgwerd: het gaat hierbij om de herinrichting van het schoolterrein en 
nieuwbouwterrein aan de Schoolstraat, hoek Djiplân. De gemeente wil eerst het  
schoolterrein afronden. Inwoners krijgen zelf de mogelijkheid plannen in te dienen voor het 
schoolterrein. Dorpsbelang zal hiervoor informatie- en inspreekavonden organiseren.  
 
Renovatie kademuur Trekpad: de kademuur vertoonde steeds meer bouwkundige gebreken. 
In november is gestart met de renovatie van de kademuur, waarin ook een tekst van  
Tsjêbbe Hettinga zal worden aangebracht.  
 
Kledingcontainer: de verplaatsing van de kledingcontainer van de kade naar de ingang van 
het park blijkt een langdurige zaak. Ook de nieuwe locatie scoort niet hoog. Een minder  
opvallende kleur is een optie, maar gaat het dorp € 350 kosten. Aan de jaarvergadering  
zullen drie opties worden voorgelegd: 1. handhaving plaats en kleur, 2. handhaving plaats, 
maar groene kleur en 3. verwijdering van de container. 
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Vernieuwing van de website en Facebookpagina: door ziekte heeft de vernieuwing van de 
website vertraging opgelopen. De website wordt wel actueel gehouden. De Facebookaccount 
blijkt niet aan de eisen van Facebook te voldoen. Daarom is een nieuwe zogenaamde  
fan-pagina aangemaakt, die echter wat beperkter qua mogelijkheden is. Er kunnen bijv. geen 
berichten of foto’s op de startpagina worden gezet door derden (wel door de beheerder: 
Dorpsbelang Burgwerd). 
 
In 2015 kapte de gemeente een beeldbepalende boom bij de Burchwerter Piip. We hebben 
gepleit voor herplant. De toezegging is er, de boom nog niet. Bij het begin van de Trekfeart 
staat een zieke boom, die gekapt moet worden. Ook hier is gevraagd om herplant. De  
gemeente mag geen roundup meer gebruiken voor de bestrijding van onkruid in trottoirs en 
straten. Zij probeert nu andere methodes. Dat zorgde voor een rommelig aanzicht tussen de 
borstel- en stoombeurten door. Overal schoot het onkruid hoog op. 
 
Brand is een zeer traumatische gebeurtenis. Het is de verantwoordelijkheid van de mensen 
zelf om zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen om brand te voorkomen en mócht 
het toch gebeuren te weten hoe je dan moet handelen. In november werd voor inwoners van 
de drie dorpen een bijeenkomst brandveiligheid georganiseerd in het Doniahûs. 
 
Meldingen openbare ruimte (MOR): inwoners kunnen deze meldingen doen via de site van 
Dorp Burgwerd (link naar de site van de gemeente). Het betreft gevaarlijke situaties, zoals 
uitstekende putdeksels, losliggende stoeptegels, overhangend openbaar groen etc. Ook 
Dorpsbelang doet regelmatig meldingen. 
 
Projecten 
Burgwerd Energieneutraal: streven is dat Burgwerd in 2020 neutraal is m.b.t. elektriciteit. In 
samenwerking met de Hogeschool Van Hall Larenstein is een enquête afgenomen in  
Burgwerd en Hichtum. Helaas ondervindt de eindrapportage incl. aanbevelingen vertraging. 
Zodra deze rapportage er ligt, wordt bekeken of er voldoende draagvlak in de dorpen  
aanwezig is om verdere activiteiten te ontplooien. 
 
Multifunctioneel terrein: Dorpsbelang is een van de partners in dit project samen met de 
Kaatsvereniging Sparta en de IJsclub De Trije Doarpkes. De ijsbaan is lek en behoeft  
verbetering. Met deze verbetering kan het terrein ook multifunctioneel gemaakt worden, door 
middels grasplaten een deel te verharden en geschikt te maken voor activiteiten en parkeren. 
De gemeente heeft € 15.000 toegezegd. Er is echter meer geld nodig. 
 
Burchwert Skimerdoarp: het plan om minder en slimmere verlichting te gebruiken, die  
bovendien bij de vaart ook nog vleermuisvriendelijk is, wordt door de gemeente omarmd.  
Helaas wil de provincie niet financieel bijdragen in de LED-verlichting. Gekeken wordt hoe we 
dit plan nu kunnen realiseren. 
 
Projecten en initiatieven van derden 
Tsjêbbe Hettinga Manifestaasje “Sjen yn it tsjuster”: Dorpsbelang ondersteunt dit project en 
heeft de oprichtingskosten van de stichting voorgeschoten. 
 
Buurthulp Burgwerd: dit vangnet voor en door inwoners is bij de oprichting organisatorisch 
ondersteund. Financieel zal Dorpsbelang -indien nodig- bijdragen om dit initiatief in de lucht 
te houden. 
 
Vrijwilligersgroep onderhoud bloembakken: nu de gemeente m.i.v. 2016 is gestopt met het 
onderhoud van de bloembakken is er een groep vrijwilligers actief geworden, die zorgt voor 
een fleurig aanzicht van de kade en brug. 
 
