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Op `e Hichte

Fan de redaksje
Hallo allemaal,
Het voelt een beetje raar om direct met een foto van mezelf te
beginnen maar dit maal gebruiken we deze rubriek ook om
mezelf voor te stellen als nieuw lid van de redactie.
Ik ben Cathrien de Vos. 54 jaar. Ruim 2 jaar geleden zijn we
komen wonen op de Kapelstrjitte, voorheen het huis van Atty
Couperus. Ik ben geboren in Woudsend maar heb een groot
deel van mijn leven in Alkmaar gewoond.

Daar werk ik nog steeds. 4x in de week rij ik over de afsluitdijk om in Alkmaar en
Heerhugowaard mensen te begeleiden die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen.
Thuis mag ik graag koken, haken en breien. Daarnaast zijn we nog niet klaar met klussen.
Afgelopen dorpskrant was mijn enige bijdrage het bezorgen van op ‘e Hichte. Deze keer
probeer ik wat meer mee te doen. Ik heb al gemerkt dat ik op deze manier het dorp en zijn
bewoners sneller leer kennen. Het is nog wel vaak een groot vraagteken als er allerlei
namen worden genoemd tijdens de vergadering terwijl de rest precies weet over wie het
gaat en waar diegene dan woont.
Sinterklaas is weer in het land, Kerst komt eraan en we hebben het ijs alweer van de auto’s
moeten krabben. De tijd gaat snel. We kunnen alweer terugkijken naar het jaar 2017.
Het is vast voor ieder weer een jaar met mooie en minder mooie herinneringen geweest.
De Kerst is voor velen een tijd van gezelligheid en samen zijn met familie. Hopelijk kan
iedereen in Burgwerd zich verheugen op een fijne tijd.
Bedankt voor alle kopij en veel leesplezier met deze, weer goed
gevulde, krant.
Namens de redactie, voor iedereen een gelukkig kerstfeest en een
goed en gezond 2018!
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Oproep aan alle inwoners van Burgwerd
Er wordt in het dorp hard gewerkt aan de vormgeving en invulling voor het project van
Tsjêbbe Hettinga. Men werkt met veel enthousiasme aan diverse projecten. We zijn nog
op zoek naar de volgende materialen:
Plastic doppen van allerlei kleuren en grote;
Klompen, alle maten zijn welkom;
Wollen sokken;
Schaatsen (oude houtjes);
1 paardenzadel, stijgbeugel, teugel, paardendeken;
Zwart plastic (zoals wordt gebruikt voor kuil);
Pick-up touw.
De gespaarde spullen mogen worden gebracht naar het Klaailân 20. Of even bellen, dan
kom ik het ophalen. Na afloop van het evenement worden de spullen teruggegeven.
Alvast bedank voor de medewerking!
Corrie Gerritsma
Tel: 0515-576328
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Yn petear mei
Folkert Sieperda
Het is 8 uur ‘s avonds en we zitten aan de hoge tafel bij Folkert en
Anneke Sieperda.
Anneke zorgt voor koffie, thee en wat lekkers, ze komt er bijzitten
maar zegt dat het gaat om Folkert.
Uiteindelijk doet ze gezellig mee met het gesprek.
Folkert is geboren op 12 mei 1955 in Burgwerd, een paar huizen verderop op nr. 14. Hij
was de jongste van 5 kinderen. Jan , Neel, Teade en Bokke waren er al.

Heit Bauke Sieperda had een groentewinkel maar
werkte ook bij de slager Couperus, was koster en
regelde begrafenissen.
Helaas is hij al op 63-jarige leeftijd overleden.
Folkert ging naar de oude skoalle in Burgwerd, de
eerste tot en met de zesde klas. Daarna 1 jaar in
Bolsward op de LTS, maar dit bood niet genoeg
mogelijkheden. Dus daarna werd het de LTS in
Sneek, gevolgd door de MTS in Zwolle, de
Nationale Schilderschool (tegenwoordig het
CIBAB). Folkert heeft daar toen 4 jaar op kamers
gewoond.
Via zijn broer Jan is hij bij Terpstra in Makkum
gaan werken. Hier heeft 24 jaar gewerkt. Daarna
is hij een eigen schildersbedrijf begonnen met
compagnon. “Sieperda en de Vries”
In 2011 is hij alleen verder gegaan als Sieperda, schilder-, glas– en afwerkingsbedrijf en
dat bevalt erg goed. Anneke is verantwoordelijk voor een groot deel van de boekhouding.
Op 16-jarige leeftijd krijgt Folkert verkering met Anneke Haagsma. Ze gaan eerst in
Bolsward wonen op de Keppensflat waar in 1978 Rutger wordt geboren. Sander, Berber en
Gysbert (als enige geboren in Burgwerd) komen erna. De kinderen zijn nu het huis uit en
er zijn alweer 7 kleinkinderen tussen de 4 en 12 jaar.
Ze gaan weer terug naar Burgwerd en kopen het huis van voorheen bakker Boorsma op de
Doniaweg nr. 8. Het is een oud huis en er wordt eerst een half jaar flink verbouwd. Tijdens
de verbouwing komen er mooie oude elementen te voorschijn die door Folkert zelf weer
prachtig opgeknapt worden.
Anneke is lerares op het ‘Skûlplak’ in Burgwerd voordat de school werd gesloten. Daarnaast
heeft ze nog veel invalwerk gedaan. Nu werkt ze op de school in Schettens. Ze meldt dat
ook deze zal worden gesloten.
Folkert en Anneke zijn echte Burgwerders en
zijn actief betrokken bij het verenigingsleven.
Folkert zegt dat zijn hobby’s fietsen en
biljarten zijn. Schaatsen doet hij het liefst op
natuurijs. Hij is lid van de ijsvereniging en
doet mee met wedstrijden op de vaart, helaas
al weer even geleden.
Folkert heeft al 25x de Elfstedentocht gefietst
en doet ook mee aan jeu de boules in de
zomer.
Hij heeft in het bestuur gezeten van het
dorpshuis en van de kaatsvereniging.
Anneke is actief lid van de toneelvereniging.
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Als we het over de vakanties praten komt het gesprek op wat zij hun bonuskind noemen,
Islam. Door de stichting ‘ de Vreugdenzaaiers’ werden er kansarme kinderen uit Frankrijk een
vakantie aangeboden bij een gezin in Nederland. Islam kwam voor het eerst toen hij nog
maar een jaar oud was. Islam is nu 21 jaar, noemt hen Heit en Mem en is voor de meesten
van Burgwerd een bekende verschijning. Islam kwam enkele maanden per jaar in april, ‘s
zomers en in de winter. Anneke is ook bij hem in Parijs geweest. Een grote familie, in een
klein onderkomen.
In de vakanties werd er vroeger vooral gekampeerd. Nu wat luxer, af en toe een weekend in
een bungalow. Of met het vliegtuig naar de zon. In de zomer zijn ze vaak druk met het
bedrijf dus de vakanties moeten er voor of erna.
Folkert en Anneke, bedankt voor de gastvrijheid. Dat het jullie nog heel lang voor de wind
mag gaan in Burgwerd.