En verder speelde ook: 
Uitverkiezing Moaiste Doarp fan Fryslân: Dorpsstyliste Hieke Joostema wijst Burgwerd,  
samen met Gaastmeer en Oldeholtpade aan als mooiste dorpen van Fryslân i.v.m. de zorg 
die inwoners van het dorp en de gemeente besteden aan het uiterlijk van het dorp. 
 
In het kader van verdere samenwerking met Hartwerd en Hichtum willen we een  
gezamenlijke wandelfolder uitgeven, waarin de al bestaande twee folders worden  
geïntegreerd. De drie Dorpsbelangen en campings Aylvapolder, Fûgelfrei en Half-Hichtum 
dragen financieel bij. 
 
Burgwerd is een AED rijk. Deze hangt bij de ingang van het dorpshuis. Jaarlijks organiseert 
Dorpsbelang een herhalingscursus, zodat de hulpverleners in ons dorp goed getraind blijven. 
 
Een aantal inwoners heeft een bedankje voor bijzondere inspanningen voor het dorp  
gekregen.  
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Puzzel voor volwassenen 
De oplossing van deze puzzel kunt u voor 10 januari 2017 mailen naar:  
opehichte@live.nl of afgeven bij Greetje Toering. 

Vergeet niet je naam te vermelden! 

mailto:opehichte@live.nl
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Himd fan it liif 

 

Mijn naam is Tessa Vellema en woon sinds 2003 aan de Sjungadijk. Na de basisschool ging 
ik, net als mijn beide zussen, naar het Marne College in Bolsward om daar de HAVO te  
volgen. In leerjaar 3 ben ik gedoubleerd en was het Marne College niet meer een goede 
school voor mij.  Via via hoorde ik van het Luzac College in Groningen. Dit is een school 
waar je kunt kiezen om twee leerjaren in 1 kalenderjaar te volgen. Best pittig dus! Dit was 
voor mij de ideale school. Kleine klassen van maximaal 8 leerlingen, persoonlijke  
begeleiding, geen telefoons toegestaan, en het ‘stilte uur’. Tijdens dit uur maak je in stilte 
je huiswerk en als dat af is kun je in stilte een boek lezen. Misschien denk je ‘veel te 
streng’ of ‘wat een hel’, maar dat viel best mee! Na een jaar te hebben geploeterd, is het 
mij gelukt mijn diploma (in één keer) te behalen. 

Maar toen begon het echte werk. Al vanaf jongs af aan heb ik een grote passie voor de 
gastvrijheidsindustrie. Ik had mijn oog al snel op de HBO-studie International Hospitality  
Management, een studie aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Na nog een  
zomercursus Frans en het halen van de toelatingstoetsen ben ik aangenomen op de  
International Hospitality Management studie, ook wel bekend als de hogere hotelschool. Op 
dit moment zit ik in de laatste module van mijn eerste jaar als student. Mijn doel is om in 
het eerste jaar mijn propedeuse te behalen.  

 

Buiten het studeren om ben ik regelmatig te vinden op de 
golfbaan in Sint Nicolaasga. Golfen doe ik nu zo’n 5 á 6 jaar, 
samen met mijn vader. Op dit moment speel ik samen met 
een geselecteerd groepje jongeren, en volgen we eens in de 
twee weken een les. Gelukkig houden we het niet alleen bij 
oefenen, we spelen ook geregeld een wedstrijd. Vaak doen 
we dit op de baan van Sint Nicolaasga, maar ook wel eens op 
andere banen. Zoals het Friese Jeugd Kampioenschap, dit 
wordt elk jaar op een andere baan gehouden. Het doel is  
uiteindelijk om veel lol te hebben als jongeren onder elkaar, 
maar ook om een prijs te bemachtigen. Ik mag met grote 
trots van de daken schreeuwen dat het mij al twee jaar op rij 
gelukt is om de eerste prijs te winnen binnen de dames  
categorie! Mijn droom is om ooit mee te doen aan de  
landelijke wedstrijden, zoals het Deloitte Ladies Open.  

 

Naast mijn passie voor golfen heb ik ook een grote passie voor koken. Ik ben dan ook vaak 
te vinden in de keuken bij ons thuis. Tijdens de praktijk module op Stenden mochten we 
met onze klas twee weken werken in de keuken van het restaurant Wannee. Dit maakt 
deel uit van het Stenden hotel, een hotel dat volledig gerunned wordt door studenten van 
de hotelschool. Als je ooit de kans krijgt om hier te overnachten of te dineren, grijp hem! 
Ik kan je verzekeren, je zal een avond tegemoet gaan als nooit tevoren. Wannee is  
geïnspireerd op de Nieuwe Nederlandse keuken en volgt 
de 80-20 regel. Tachtig procent groente of fruit en twintig 
procent vlees, vis of gevogelte. Chef-kok Albert Kooy is 
de eigenaar van het restaurant. Een man vol passie en 
liefde voor eten. Het is hem gelukt die passie voor koken 
op mij over te brengen. Ik stond in de twee weken die we 
er mochten werken in de patisserie. Dagen lang cakejes, 
koekjes en snoepgoed en ijs maken. Heerlijk! Taarten 
maakten we daar helaas niet, maar gelukkig mag ik er 
thuis genoeg maken! Ik heb zelfs meegedaan met ‘Heel 
Friesland Bakt’. De eerste editie werd dit jaar in Bolsward 
gehouden. Voor deze wedstrijd heb ik een overheerlijke 
aardbeientaart gemaakt, genaamd Strawberry Heaven. Ik heb helaas geen prijs gewonnen, 
maar de ervaring was net zo waardevol. 

Mijn moeder vertelde me een paar weken geleden: 
‘Tessa! Ik heb gehoord dat je  gevraagd gaat worden 
voor de dorpskrant!’. Mijn eerste gedachte? YES! Ik 
lees vol enthousiasme de column ‘Himd fan it liif’. En 
nu mag ik een stukje schrijven. Daar gaat ‘ie dan! 
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Sinds begin mei werk ik met veel plezier bij Rederij  
Doeksen als Front Office medewerker. Ik ben hier  
verantwoordelijk verschillende dingen, van het verkopen 
van kaartjes tot het helpen met de bagage van onze  
reizigers. Het is heel flexibel werk, elke dag is anders.  
 
Tijdens de zomerdrukte werken is een van mijn favoriete 
dingen. Dan zijn er zoveel mensen die ik kan helpen. Dat 
maakt mij erg blij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Voor nu kunt je mij vaak vinden bij de balie of de scan 
poortjes. Dus bent je van plan eens naar Vlieland of  
Terschelling te gaan, kom dan vooral langs! 

Foar alles is in tiid. 

Deze tekst staat op het tegeltje dat elk lid van de Vrouwengroep uit Burgwerd heeft 
gekregen tijdens onze 80e jaarvergadering. Deze jaarvergadering hebben we gehouden in 
Slachtehiem in Lollum tijdens een feestelijk middag compleet met advocaat en slagroom met 
afsluitend een buffet. 
 
Het was ook onze laatste jaarvergadering, omdat wij  hebben besloten  om m.i.v. januari 
2017 onze vereniging op te heffen. Dit niet omdat we niet genoeg leden hebben, maar  
omdat de leeftijd van de leden hoog is en daarom niet meer op de verenigingsavonden  
kunnen komen. 

Het is jammer maar "foar alles is in tiid" en daarom stoppen wij nu. Hierbij willen we  
iedereen uit onze dorpen bedanken voor de soms jarenlange steun, financieel, via sponsering 
van de verloting, voor het geven van prijzen voor verloting en bazaar en natuurlijk het kopen 
van loten en het bezoeken van de bazaar. 

Wat hebben we gezellige avonden gehad in het dorpshuis met veel mensen uit het dorp 
maar vooral ook met altijd veel jongeren.   
 
De kerstviering met broodmaaltijd gaat dit jaar wel door en we hopen ook in de toekomst 
hiermee door te gaan.  

Nogmaals bedankt iedereen! 

Het bestuur, Hilly Altenburg, Tine de Boer, Jetske Dijkstra, Rinske Schukken en 

Marijke Strikwerda. 
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MIJN TATTOO 

 
 
Bij deze zal ik mij gelijk maar voorstellen voor degenen die mij nog niet kennen, mijn 
naam is Rene Dillingh. Sinds een jaar woon ik in Burgwerd aan de Schoolstraat. 
 
Voorheen heb ik altijd in Franeker gewoond, daar heb ik nu bijna twee jaar een tattoo 
shop (Dill-Ink). 
 
Tattoos hebben mij van jongs af aan al gefascineerd, en als kleine jongen zat ik negen  
van de tien keer aan de keukentafel te tekenen. In de loop der jaren raak je daar de tijd 
wat voor kwijt. Voornamelijk door de verplichting van school en de drukte die je automatisch  
krijgt als je ouder wordt. Om die reden heb ik jaren lang niet meer getekend. School heb ik  
nooit echt leuk gevonden.. De enige uurtjes die voor mij de moeite waard waren, waren op  
maandagochtend (handvaardigheid) en vrijdagmiddag (tekenen).  
 
Ik heb verschillende baantjes gehad tot ik op een gegeven moment zelf gekozen heb weer  
naar school te gaan voor de opleiding Grafisch Vormgever, daar heb ik mijn diploma voor  
gehaald. Naast mijn studie werkte ik mijn vrije uren bij Huhtamaki in Franeker, tot ik de  
kans kreeg om het tatoeëren te leren. Hier heb ik veel tijd in gestoken en gelukkig heb ik  
dat niet voor niks gedaan. Hard work pays off! 
 
Nu.. heb ik mijn eigen shop en doe ik wat ik het liefste doe! 
 
Ik heb zelf meerdere tattoos, en klaar ben ik nog niet.  
Eentje is voor mij belangrijk en deze heb ik vorig jaar laten zetten. 
 