Verslag reisvereniging 2017
14 Oktober 2017 was het weer zover, het jaarlijkse reisje van
de reisvereniging. Dit jaar weer een hele dag op pad. We
verzamelden rond 9.00 uur op “De opslach” in Burgwerd en
hadden een lange reis voor de boeg. Onderweg werd, onder
het genot van een kopje koffie en een gevulde koek, bij bijna
elke afslag gespeculeerd waar we heen zouden gaan. Het was
dan ook een grote verassing dat we bij de Euromast in
Rotterdam uit de bus werden gelaten. Voor de ‘dare-devils’
was er helemaal bovenin een draaiend panorama terras van
waaruit je een prachtig uitzicht had over de stad Rotterdam.
De iets mindere durfals konden een etage later genieten van
een, bijna net zo royaal, uitzicht over de stad en de haven.

Na deze enerverende klim in de Euromast namen we weer
plaats in de bus en werden we bij de nieuwe markthal van
Rotterdam gedropt. Hier konden we te kust en te keur op het
gebied van eten. Er was fruit, snoep, warm, koud, noten, vis,
vlees, kaas en natuurlijk ook verschillende soorten drinken. We konden hier dan ook prima
van een heerlijke lunch genieten.
Na de lunch, om een uur of 3 zijn we richting haven vertrokken waar we een rondvaart van
bijna een uur gemaakt hebben door het uitgestrekte haven gebied van Rotterdam. Tegen
half 5 stapten we weer in de bus richting het noorden. Gingen we heenweg door de polder,
terugweg door Noord Holland.
Halverwege zijn we gezellig gezamenlijk uit eten geweest in Wognum, een goede maaltijd
met een fijn glas drinken. Uitbuiken kon op de resterende terugweg naar Burgwerd, waar
we rond 21.00 uur weer veilig aankwamen. Wat hebben we een gezellige dag gehad met
fijne en gezellige mensen. We hopen dat de leden die dit jaar niet meekonden volgend jaar
weer van de partij zijn, net als de mensen die dit jaar (weer) voor het eerst mee waren.
Als bestuur verheugen we ons er nu al op.
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Wie, wat, waar in Burgwerd

De deur in de vorige editie was van Jille Westerhof. Helaas hadden we geen goede
inzendingen.
Deze keer een nieuwe en voorlopig laatste uitdaging.

Wie weet wat dit is en waar het staat?
De redactie verloot een cadeaubon onder degenen die het goed hebben.

Weet je het of denk je dat je het weet?
Stuur je oplossing naar opehichte@live.nl of doe een briefje in de
brievenbus bij een van de redactieleden met vermelding van je naam,
adres en telefoonnummer.
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Sjen yn it Tsjuster
Doe’t ik yn 2015 foar it earst in ydee krige om op ien of oare wize oandacht te jaan oan de
bân tusken Burchwert en Tsjêbbe Hettinga wie 2018 noch fier fuort.
No is it desimber 2017 en komt 2018 wol hiel ticht by. Undertusken wurde “Sjen yn it
Tsjuster” en it boek hieltiid konkreter.
Op freed 1 desimber siet it Doniahûs aerdich fol tidens de presentaasje fan it programma.
Regisseur Klaas-Jaap v.d Heide fertelde dêr oan de bewenner fan Burchwert welke
ferassende performances der plak fine sille op de ferskate lookaasjes yn it doarp. Troch lûd,
musyk, tekst, poëzie, wurde fragminten fan it gedicht lytse jonge ta libben brocht. It wurdt
hiel bysûnder sa fûn eltsenien.
No moatte we mei syn allen oan de slach om it echt te realisearjen. Ut de reaksjes en de
fragen die bliken dat der in soad entousiasme is en ideeën binne om der wat moais fan te
meitsjen.
Net alles rint neffens de ferwachtingen. We woene graach dat ek de froulju dy’t eltse tiisdei
yn doapshûs skildere in bydrage leverje soene. Sy seagen lykwols gean mogelikheid om
binnen it konsept (yn it tsjuster) eat te meitsjen. Jammer! In tal froulju sille no op ynitiatief
fan Corrie Gerritsma in ferrassend elemint tafoege. Corrie hat derfoar in tal saken nedich sa
as lanbouplastik, strie, hea en noch mear. Wa ha helpe kin graach!
Belangryk ûnderdiel fan it gehiel is dat de iepenbiere ferljochting yn it doarp út is tidens de
foarstelling. Dit giet net samar. Mar mei help fan doarpenkoordinator Theo Bouma en Minne
Schiphof wurkje we deroan.
Op 27 novimber ha we tidens de
Roadshow fan LF2018 foar in seal fol
rekreaasje úndernimmers ús projekt
promoten.(pitched). Nei it skoft
krigen de dielnimmers de opdracht
om by de projekten in arrangemint te
betinken.
Oan it ein fan de jûn dy bliken dat it
arrangemint wat de dielnimmers yn
de workshop fan Sjen yn it Tsjuster
betocht hiene, troch mear as de helft
fan de oanwezichen ta beste
arrangemint keazen waard.
No moatte we op 11 desimber yn
Ljouwert stride om de priis fan it
beste arrangemint fan Fryslân.
Boek
Ek it boek krijt hieltiid mear foarm. Liskje Flapper is drok dwaande op de Nederlanske tekst
fan Peter Hein yn it Frysk oer te setten. Martina Ketelaar en Peter Hein bûge harren oer de
foto’s en Berber Wijnia-Sieperda is dwaande mei in bysûndere foarmjowing. Yn it boek komt
in nijskirrich biild nei foaren fan de doarpsjonge dy’t Tsjêbbe wie en oer de jierren ’60 en ’70
fan de foarige ieuw yn Burchwert.
Wy hoopje it boek foar de earste foarstelling yn maart presenteare te kinnen.
Kaarten foar de foarstelling kinne kocht wurde fia www.friesland.nl of fia ús eigen
side www.stullp.nl . De kaarten bin te keap foar € 18.50.
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Column Peter Hein