No Victory Without Strife ( zonder strijd, geen overwinning ) 
 
 
Volgende keer in MIJN TATTOO, Karel Eringa. 
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Uit de oude doos 
 

Deze keer een oude luchtfoto uit 1952 en een artikel over de riolering in de Schoolstraat uit 

1954. 

Op de foto de Schoolstraat. De kapel was 2 jaar eerder gebouwd, de Kapelstrjitte was er nog 

niet. De eerste huizen in de Kapelstrjitte, nr. 3 en nr. 5 zijn in 1960 gebouwd. Tot die tijd 

was Kapelstrjitte 1 huisnummer 13 van de Schoolstraat. 

Op de plek waar de kapel gebouwd is zijn  

eerder plannen geweest om een stoom  

zuivelfabriek te bouwen. Dit was in 1896. 

In 1948 had smid Jan Feenstra plannen om op 

de plek waar de kapel staat een moderne  

smederij te stichten. Feenstra heeft echter de 

keuze op Schettens laten vallen waar  

inmiddels al weer kleinzoon van smid Feenstra 

een installatiebedrijf heeft. 

Tot heden zijn er geen nieuwe huizen aan de 

Schoolstraat gebouwd.  

De riolering was in die tijd nog niet aangelegd. 

Voor de woningen lag een slootje waarop de 

afvoeren van de huizen waren aangesloten. De huizen hadden een beerput en ook de  

overloop hiervan zat op de sloot. In 1954 werd de riolering aangelegd en verdwenen de 

bruggetjes. Hierdoor kon ook de weg verbreedt worden. 
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Kaatsvereniging Sparta 

De kantine is dicht. Het water is afgesloten. De winterperiode is voor de kaatsclub de stille 
periode. 
 
Er moet wel gewerkt worden aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De agenda voor 
de wedstrijden moeten worden gemaakt, het boekje voor de leden en de jaarlijkse edenver-
gadering moet worden voorbereid. Dan moeten nieuwe bestuursleden worden  
geïnformeerd over wat er van hen wordt verwacht. 
 
Daarnaast moeten we ook nog kaatsen. Op 21 januari 2017 in de sporthal van Workum.  
Deze partij is een gezamenlijke partij van Hartwerd en  Burgwerd. Dit jaar is Burgwerd aan 
de beurt voor de organisatie. Het bestuur hoopt op een grote deelname van Burgwerder 
kaatsers op deze zaalkaatspartij. 
 
En dan  is het 2017……. Het jaar van het jubileum. De jubileumcommissie werkt hard aan 
het programma, dat steeds meer gestalte krijgt.  
Henk Hellinga werkt aan een boek vol verhalen van leden en oud leden. Met behulp van  
onze  dorpshistoricus Lolle Baarda krijgt  het boek geeft het boek straks een mooi beeld van  
50 jaar SPARTA. De muziek voor de feestavond is al gecontracteerd. De feesttent en de  
catering wordt geregeld. Er komt een blijvende herinnering voor de leden.  
Gemeente en fondsen zijn aangeschreven voor financiële steun. Onze ondernemers/
sponsors  hebben een  brief ontvangen met de  vraag om steun.  
Zo werken we met z’n allen door naar een  “bjusterbaarlike dei “ op 20 mei 2017. 
  

Jubileum K.V. Sparta 
De commissie is druk bezig met de voor bereidingen van 20 mei 2017. Henk Hellinga is bezig 
met het boek. Hij heeft in de tijd al veel oude en jonge kaatsers bezocht voor foto’s en 
mooie verhalen. Johannes Wijnia is druk bezig met het leden bestand, maar ook hij staat 
Henk bij waar het nodig is. En dan Lolle Baarda, die helpt bij het in elkaar zetten van het 
boek . 

Otsje Beitske Wierstra en Froukje Posthumus, die zijn aan de slag voor een mooi shirt als  
herinnering, maar ook houden zij jullie op de hoogte via de media.  
 
Theun Ram, inmiddels verhuist, bezig met het aanschrijven van sponsering en verdere rand-
zaken. Nog even terzijde; Johannes W. is ook nog in de slag voor een tent . 

De muziek inmiddels al geboekt, wie kent ze niet de SUSKES, al tijd goed voor sfeer. Buiten 
de kaats partij om is er Jeu de Boele voor de liefhebbers die kaatsen teveel wordt. 

Het is de bedoeling dat het boek eind januari, begin februari zo ver klaar is. Als mensen  
denken ik heb nog wat foto’s of een mooi verhaal stuur het zo snel mogelijk op.  
baarda@home.nl 

Verder houden we u op de hoogte. 

Wij wensen jullie al vast prettige feestdagen  

De jubileum commissie 

Johannes M.  

Gewijzigde datum bijeenkomst inrichting schoolterrein! 

Nieuwe datum is donderdag 26 januari 2017,  
aanvang 19.30 uur in de school. 

mailto:baarda@home.nl
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VERHUIZING 
Het heeft even geduurd, maar dan is het toch gebeurd. We hebben ons huis verkocht. 