Winters
Grappig hoe je bij het ouder worden met je leeftijd mee groeit. Eén van de redenen om naar
Friesland te verhuizen, was het schaatsen. Maar toen er dan eindelijk twee winters waren
waarin dat kon, bedacht ik dat het misschien toch verstandiger was om mijn ,inmiddels
oude, botten er maar niet meer aan te wagen. En tot mijn verbazing kon ik daar eigenlijk
best wel mee leven. Dat zou vroeger ondenkbaar geweest zijn. Als het toen maar naar ijs
rook, waren we al niet meer te houden. In Utrecht, waar ik woonde, was Loosdrecht favoriet.
Schoon, stilstaand water, zonder wind lag in een mum van tijd dicht. Als je er de weg kende,
kon je zonder gevaar al onwaarschijnlijk vroeg schaatsen.
En natuurlijk Friesland: hoe vaak ik daarna niet in mijn werkende leven een dagje vrij nam
om met de trein naar Sneek te reizen en vandaar, met een Noordoostelijk windje in de rug,
naar Balk of Stavoren te rijden en met het openbaar vervoer terug… (Gelukkig wisten- en
accepteerden ze op mijn werk dat ze niet meer helemaal op mij konden rekenen als er
|geschaatst kon worden.)
Maar al eerder was daar de Elfstedentocht van 1963: goed getraind en vol goede moed op
weg. Toen ik in Hindeloopen hoorde dat we later op de dag waarschijnlijk verderop van het
ijs gehaald zouden worden, besloot ik om het wat kalmer aan te doen en lekker te gaan
|genieten. In die tijd was er immers iedere paar jaar een Elfstedentocht (en niet zo’n
|gekkenhuis als het later zou worden). Dus: volgende keer beter, was de gedachte…
Rustig rijdend en lekker me heen kijkend kwam ik in Bolsward. Het was ondertussen
duidelijk dat verder doorrijden niets zou toevoegen omdat je één of twee ‘haltes’ verderop
toch niet verder mocht. In Bolsward afstappen leek me prima.
Maar dáár heb ik later toch een spijt van gekregen! Want er kwám geen Elfstedentocht meer
en toe ‘ie eindelijk wél kwam was ik helaas niet in de gelegenheid om mee te rijden (met
mijn mooie startnummer 1426). Achterafgezien was het toch wel mooi geweest om nog een
of twee stempels toe te voegen.
En nu kijk ik iedere dag op ‘het stadje van mijn nederlaag’ uit en droom ik geregeld van de
‘Tocht der tochten’. Nachtmerries! Niet – zoals je misschien zou denken - over hoe zwaar de
‘Hel van het Noorden’ was, maar heel andere dromen. Zoals deze: bij de finish wil de
controleur de laatste stempel op mijn kaart zetten, maar hij kijkt me aan, schudt zijn hoofd
en zegt: ‘Waar zijn die andere tien stempels?’ Of: bij de finish: ‘U krijgt geen stempel want u
heeft de geheime controlepost bij Stavoren gemist.’ De laatste variant op die dromen is de
volgende: een andere schaatser vraagt me of ik €2,50 voor hem heb, want bij de volgende
stempelpost moet je € 2,50 betalen voor een stempel. IJs verbroedert, dus natuurlijk geef ik
hem geld. Maar dan kom ik zelf aan en…heb geen geld om te betalen. En dus geen stempel!
U ziet: bijna 55 jaar na 1963, en nog steeds een trauma! Kinderachtig, natuurlijk, maar ik
kan er ook niets aan doen.
Hoe kom ik nu op de gedachte aan schaatsen? Want met de winters van tegenwoordig
herinneren we ons nog maar vaag wat dat was. Maar eind november, toen ik dit stukje
schreef, las ik het volgende bericht: ‘Vergunningen voor het plaatsen van een koek en zopie
moeten nu tijdig worden aangevraagd’. En toen kwamen ineens allerlei herinneringen aan
die mooie oude winters weer boven.
Herinneringen aan prachtige stralende winterochtenden, als je met zonsopgang op het ijs
van een eenzame plas stond te genieten van die grote vuurrode bol, die langzaam vanachter
de rietpluimen omhoog klom en weerspiegelde op keihard zwart ijs. De winterse geur van
mest. De geluiden van het ijs: ijs zingt en suist als je rijdt. En als je stilstaat dat
|diepmelodieuze oer-geluid: ‘oeoeoenkk’ van zo’n barst die ineens ontstaat en honderden
meters voor je uit door het ijs schiet. En later op de dag, als er wat meer schaatsers zijn, de
vrolijke uitwisselingen: ‘Waar komen jullie vandaan? Hoe is het ijs verderop? Kunnen we
oversteken?’ En als kind, plat op je buik op die glasheldere ijsvloer met ‘dubbeltjes’ in het
ijs, kijkend naar de geheimzinnige wereld daaronder. En de vreugde die tot na
|zonsondergang alom over het winterlandschap hangt, terwijl iedereen moe en voldaan aan
de warme chocolademelk zit.
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Op het ijs waar alle verschillen tussen mensen wegvallen.
Zulke herinneringen dus. (Maar misschien vriest het dat het kraakt tegen de tijd dat u dit
stukje leest en geniet u ook weer eens van zo’n ouderwetse winter. Ik hoop het)
Ik wens u allen goede Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2018, het jaar waarin in
Friesland, en in het bijzonder in Burgwerd, veel moois staat te gebeuren.
Peter Hein

Nieuws van de stichting
Het winterseizoen is alweer een paar maanden aan de gang en veel verenigingen hebben
alweer gebruik gemaakt van het Doniahûs.
Als stichting bestuur vinden wij het natuurlijk prachtig dat er zoveel activiteiten plaatsvinden
in ons dorpshuis.
Op de jaarvergadering van dorpsbelang heeft Johannes Monsma medegedeeld dat we als
stichting een investering hadden gedaan, maar dat een ieder die wou weten wat die
investering was de volgende week maar naar de jaarvergadering van de toneelclub moest
komen.
Voor een ieder die daar niet is geweest; we hebben nieuwe gordijnen op de achterkant en
zijkant van het toneel gekregen.
Het ziet er weer mooi uit.
Verder wil ik graag iedereen uitnodigen om op oudejaarsdag vanaf 16.00 uur naar het
Doniahûs te komen om het oudejaar af te sluiten.
Dit wordt nu voor de derde keer gehouden en de vorige edities waren een groot succes.
Dit jaar hebben we ok weer live muziek van Sytse Haaima, bekend van de “Suskes”. Het
wordt weer een feest voor jong en oud met natuurlijk gratis oliebollen.
Verder wens ik natuurlijk iedereen goede
kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar met
natuurlijk veel activiteiten in ons dorpshuis in
2018.
Namens het stichting bestuur,

Wibo Hettinga
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Dorpsbelang Burgwerd
Van de bestuurstafel
2017 is bijna om en het bestuur is voor het laatst dit jaar bij elkaar geweest voor een terugblik, welke projecten door gaan lopen in 2018 en
wat we verder van het nieuwe jaar kunnen verwachten.
In de jaarvergadering is er een bestuurswisseling geweest:
Minne Schiphof trad af als voorzitter en Gerrit-Jan de Vos is het bestuur
komen versterken. Minne bedankt voor jouw jaren in het bestuur en
welkom Gerrit-Jan.

Een greep uit wat heeft 2017 ons gebracht: De kademuur is vervangen en verfraaid met een
tekstregel van Tsjêbbe Hettinga, het fietspad tussen Burgwerd en Bolsward is vernieuwd en
verbreed, er is groen licht voor het kruispunt N359-Burgwerderhoek (in het 2e deel van 2018
wordt de aannemer bekend gemaakt en gaan mogelijk de werkzaamheden beginnen), snel
internet komt er voor het buitengebied en naar alle waarschijnlijkheid ook in het dorp
wanneer 60 % van de inwoners mee wil doen.
Het project schoolgebouw en -terrein was goed op weg. Helaas kregen we van de gemeente
toch geen akkoord. Maar daarmee is het hele project zeker niet van de baan. We zijn nog
steeds in gesprek met de gemeente. En we streven ernaar om aan het einde van de zomer
weer een plan te presenteren. We houden u op de hoogte wanneer er weer een nieuwe
bijeenkomst wordt gepland. Voor het Multifunctioneel terrein hopen we in 2018 de financiën
rond te krijgen om in ieder geval te kunnen gaan starten met de grondwerkzaamheden,
zodat het terrein alvast gebruikt kan worden als parkeerplaats.

En wat brengt 2018 ons?
Het culturele project Sjen yn it tsjuster zal plaatsvinden: 6 avonden verdeeld over 3 weekenden. We hopen op alle medewerking van de dorpsgenoten om hier een leuk evenement van
te maken.
Ook is er dit jaar weer het dorpsfeest en wel op 26, 27 en 28 juli.
We zullen duimen voor mooi weer en dat het maar weer een
geslaagd feest mag worden voor jong en oud.
Tot zover een terug- en vooruitblik vanuit het bestuur.
Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig en
gezond nieuwjaar!
Robert, Lisette, Irma, Hanne en Gerrit-Jan

Buurthulp Burgwerd
Bij Buurthulp Burgwerd kun je terecht voor ondersteuning en hulp bij dingen die je zelf niet
kan (of tijdelijk even niet kan) en niet door familie en/of professionele instanties wordt of
kan worden gegeven.

Contact:
Mocht je gebruik willen maken van de Buurthulp, hulp willen bieden
of nog vragen hebben dan kun je contact op nemen met:
Tineke Eringa, tel. 0515-572078
of
Carin Mulder, tel. 0515-419105
Email: buurthulpburgwerd@gmail.com
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DORPSBELANG BURGWERD

Notulen jaarvergadering 17 november 2017
Aanwezig: 57 personen
Opening
Voorzitter Minne Schiphof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal
woord van welkom is er voor de gemeenteraadsleden. De voorzitter is blij met de goede
opkomst.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat de pauze is verplaatst tot
na agendapunt 8.
Mededelingen
Er zijn berichten van afwezigheid binnengekomen van Tineke Eringa en Jaap Looijenga.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van erelid mevrouw Eringa.
Hij merkt op dat de woningmarkt weer volop in beweging is. Dit leidt ook in Burgwerd tot het
vertrek van inwoners, maar ook tot de komst van nieuwe dorpsgenoten.
En er zijn ook nieuwe speciale inwoners, doordat er dit jaar 6 baby’s zijn geboren, die alle
zes een geborduurd slabbetje hebben ontvangen van Dorpsbelang.
Presentaties door Ina van der Weide (NHL Communicatie) en Martina
Ketelaar (HBO Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie)
Ina geeft een verhandeling over met name de technische aspecten van het filmen, waarna
Martina vervolgt met een uitleg met voorbeelden hoe je foto-opnames persoonlijker, minder
standaard kunt maken. Een half uur boordevol tips!
Notulen jaarvergadering 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Dank aan de notuliste Irma Kaspers.
Verslag van het bestuur
Samenwerking
De voorzitter noemt de samenwerking met de Dorpsbelangen Hartwerd en Hichtum.
Trekpad, Paaldijk en fietspad
In het dorp stonden we stil bij de renovatie van de kademuur langs het Trekpad en de
feestelijke onthulling van een dichtregel van Tsjêbbe Hettinga op de kademuur. Op het gebied
van de infrastructuur valt verder te melden: het opnieuw asfalteren van de Paaldijk en het
fietspad naar Bolsward. De voorzitter trakteerde onlangs het team van de gemeente, dat
daarvoor verantwoordelijk was, op gebak.
Meldingen
De voorzitter wijst er nogmaals op dat inwoners rechtstreeks via de gemeentesite meldingen
kunnen doen wanneer er iets schort aan het onderhoud van wegen, trottoirs, plantsoen,
bebording etc. Via deze site kan ook melding worden gedaan van overlast. Voor meldingen
over het park moet contact worden opgenomen met Staatsbosbeheer. Hij benadrukt dat deze
meldingen niet via Dorpsbelang hoeven te lopen.
N359
Robert van Gorkum, lid van de werkgroep veilig kruispunt, geeft het woord aan Johannes
Monsma, eveneens lid van de werkgroep: Er is een goede samenwerking met de provincie.
De werkgroep heeft er bovenop gezeten. Er is nu naast de al eerder gereserveerde 12 miljoen
nog eens 6 miljoen extra toegevoegd aan het budget. Dit is voldoende de drie kruispunten
Burgwerderhoek, Hichtum en Wommels Noord veilig te maken.
Dat wil zeggen: ongelijkvloers. De provincie stelt het kader op, waarbinnen de aannemer het
werk moet uitvoeren. De aannemers mogen dan zelf de beste oplossingen bedenken om het
werk te realiseren, zolang ze maar voldoen aan de kaders van de provincie.
Staat van onderhoud
Minne Schiphof: Naast al genoemde projecten Paaldijk, Trekpad en fietspad werd een stuk
van de Doniaweg (ter hoogte van De Trekfeart) opnieuw bestraat. Voor de gekapte boom bij
de brug heeft herplanting plaatsgevonden. Over het algemeen wordt er door de gemeente
snel actie ondernomen op meldingen. Wat wel opviel was het welige onkruid tussen de
klinkers en trottoirtegels. Gemeentes mogen geen gif meer gebruiken om het onkruid dood te
spuiten en zijn nog aan het experimenteren welke milieuvriendelijke methodes effectief en
betaalbaar zijn. Bij het kaatsveld moeten de bosschages gesnoeid en uitgedund worden.
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Wandelfolder
Hanne Hein: Er is een nieuwe wandelfolder gemaakt in samenwerking met Dorpsbelang
Hichtum en de drie campings. De folder is verspreid bij een groot aantal toeristische adressen
rondom Burgwerd. Voor volgend jaar is er nog voorraad.
Snel internet buitengebied
Robert van Gorkum: Het project snel internet buitengebieden is bedoeld voor die gebieden
waar slechts een telefoonkabel ligt. Dit zijn de witte gebieden. Grijze gebieden beschikken
over een CAI-kabel. De provincie wil dat 95% van het grijze buitengebied over een
glasvezelverbinding gaat beschikken. De betrokken inwoners moeten daar wel mee
instemmen. Als dat percentage te laag ligt, gaat het niet door. Voor 5% van het buitengebied
geldt dat de aansluiting te kostbaar gaat worden. Aansluiting is dus niet verplicht. De kosten
voor 250 MB bedragen ongeveer € 61 per maand (telefoon, televisie, internet). Binnen 3 jaar
na de start van de aanleg moet 95% van de adressen aangesloten zijn. Ook de gemeente
trekt er nu geld voor uit. Er is een samenwerking met de Fryske Mienskip op Glês, die ook de
aanpalende grijze gebieden willen voorzien van glasvezelkabel.
Sociale media
Lisette Meindersma: De website is nog niet opgefrist, maar wel wordt de informatie zoveel
mogelijk actueel gehouden. Verenigingen hebben daarin zelf ook een verantwoordelijkheid.
Facebook wordt –naast de website- gebruikt voor aankondigingen en nieuws.
De Facebookpagina heeft nu 85 volgers. Opvallend is dat trouwe bezoekers van de pagina
niet altijd volger zijn. Van Twitter wordt minder gebruik gemaakt. Het raakt wat uit de mode.
Schoolgebouw en –terrein
Robert van Gorkum: vanaf 2016 zijn we in gesprek met de gemeente en inwoners van
Burgwerd over de toekomst van het voormalige schoolgebouw. Er zijn drie plenaire
bijeenkomsten geweest met Burgwerders. Er waren allerlei ideeën en Sietse Posthumus nam
het voortouw en ontwikkelde via architect Jan Appeldoorn uit Makkum een verbouwingsplan.
Dit plan voorzag in 7 appartementen en een bedrijfsruimte. De tekeningen zijn besproken
met de gemeente en ook herzien na overleg met de gemeente. Vorige week kwam plotseling
het bericht van de gemeente, dat de plannen zijn afgekeurd. Dit is een grote teleurstelling,
want er was vooraf geen enkel teken dat men zich niet kon vinden in de plannen. Sietse is
bereid om een nieuw plan te bedenken, waarbij het uitgangspunt is dat het om goedkope
huurwoningen voor jeugdigen en senioren gaat. Wel zullen nu door de gemeente zeer heldere
kaders moeten worden afgegeven om herhaling te voorkomen.
Multifunctioneel terrein
Robert van Gorkum: Jaap Looijenga heeft de werkgroep verlaten en is vervangen door Minne
Schiphof. Daarnaast zitten Bouke Sieperda en Robert van Gorkum in de werkgroep. Het grote
probleem is dat de financiering niet rond is. Veel subsidieverzoeken worden afgewezen,
omdat er door KH2018 op veel subsidiepotten een beroep wordt gedaan. De insteek is nu om
het project gefaseerd uit te voeren. De eerste fase bestaat dan uit het verbeteren van de
drainage, een parkeerplaats met grasroosters en het waterdicht maken van het dijkje
rondom het terrein. Realisatie kan hopelijk in 2018 plaatsvinden.
Speeltoestellen
Minne Schiphof: de speeltoestellen op het schoolplein moeten verplaatst worden in verband
met bestemmingswijziging van de school en plein. Plan is om ze bij de toestellen aan het
begin van De Trekfeart te zetten. De kosten voor het dorp bedragen € 2400 (gemeente
betaalt de andere 50%). We willen het zelf doen, maar dat mag helaas niet i.v.m.
aansprakelijkheid: speeltoestellen moeten gegarandeerd veilig zijn. We wachten nu maar op
de bestemmingswijziging van het schoolplein. Dan moet de gemeente de toestellen wel
weghalen. Overigens mogen we de tuimelstokken wel zelf verplaatsen.
Verslag van de penningmeester
Irma Kaspers laat een overzicht zien van de financiën van Dorpsbelang Burgwerd.
De vereniging is financieel gezond. Er zijn geen onvermoede, hoge uitgaven geweest en deze
worden vooralsnog ook niet voorzien.
De kascommissie heeft vastgesteld dat de boekhouding en informatie in het financieel
verslag 2016-2017 toereikend en correct is.
Benoeming kascommissie
Jaap Looijenga blijft als lid van de kascommissie. Ingeborg Sondervan treedt af en wordt
bedankt voor haar inspanning. Carin Mulder wordt het nieuwe lid van de commissie.