Met het zetten van de handtekeningen bij de notaris op 1 december kwam, voor ons, een 
einde aan een periode van bijna 20 jaar wonen op de “Elandslaagte”. We hebben er met veel 
plezier gewoond en in die tijd vrienden gemaakt in het dorp.  

Waar onze toekomst zal liggen is nog niet helemaal  bekend, maar we zullen voorlopig niet  
helemaal uit beeld verdwijnen in Burgwerd.  

Remmy blijft actief als schoonmaakster van het dorpshuis, als vrijwilligster in de  
kaatskantine en als oppas van Brecht en Bas v.d. Werf. 

Theun is nog bezig met het projekt Sjen yn it Tsjuster in 2018, met het jubileum van KV 
Sparta in 2017 en als regisseur bij het toneel. 

We willen al onze vrienden bedanken voor de hulp en steun die we gehad hebben.  
We waarderen dat heel erg. 

We wonen nu tijdelijk in Woudsend in het huis van Conny en Henk. We hopen in toekomst 
weer wat dichterbij te kunnen gaan wonen. 

 

Remmy Brattinga 

Theun Ram 

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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Carbidschieten rond de jaarwisseling 

 

Tijdens de jaarwisseling mogen inwoners en verenigingen carbidschieten.  Een mooie  
traditie, die wij in onze gemeente graag willen behouden. Daarom gelden er regels. 
 
Melding doen 
Inwoners en verenigingen die carbid willen afschieten, moeten dit uiterlijk 16 december 
2016 melden bij de gemeente. Dit kan via www.sudwestfryslan.nl [ link naar product) 
 
Bij de melding hoort een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waar 
wordt geschoten. Ook moet er een kaartje bij, met daarop de schietlocatie en de richting 
waarin geschoten wordt. Let op: carbidschieten mag alleen tussen 31 december 2016 
10.00 uur en 1 januari 2017 02.00 uur en uitsluitend buiten de bebouwde kom. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is de BOCK? 
Zorg  er altijd voor dat er een Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK) aanwezig is. De 
BOCK is op de hoogte van de vijf tips voor veilig carbidschieten.  
Als jouw aanvraag voor carbidschieten wordt goedgekeurd, dan ontvang je een BOCK-
pakket van de gemeente. Kijk ook op wieisdebock.nl en volg  #wieisdebock op sociale  
media. 

Tips 
1. Bereid je goed voor 
Lees tijdig de voorwaarden en regels. Deze kun je vinden op www.sudwestfryslan.nl 
 
2. Bescherm jezelf 
Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te beschermen. 

3. Gebruik goed materiaal 

Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet 

met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus, na het 

ontsteken, niet achteruit kan schieten. 
 

4. Ontsteek het carbid veilig 

Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de 

melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat publiek op veilige afstand is. 

 
5. Zorg voor EHBO 

Zorg dat er voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn, zodat 
je goed kunt handelen mocht er toch iets verkeerd gaan. 

Houdt iemand zich niet aan de regels? 
Gebeurt het carbidschieten niet volgens de regels? Dan kan ons team Handhaving &  
Toezicht of de politie het schieten stopzetten. 

http://www.sudwestfryslan.nl
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Nieuws van Excelsior 

Op zaterdag 29 oktober zijn wij weer naar 
het FeMuZa festival in Nijland geweest.  
Als vereniging vonden we dat we een mooi 
optreden hebben neergezet en ook van  
omstanders hebben we positieve reacties 
gekregen.  
Maar helaas vielen we ook dit jaar niet in 
de prijzen gevallen. Elk jaar heeft de  
FeMuZa een publieksprijs en deze gaat 
vaak naar het korps dat het leukst  
verkleed is. Van de jury een super rapport 
gekregen, een aantal verbeterpunter maar 
ook veel complimenten. We zijn weer een 
ervaring rijker!! 
 
 
Verder zijn er in november weer donateursbriefjes rond gebracht naar de donateurs.  
Mocht u zeggen van ik wil alsnog donateur worden, dan kunt u contact opnemen met één 
van de bestuursleden. Mailadressen en telefoonnummers staan op de website van  
Burgwerd (www.burgwerd.info).  
 
Ook zullen jullie merken dat wij als korps 1e kerstdag niet bij de kerstdienst aanwezig  
zullen zijn. Dit jaar hebben we een adventsdienst begeleid van 4 december.  
Wel zullen we proberen om ook dit jaar weer met een ploegje door Burgwerd te trekken op 
kerstavond.  
 
Op zondag 29 januari 2017 geven wij een borrelconcert in het Doniahûs, hier krijgt u nog 
bericht over.  
 
Ook houden we eind maart weer een oud ijzer actie! 
 
Dit jaar hebben wij ons ingeschreven voor de Rabobank sponsoractie: 
 
Als lid van de Rabobank Sneek – Zuidwest Friesland kunt u ook dit jaar 
weer 5 euro (€ 5,00) uit de sponsor pot van de bank weggeven aan de  
vereniging die ú een warm hart toedraagt.  
Dat is natuurlijk muziekvereniging Excelsior uit Burgwerd.  
Stemmen kan de hele maand december. 
 