De volgorde van agenda wordt aangepast: de presentatie over het Energie Neutraal
project vindt voor de pauze plaats en de bestuursverkiezing na de pauze.
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Energie Neutraal Project
Daniël Heidbuurt, student Van Hall/Larenstein, heeft in het kader van zijn afstuderen een
enquête georganiseerd in Burgwerd en Hichtum. Onderwerp daarvan was de interesse te
peilen voor energiebesparing en de investeringsbereidheid in zonnepanelen. De uitkomsten
van deze enquête worden getoond. Het blijkt dat er in de dorpen draagvlak is voor een
zonnepanelenproject. De investeringsbereidheid overschrijdt de € 350.000. Daniël legt het
een en ander uit over de postcoderoos en salderen en beantwoordt een aantal vragen. De
uitkomst van de enquête zal te zijner tijd op de website van Dorpsbelang worden geplaatst.
Lisette Meindersma geeft aan wat het vervolgtraject is: een nog te formeren werkgroep
onder leiding van Jaap Looijenga zal de uitkomsten verder uitwerken. Gekeken wordt of we
een coöperatie oprichten of aansluiting zoeken bij een bestaande. Daniël heeft ook een
besparingsbrochure samengesteld, die volgend jaar in Burgwerd huis-aan-huis wordt
verspreid.
Bestuursverkiezing
Voorzitter Minne Schiphof treedt vanavond af en is niet herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten voor de kandidatuur van Gerrit-Jan de Vos. Robert van Gorkum bedankt
Minne hartelijk voor zijn inzet de afgelopen vijf jaren. Aangezien Minne zijn expertise ligt op
het gebied van infrastructuur en hij het reilen en zeilen binnen gemeentelijke organisaties
goed kent, is het bestuur blij dat hij heeft toegezegd als adviseur Infrastructuur te willen
fungeren voor het bestuur.
Gerit-Jan de Vos stelt zich voor en vertelt kort over zijn privésituatie en welke ervaring hij
heeft met vrijwilligerswerk. De leden wordt gevraagd of zij instemmen met de verkiezing
van Gerrit-Jan de Vos. De vergadering geeft met applaus aan akkoord te gaan.
Zoals gebruikelijk zit het afgetreden bestuurslid de totale vergadering voor en Minne
vervolgt derhalve met agendapunt 10.
Vijfminutenpresentaties
Redactie Op è Hichte
Carin Mulder, redactielid: Er is gelukkig een nieuw redactielid bijgekomen: Cathrien de Vos.
De redactie wil graag uitbreiden naar 5 leden en roept inwoners daarom op om zich aan te
melden voor een plek in de redactie. Voor Hichtum zijn er helaas nog steeds geen
redactieleden. Dorpsbelang Hichtum zorgt nu voor de verspreiding, maar het nieuws uit
Hichtum droogt zo wel op. Het insturen van kopij vanuit Burgwerd loopt goed. De redactie
heeft Dorpsbelang Burgwerd gevraagd de administratie over te nemen. Deze werd gevoerd
door Johanneke Terpstra, die echter de redactie heeft verlaten. Dorpsbelang heeft
ingestemd met het verzoek op voorwaarde dat de administratie wordt overgedragen en er
inzicht is in het saldo.
Buurthulp Burgwerd (Carin Mulder)
Er is in het afgelopen jaar zo nu en dan een beroep gedaan op Buurthulp. Vraag en aanbod
konden telkens door Carin Mulder of Tineke Eringa op elkaar worden afgestemd. Wanneer
er nog inwoners zijn die willen aansluiten bij dit initiatief, dan graag even contact opnemen
met Carin of Tineke. Mailadres: buurthulpburgwerd@gmail.com
Er is contact gelegd met de stichting Omtinken uit Bolsward, die activiteiten (reisjes,
workshops, samen koken, etc.) organiseert voor Bolswarders, maar ook voor de
Burgwerders. Informatie hierover komt in Op è Hichte.
Op 17 februari 2018 zal weer een Fietsdiner plaatsvinden in Burgwerd. Informatie hierover
in de dorpskrant en via Facebook.
NL Doet is de afgelopen jaren door Carin Mulder en Edith Wierstra georganiseerd. Zij deden
dat in 2017 voor het laatst. Inmiddels is het stokje overgenomen door de vrijwilligersgroep
De Zonnestraaltjes.
Feestcommissie Burgwerd-Hichtum (Nico Dussink)
In de zomer is spontaan door de feestcommissie een Kleintje Dorpsfeest georganiseerd. Dat
was erg gezellig en er was veel deelname aan de verschillende onderdelen: vissen, jeu de
boules, barbecue en afterparty.
In 2018 is het weer tijd voor het grote dorpsfeest. Dit zal worden gehouden van 26 t/m 28
juli 2018. Over het thema zal in Op è Hichte en Facebookpagina Feestboek Burgwerd
worden bericht, maar misschien is het iets in de sfeer van Fast Forward of Back in Time.