Hebt u wel een rekening bij de Rabobank, maar u bent nog geen lid van de Rabobank? Dan 
kunt u gewoon stemmen zoals hieronder vermeld. Tijdens de stemprocedure wordt u  
gevraagd om lid te worden. U klikt dan op 'ja'. Het lidmaatschap van de Rabobank is  
helemaal gratis! 
 
Hoe stemt u op muziekvereniging Excelsior Burgwerd? Dat kan heel  
eenvoudig digitaal!   
 
1. Ga naar de website rabo.nl/ledensponsoringzwf 
2. Klik op het tabblad 'stembiljet' en vul alle gegevens in.   
    Muziekverenging Excelsior Burgwerd heeft stemcode: RLS 184 
3. Klik op 'verzenden'. 
 
Het is uiteraard fijn om heel veel stemmen te krijgen vandaar ook het verzoek om dit door 
te geven aan familie en vrienden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hilda Altenburg 
Algemeen bestuurslid 
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Buurthulp Burgwerd 

 

Bij Buurthulp Burgwerd kun je terecht voor ondersteuning en hulp bij 

dingen die je zelf niet kan (of tijdelijk even niet kan) en niet door familie 

en/of professionele instanties wordt of kan worden gegeven.  

 

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

nog vragen hebben dan kun je contact op nemen met: 

 

Tineke Eringa, tel. 0515-572078 

of 

Carin Mulder, tel. 0515-419105                              Email: buurthulpburgwerd@gmail.com 

Nationaal MS Fonds 
De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit jaar een 

groot succes! In de gemeente Súdwest Fryslân is een mooi bedrag van € 12806,76  

opgehaald. 

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De  
opbrengst van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de  
kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.  

Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten en  
collecte-coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en wind op pad 
gegaan om zich sterk te maken tegen MS.  

Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook  
mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) 
of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2.  

Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties 
en giften. 

mailto:buurthulpburgwerd@gmail.com
http://www.mscollecte.nl
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Schrijf de gevonden woorden van 

boven naar beneden in de puzzel. 

Wat lees je van links naar rechts? 

 

1. Doe je om je hand als het koud is. 

2. Kan hard waaien. 

3. ‘Ding’ in je been dat je kunt buigen. 

4. Ligt in stal op de grond. 

5. Water naast het strand. 

6. Iemand die dingen rooft. 

7. Kun je op glijden in de sneeuw. 

8. Geest. 

9. Niet boven. 

10. Als het hard vriest, heb je … 

11. Hebben veel dieren aan de achterkant zitten.  
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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. 

Leden van de Rabobank kunnen Dorpsbelang Burgwerd financieel ondersteunen.  

U  kunt dit opgeven bij uw Rabobank, die vervolgens 5 Euro overmaakt op de  
rekening van Dorpsbelang. 

Gewijzigde datum bijeenkomst inrichting schoolterrein! 

Nieuwe datum is donderdag 26 januari 2017,  
aanvang 19.30 uur in de school. 

Rectificatie Spotlight  

In het herfstnummer van Op e Hichte werd in 

Spotlight vermeld dat Esmee Dijkstra in klas 2 GT 

van het Nordwin College zit, dit moet natuurlijk 

zijn klas 3 GT! 

Zet vast in je agenda: 

NLdoet Burgwerd 

zaterdag  

11 maart 2017 

Via deze weg wil ik een ieder bedanken voor de warme belangstelling tijdens de ziekte en 

na het overlijden van mijn vriendin, vrouw en echtgenieter 

GRYTSJE  KLAVER 

We woonden niet meer in Burgwerd maar de belangstelling was geweldig van jullie 

BEDANKT 

 

Hans Gerritsma 



27 

Kinderpagina 
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Bewenners om útens 
 

Tjitske Wind 
 
Ik ben Tjitske Wind en geboren in Oosterzee op 1 oktober 1960 op de boerderij aan het  
Westeind. Mijn ouders Sanne Wind en Geeske Hoekstra kwamen op de boerderij van pake 
Anne Wind en beppe Tjitske Dijkstra nadat ze getrouwd waren in december 1959. 
In maart 1962 werd Jolle geboren, in mei 1964 werd Helma geboren, in juni 1964 zag Anne 
Freerk het levenslicht en in mei 1967 Ingrid. Er stonden toen 5 paar klompjes op de stoep bij 
de voordeur van de boerderij. 
 
Wat er hierna gebeurde 
 
Alles ging zijn gangetje op de boerderij, mem zorgde voor de kinderen en deed de huishou-
ding, terwijl heit zich bezig hield met de stal en de koeien. Maar…… op 27 oktober 1970 om 
17.00 uur een vreselijke brand en de boerderij was er niet meer. Dit heeft een diepe indruk 
bij mij achtergelaten, ik kan het mij nog herinneren als de dag van gisteren. Ik was bij het 
buurmeisje te spelen en wij stonden samen op de stoep bij de voordeur van hun boerderij te 
kijken naar de uitslaande brand. Mijn heit zat op dat moment te melken in het weiland een 
paar kilometer verder en is gewaarschuwd door de buurman. Er stond alleen wat jongvee op 
stal en dat is grotendeels gered. Ineens geen onderdak meer en alle spulletjes kwijt. We 
hebben toen eerst allemaal op verschillende adressen gewoond totdat we in december een 
tijdelijk onderkomen vonden bij Rutten aan de Lemsterweg. De koeien vonden plek aan de 
overkant van de straat bij een boer. In al die hectiek volgde de geboorte van Jolanda op 30 
april 1971 in het ziekenhuis van Emmeloord. Plannen waren klaar om opnieuw te bouwen 
aan het Westeind te Oosterzee, tot het moment dat heit contact had met familie van der 
Werf van Djiplân in Burgwerd. Er kwam een snelweg van Bolsward naar Leeuwarden en 
daardoor kwam er ruilverkaveling tot stand. Er stopte een boer aan de Sjungadyk en zo kon 
er land geruild worden en kon er gebouwd worden in het land aan de Paaldijk. 
 
Aangekomen in Burgwerd 
 
In oktober 1972 was de ligboxstal klaar en gingen wij naar Burgwerd verhuizen. Het woon-
huis was nog niet klaar, heit en mem in een caravan in de ligboxstal en de vijf schoolgaande 
kinderen sliepen in de ziekenbox. Met z’n vieren op de fiets elke dag 2 keer op en neer naar 
de lagere school in Burgwerd waar ik in de vijfde klas kwam bij meester van Noord. Op het 
schoolplein voetballen met een tennisbal met de jongens en de meisjes. Lachen en ook  
plagerijen om het ‘vreemde taaltje’ wat wij spraken, het Lemsters Fries. We fietsten altijd 
samen met Sjoukje, Etta, Geertsje en Pier Eringa. Ingrid ging naar de kleuterschool in  
Lollum. Jolanda bleef deze winter bij beppe Hiltje in Lemmer. In februari was het woonhuis 
klaar en kwam ook Jolanda naar Burgwerd. Op 6 maart 1973 werd Susan geboren in de 
avond, wij waren bij buurman en buurvrouw Douwe Hettinga. Op die bewuste avond was de 
uitzending op tv van Bartje waarin de moeder van Bartje ook een kindje kreeg. Deze uitzen-
ding was al een week lang bij ons het gesprek aan tafel en mem vond het niet nodig dat we 
dit zagen, maar ja je raadt het al buurman en buurvrouw hadden de tv wel aan. 
 
Na de lagere school 
 
Na de vertrouwde lagere school ging ik als eerste uit het gezin naar de middelbare school. 
Uit de CITO toets bleek niveau huishoudschool, maar dat ging er bij mij niet in. Ik ging naar 
de christelijke M.A.V.O.  Het waren lastige jaren, kon mijn draai niet vinden op deze grote 
school als verlegen meisje. Mem met een zwakke rug en een operatie volgde in het zieken-
huis. Hierdoor de zorg voor het gezin en dit maakte dat ik het tweede jaar over moest doen 
op de M.A.V.O., wat een teleurstelling! Maar ook leuke dingen passeerden de revue, ik ging 
spelen bij het korps vanaf mijn dertiende op les en vanaf 14 jaar bij het grote korps. In 1978 
slaagde ik voor de M.A.V.O. en ging naar Sneek naar de Middelbare Detailhandel School. In 
die tijd had ik verkering met Cees Baarda van de Hiemert. Dit raakte uit, maar na een  
bemiddelingspoging van zus Afke kwamen we weer bij elkaar. Uiteindelijk raakte het na een 
jaar of twee definitief uit, wat een verdriet! 
In de periode op de MDS werkte ik op de vrijdagavonden en de zaterdagen bij de HEMA in 
Bolsward. In 1982 behaalde ik mijn diploma aan de MDS en ging hierna werken bij de HEMA. 
In januari 1983 ging ik naar het verre Engeland als kaasmeisje voor het Nederlands  
Zuivelbureau. Ik woonde in Londen met 5 andere Nederlandse meisjes. Wij zorgden voor de 
promotie van de Edammer en de Gouda kaas. Wij doorkruisten heel Engeland, Schotland en 
Wales met de trein en stonden veel op beurzen en tentoonstellingen. Sliepen in hotels en 
kwamen heel veel mensen tegen. Een wereld van verschil Fryslân en Londen. 
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Na een jaartje Londen weer terug in Burgwerd en weer aan het werk bij de HEMA. Vanaf 
maart 1984 een jaartje aan het werk bij AMEV verzekeringen in de buitendienst. Maar dat 
was het niet. Ik vond een baan bij het postkantoor in Sneek en ging in Sneek wonen.  
 