Dorpshuis Doniahuis (Johannes Monsma)
In verband met hun vertrek uit Burgwerd bedankt Johannes Godfried en Dinie van
Agthoven voor hun inzet voor het dorpshuis in het verleden.
Het Doniahuis gaat investeren, maar Johannes laat nog even in het midden waarin.
Er zijn nog steeds vacatures in het bestuur van het Doniahuis.
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Vrijwilligersgroep De Zonnestraaltjes (Corrie Gerritsma)
De bloembakken hebben het dit jaar weer prima gedaan. In het voorjaar zijn ze ingeplant
door Corrie en Lisette, nadat Dinny Huitema de brugbakken stevig opgehangen had. In het
najaar heeft hij ze ook weer gedemonteerd. Aanschaf van de plantjes is gebeurd uit de
opbrengst van NL Doet. Voor het volgend jaar is er nog een beetje geld over. Om voldoende
geld te hebben zal deze vrijwilligersgroep volgend jaar NL Doet organiseren.
De vrijwilligersgroep bestaat uit 6 personen: Tette Wiersma, Tanja Brattinga, Irma Kaspers,
Johannes Monsma, Lisette Meindersma en Corrie Gerritsma (tevens coördinatie).
Buurtpreventie App (Froukje Posthumus)
Froukje heeft deze WhatsApp groep opgericht. Deze is alleen bedoeld om verdachte situaties
te melden. Belangrijk is dat altijd de politie wordt ingeschakeld. Als je lid wil worden van de
groep, dan kun je je melden bij Froukje. Dorpsbelang gaat kijken dat we ook bordjes bij de
ingangen van het dorp kunnen krijgen, die aangeven dat we de Buurtpreventie App ook in
Burgwerd actief is.

Sjen yn it Tsjuster (Theun Ram)
Het project begint steeds meer vorm te krijgen. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de
invulling van het artistieke programma. Er is overleg met de gemeente over het uitdoen van
de openbare verlichting. Peter Hein is druk bezig met het maken van een groot beeld en
Martina Ketelaar met het maken van mooie foto’s. Het boek met interviews met mensen die
Tsjêbbe hebben gekend is bijna klaar. Ina van der Weide helpt met de PR. Er hebben zich
vanuit het dorp ruim 100 vrijwilligers gemeld. De kaartverkoop is gestart en inmiddels zijn er
al 60 kaarten verkocht. Op 1 december is in het Doniahuis een vergadering voor iedereen die
mee wil werken of geïnteresseerd is. Waarschijnlijk zal er voor de Burgwerders een try-out
komen.
Rondvraag
Corrie Gerritsma vraagt naar de stand van zaken betreffende Skimerdoarp. M inne
Schiphof antwoordt dat het project niet stil ligt. De focus zal eerst op de verlichting
rondom de vaart liggen.
Bouke Sieperda vraagt w anneer de site geüpdatet zal zijn. Lisette M eindersma
antwoordt dat hiervoor geen tijdsplanning is. Het is een tijdrovende klus.
Tanja Brattinga vraagt of er een mogelijkheid is om in Burgw erd een moestuin te
maken. Onderzocht moet dan worden of er a. belangstelling is in het dorp en b. ergens
grond beschikbaar is.
Tinus van der Weide merkt op dat er langs de w egen, in het park en bij de ijsbaan
veel rotzooi ligt van het hekkelen en snoeien. Voor het park is dit al gemeld bij
Staatsbosbeheer. Ook wordt opgemerkt dat er in het park wel wat vaker gemaaid mag
worden.
Lolle Baarda vraagt zich af w aarom er niet meer met w ilde bloemenmengsels w ordt
gewerkt i.p.v. gras. Dat is beter voor insecten en vogels en vergt minder onderhoud.
Er wordt gevraagd of we in het dorp verzekerd zijn voor ongelukken op bijvoorbeeld de
ijsbaan. Minne Schiphof noemt de verzekering via de gemeente voor vrijwilligers. Verder
zijn er misschien verenigingen, die een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Dorpsbelang heeft momenteel niet zo’n verzekering. We gaan het uitzoeken.
Laatste actie van voorzitter Schiphof
De voorzitter vraagt de heren Jan Sieperda en Lolle Baarda naar voren te komen. Hij vertelt
dat Jan Sieperda binnenkort uit Burgwerd vertrekt, maar dat hij veel heeft betekent voor het
dorp. Hij had een kritisch oog voor de staat van onderhoud van de infrastructuur, het groen
en de tuinen. In verband hiermee wordt Jan Sieperda benoemd tot erelid van Dorpsbelang
Burgwerd.
Lolle Baarda werd in april al verblijd met een koninklijke onderscheiding. In verband met het
vele historische onderzoek dat Lolle heeft gedaan en nog steeds doet en het beschikbaar
stellen van deze informatie wordt ook Lolle Baarda benoemd tot erelid van Dorpsbelang
Burgwerd.
Beide heren krijgen een oorkonde overhandigd. Het erelidmaatschap houdt in dat er geen
contributie meer betaald hoeft te worden en men dus gratis Op è Hichte ontvangt.
Sluiting officiële gedeelte van de ledenvergadering
De voorzitter sluit de vergadering. Dit is tevens het einde van zijn lidmaatschap van het
bestuur van Dorpsbelang Burgwerd.
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Mijn hobby

Froukje Posthumus en Ingeborg de Boer kwamen er achter dat
ze een gemeenschappelijke hobby hebben, namelijk Diamond
Painting.
Met Diamond Painting maak je een schilderij met gekleurde
kristallen steentjes. Dit wordt ook wel borduren met steentjes
genoemd. Op het canvas staat het patroon duidelijk
aangegeven zodat je goed kunt zien waar de steentjes gelegd
moeten worden. Wat je verder nodig hebt zie je op de foto.
Het pennetje druk je in het blokje wax en
daarmee kun je de steentjes op je canvas
plakken. Op het canvas zit een plak laag
waardoor de steentjes blijven zitten.
Je kunt bestaande plaatjes kopen maar ook
een foto van je zelf, die wordt dan omgezet
in een patroon en dan krijg je die thuis
gestuurd met steentjes erbij.