Huisje, boompje, beestje 

Op mijn werk leerde ik Heine Lageveen kennen, waarmee ik in 1987 trouwde. Het huwelijk 
werd bekroond met de geboorte van twee fantastische dochters. In juni 1989 werd Kristien 
geboren en in december 1992 zag Nyncke het levenslicht. In 1997 kwam er een eind aan de 
relatie. Als alleenstaande moeder met de meiden ging ik wonen in een flatje. 

Ik had altijd gevolleybald bij vc Sneek, maar had hiervoor nu de mogelijkheid niet meer. Wel 
ben ik blijven fluiten bij volleybalwedstrijden en Kristien volleybalde bij de mini’s van vc 
Sneek. Hier liep ik Klaas de Groot tegen het lijf. Samen gingen we verder en volgens dochter 
Nyncke die toen 6 jaar was, kon Klaas zijn huis wel verkopen omdat hij toch altijd op de flat 
bij mem was. Zodoende verhuisden we naar de Corneliusstraat, een huis op de grond vol-
gens Nyncke! 

Samen beleven we veel plezier aan het volleyballen. Ik bij vc Sneek en later bij T&T en Klaas 
bij Far Ut in de Hommerts. Vele uurtjes zijn we in de sporthal op de zaterdagen waar we sa-
men de wedstrijdleiding doen. Voor al dit vrijwilligerswerk kreeg Klaas een lintje van de Ko-
ningin en ik werd in februari van dit jaar genomineerd als ‘assistent van het talent’. De  
verkiezing vond plaats in Heerenveen en ik verscheen op het podium. Wat een verrassing 
toen ook dames 1 van vc Sneek sportploeg van het jaar werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke carrière 

 

Na verschillende functies bij Postkantoren en TPG Post solliciteerde ik in augustus 2005 bij 
Dienst Justitiële Inrichtingen en ging aan het werk bij de gevangenis in Lelystad. Je hebt 
geen idee wat je daar aan gaat treffen, voor een buitenstaander is het ook niet te begrijpen 
denk ik. Ik ging voor 36 uur aan de slag als bewaarder en daarna kwam ik terecht op de  
bevolkingsadministratie. Als medewerker ben je o.a. bezig met de duur van de straf van een 
gedetineerde en nog vele andere administratieve taken. In 2011 ben ik begonnen aan de 
studie HBO Rechten in deeltijd. De eerste twee jaar werkte ik op de dinsdagmorgen in  
Lelystad en ging dan ’s middags naar Groningen voor de colleges tot ’s avonds 22.00 uur. In 
het derde jaar kreeg ik een andere leidinggevende en bleef ik dinsdagsmorgens thuis. Een 
zware tijd, maar de studie in 3½ jaar afgerond. Na deze opleiding heb ik nog een interne  
opleiding gevolgd voor leidinggevende. 

Zoals bij elk bedrijf ook bij DJI veranderingen. In 2014 besloot Minister Teeven dat van elke 
inrichting in Nederland de werkzaamheden van de afdeling bevolking gecentraliseerd  
moesten worden. Hiervoor heeft hij het CJIB aangewezen als werkplek. Onrust en solliciteren 
bij het CJIB. Hier ben ik in november 2015 aangenomen, maar nog steeds niet aan de slag 
bij het CJIB.  

De computerprogramma’s zijn nog niet op elkaar afgestemd en ook de ketenpartners zijn er 
nog niet klaar voor. Zo het nu lijkt wordt het najaar 2018. 

 



30 

Tsjerke Nijs 

Waar zijn mijn dochters, zussen, broers en ouders gekeerd 
 
Oudste dochter Kristien woont samen in Bolsward met René Jensen. Kristien werkt bij 
Hochwald in Bolsward en René heeft zijn eigen Timmer- en onderhoudsbedrijf Jensen. 
Nyncke woont nog thuis. Sinds een jaar woont ook haar vriend Kostas bij ons. 
Jolle is getrouwd met Rika de Jong en woont in Bolsward. Ze hebben twee jongens, Max en 
Sven. 
Helma is alleenstaande moeder en woont in Scharsterbrug, haar dochter heet Rikst. 
Anne en Petra met hun gezin is bij jullie allen wel bekend. 
Ingrid is getrouwd met Cees Elgersma en woont op de boerderij in Weidum. Dochter  
Gerbrich is Praktijkdocent Dier- en Veehouderij bij het Van Hall Larenstein in Leeuwarden, 
waar zoon Douwe zijn colleges volgt. 
Jolanda woont samen met haar vriend Peter-Jan in Scharnegoutum. In het dagelijks leven 
werkt ze bij Deloitte. 
Susan woont in Nijeveen en is getrouwd met Jan Bouwman. Zij houden zich veel bezig met 
de paardensport in alle facetten en hebben een zoon genaamd JR. 
Mijn vader overleed dit jaar in september, zijn vrouw woont nog in Drachten. 
Mijn moeder woont in Sneek en betrekt komend voorjaar haar nieuwe appartement aan de 
Kerkhoflaan in Sneek. 
 
Wa sil it sizze, oant sjen of hjerrens, Tjitske. 