Alle steentjes worden in zakjes geleverd met
nummers erop. Deze doe je allemaal in bakjes met
de nummers erop, dat werkt het makkelijkst.
Froukje is met 2 tegelijk bezig; 2 dierbare foto’s
heeft ze opgestuurd en daar is ze nu mee bezig.
Ingeborg heeft eerst eentje gemaakt met de
beroemde dikke dames, daarna eentje met
vlinders, eentje met pauwen en een 5 luik van
vlinders. Allemaal voor een ander en nu is ze bezig
met een 5 luik voor haarzelf.

Martina Ketelaar heeft een fotoreportage gemaakt van de vorige
Berner Senner van Rients en Ingeborg en die heeft ze
opgestuurd en gaat daar binnenkort aan beginnen.
Het is heel verslavend werk en rustgevend en voor wie ook wil
gaan painten en informatie wil over het bestellen van paintings
kan altijd contact opnemen met Froukje Posthumus of Ingeborg
de Boer.

15

Himd fan it liif
Hoi, ik ben Ruth de Vos. Ik ben in Alkmaar geboren en heb daar tot mijn 16 e gewoond. Na
dat ik mijn diploma van de middelbare school gehaald heb zijn wij in de zomer naar
Burgwerd toe verhuisd. Wij wonen nu 2 en een half jaar op de hoek van de Kapelstrjitte.
Mijn moeders kant van de familie is fries. zolang dat ik weet heeft mijn pake altijd in
Woudsend gewoond en wij kwamen daar dan ook van jongs af aan heel regelmatig. Toen
we klein waren zijn we vanaf de zeilschool in Heeg, waar mijn vader toen nog als
instructeur werkte, ook wel eens naar mijn pake toe gevaren. We speelden ook vaak op
het schoolplein dichtbij mijn pake’s huis. 2 jaar geleden toen wij hierheen verhuisde was
Friesland daarom ook niet wereld vreemd, gelukkig.
Zomers gingen we vaak op vakantie naar een
camping met de “grote” tent. We hebben deze tent al
jaren, ik weet niet anders dat we met deze tent
gingen kamperen. we gingen en gaan nog steeds het
meeste op vakantie naar Friesland of Drenthe. Vaak
met zo veel mogelijk familie.
We hebben tegenwoordig een vaste plek op een
camping waar we nu al jaren komen. Ik neem vaak
een goede vriendin van mij mee, Nienke. Die ik als
sinds kleins af aan ken en die meestal mee was op
vakantie. Omdat ik in de zomervakantie jarig ben,
zijn er heel veel verjaardagen op de camping
gevierd.
Voor de zomervakantie is er nog een ander terugkomend evenement bij ons in de familie,
namelijk de Alpe d’huzes. Alpe d’huzes is een goede doelen actie om geld in te zamelen
voor KWF kankerbestrijding. Dit vindt plaats in Frankrijk op de Alpe d’huez. Je kunt tijdens
deze actie doormiddel van de berg op te fietsen (tot wel Alpe d’huZES keer) geld ophalen
voor het KWF.
Mijn vader doet hier al aan mee als fietser en
vrijwilliger vanaf 2008 en in de tussentijd ben ik 2x
mee geweest. De eerste keer met het hele gezin toen
was ik 10 jaar oud en heb ik een klein stukje van de
berg gefietst maar vooral veel gedaan in de catering
als vrijwilliger. De 2e keer was ik 15 jaar oud en heb
ik de berg 2 keer met mijn vader gefietst. Mijn vader
was toen coördinator van het catering team dus daar
kon ik ook een handje mee helpen. Ik hoop dat ik dit
jaar weer mee mag en kan doen, maar dan moet ik
wel eerst nog even examen doen.
Toen ik nog in Alkmaar woonde had ik 2 grote hobby’s waar ik veel tijd in stak. Namelijk
paardrijden en dansen.

Ik heb vanaf dat ik 4 jaar oud was altijd gedanst. Ik begon met kleuterdans, daarna ging
ik naar kinderdansen en zo kwam ik uiteindelijk uit bij het demoteam. Met deze groep
danste ik 2x in de week en deden we veel optredens. Dit was het leukste van het dansen,
optreden!
In Alkmaar reed ik ook veel paard. Op de manege leasede ik
eerst een jonge pony waar ik veel mee reed en later ook
mee ging springen. Deze pony heet Huppel, of eigenlijk
Huppeldepup. Erg hé? Maar van deze pony kon ik nog veel
leren anders om ook. Met Huppel heb ik echt heel veel lol
beleeft! We hebben veel buitenritten en springwedstrijdjes
gereden. Later ben ik over gegaan naar de paarden, toen
ben ik begonnen met leasen van Fanvos dit was ook nog
een jong paard. Met Fanvos heb ik niet veel kunnen oefenen
omdat hij heel lang kreupel is geweest en tegen de tijd dat
hij weer volledig kon rijden waren wij al bezig met de
voorbereidingen van de verhuizing. Voor de verhuizing
hebben we nog wel een paar hele leuke buitenritten kunnen
maken.
Ik heb 2 zomers terug, nadat we verhuisd waren een hele mooi paard-rij vakantie gehad in
Tsjechië. Hier heb ik met een vriendin een week bijna non stop paard gereden en het was
fantastisch!
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Ik heb het laatste jaar van de middelbare school dus gewoon afkunnen maken in Alkmaar.
Na mijn diploma uitreiking zijn wij bijna meteen daarna verhuisd. Ik heb nog net mijn
Brommer rijbewijs in Alkmaar kunnen halen. Daar ben ik trouwens ook heel erg blij dat ik
die nog had voordat in Friesland het schooljaar weer begon. Nu zit ik in Leeuwarden op
school, op het Friesland college en zit ik alweer in het examenjaar van mijn opleiding. Ik doe
een opleiding om banketbakker te worden, niveau 3
Een paar maanden nadat we verhuisd waren ben ik op zoek gegaan naar een bijbaantje en
kwam ik terecht bij de Poiesz. Ik werk daar nu nog steeds als kassa, servicepoint
medewerker en tegenwoordig ook als bezorger.
Verder loop ik 2x in de week stage bij Bakkerij Overzet in Harlingen. Sinds de zomervakantie werk ik op zaterdag daar ook als banketbakster. Ik heb het daar ontzettend naar mijn zin
en ik leer daar veel over het vak. Verder maak ik nu tegenwoordig ook mijn eigen gebak
voor de verjaardagen thuis of een cadeautje voor iemand die jarig is.
Nadat ik mijn examen banketbakker heb gehaald wil ik graag door met niveau 4 patissier.
Als ik patissier ben wil ik daarna graag nog een management opleiding doen. Deze opleiding
ga ik waarschijnlijk in Amsterdam doen. Misschien krijgen we dan toch weer een bakkerijtje
in Burgwerd.
Dit was mijn verhaal.
Groetjes Ruth.

Plastic Doppen
Beste dorpsgenoten,
Jarenlang spaarde onze melkboer plastic doppen van zuivelpakken en frisdrankflessen voor
de blindengeleidehonden organisatie KNGF. Per kilo gespaarde doppen ontvangt de KNGF
een vergoeding voor de opleiding van blindengeleidehonden.

Ik spaarde dapper mee, maar nu onze melkboer met pensioen is gegaan, is er geen
inzamelpunt meer in ons dorp. Dit wil ik graag op mij nemen.
Dus mensen spaar schone hard plastic doppen en deksels van pakken, flessen en potten
(lever geen zacht plastic in). Samen sparen voor een goed doel, een kleine moeite en het
kost niets.
Lever ze in (in een gesloten zak) op:
De Trekfeart 2.
Ik zorg dat de doppen op de plaats van
bestemming komen.
Aukje Eringa
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De buurt veiliger met WhatsApp
Overal in Nederland maken steeds meer burgers succesvol gebruik van een WhatsApp-groep
om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via
WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het
zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie
juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners extra
ogen en oren zijn in de wijk. Dit project wordt gesteund door Politie Noord-Nederland.

Wat is het 1000-ogen project?
Het 1000-ogen project houdt in dat we met elkaar de buurt veiliger kunnen maken als we
met z’n allen goed opletten en rondkijken. De politie ziet namelijk niet alles. Wanneer
bijvoorbeeld een politieagent door een straat rijdt is het voor hem niet verdacht wanneer er
een rode auto op de oprit bij een woning staat. Terwijl een buurtbewoner dit juist wel
verdacht kan vinden, omdat hij weet dat deze bewoners een blauwe auto hebben en dat ze
een weekend weg zijn. In deze situatie hoeft er niks bijzonders aan de hand te zijn, want de
auto kan van een familielid zijn. Maar kan ook van een inbreker zijn.

Hoe werkt het?
Voor het 1000-ogen project maken de buurtbewoners gebruik van een WhatsApp-groep.
Wanneer een bewoner iets ziet, wat hij niet helemaal vertrouwt, dan kan hij of zij de overige
buurtbewoners eenvoudig en snel alarmeren of informeren.

Huisregels
1. Wij raden het aan een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen.
2. Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt.
3. Wees je er van bewust dat je niet geheel anoniem bent in de WhatsApp. Toch kan het zo
zijn dat niet iedereen je kent.
Start je bericht daarom met “(afkorting) straatnaam + huisnummer:” zodat voor iedereen
duidelijk is wie iets gezien heeft en waar.
4. Verdachte situaties/heterdaad. Een Buurtpreventie WhatsApp is bedoeld om verdachte
situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. Speel nooit voor eigen rechter.
Belt u 112 laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie
worden gedaan.
5. Een Buurtpreventie WhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van
foto’s weinig privacy problemen zal opleveren. Wees terughoudend met het delen van foto’s
van personen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
6. Geen overbodige berichten. Een Buurtpreventie WhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet
als buurthuis.
7. Gebruik Buurtpreventie WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
– S = Signaleer
– A = Alarmeer 112
– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen en informeer uw
buurtpreventie WhatsApp groep dat u de politie heeft gebeld.
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de
persoon.

Coördinatie in Burgwerd
Froukje Posthumus beheert de WhatsApp-groep in Burgwerd. Heeft u belangstelling , dan
kunt u Froukje Posthumus via Facebook een privé bericht sturen of mail naar:
froukje644@hotmail.com met uw 06-nummer en u wordt aan de groep toegevoegd.
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Prikbord
Op dit prikbord mag iedereen iets plaatsen wat
direct of indirect betrekking heeft op Burgwerd en
Hichtum. U kunt denken aan bv. een oproep, een
verhuisbericht, de aankondiging van een collecte,
een bedankje, een “wist u dat” of een vraag aan
dorpsgenoten.
Commerciële mededelingen of reclame zijn niet
toegestaan.

Op de hoogte blijven van het nieuws in
Burgwerd?
Like de Facebookpagina Dorp Burgwerd

Schrijf alvast in uw agenda:
Zaterdag 10 maart 2018 NLdoet

Op 25 november aanstaande gaan wij
verhuizen.
Na 36 jaar gaan we ons mooie stekje in
Burgwerd inruilen voor een appartement in
Bolsward.
Met veel plezier hebben we hier gewoond en
van het dorpsleven genoten.
Dit alles zullen we vast missen maar we
hopen op nog vele mooie jaren in Bolsward.
Jullie zijn van harte welkom op ons nieuwe
adres:
Peter van Thaborplein 20
8701 EW Bolsward
We wensen jullie alvast fijne feestdagen en
een gezond 2018!
Met vriendelijke groet, Jan en Akke Sieperda
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In de spotlight
Feije Ferkranus
Leeftijd :
12 jaar.
School :
Stedelijk Gymnasium Leeuwarden.

Hobby’s :
Gamen, slapen en eten.
Lekkerste eten:
Kebab van Morgana.
Beste t.v. programma :
Niet echt een specifiek programma, maar ik
kijk graag naar films en series op Netflix
Wie is je grote voorbeeld:
Heb ik niet, gewoon lekker jezelf zijn.

Wat vind je leuk aan Burgwerd:
Het is er rustig.
Wat vind je niet leuk aan Burgwerd:
Het is overal ver vandaan. Als ik naar school
ga, dan moet ik al met de kwart over 7 bus,
terwijl de school pas om 20 over 8 ingaat.
Wat zou je doen als je een schatkist
vindt met heel veel geld:
Een betere computer kopen en meer games.
Hoe denk je dat je leven er over 15 jaar
uitziet:
Een normaal gemiddeld leven, met een baan
en wonend in een gewoon huis.
Wat zou je zeker nog eens willen doen
in je leven:
In een huisje op de Zuidpool.
Wat zijn je favoriete dieren;
Een schildpad, zij kunnen heel oud worden
en kunnen lekker rustig hun eigen gang
gaan.
Wat vind je van de dorpskrant:
Ik vind het plaatje op de voorkant erg mooi,
voor de rest heb ik er geen mening over.
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Uit de oude doos
Sjungadijk 2
De voorganger van deze boerderij stond eerder aan de andere kant van de weg, een
stukje het land in. Ongeveer achter de woning waar Jan en Akke Sieperda tot voor kort
woonden.

Kaart uit 1850, bij
de pijl stond de
boerderij tot 1874

Volgens het stemkohier van 1640 was de boerderij eigendom van “het Arme Huijs binnen
Bolswardt” en was Claes Tijssen meijer op de boerderij. De boerderij had stemnr. 28.
De boerderij die 56 ½ pondemaat groot was, had floreen nr. 25. Uit de floreenkohieren en
uit de speciekohieren zijn vanaf 1690 tot 1804 de bewoners terug te vinden.
In 1690 is Rienk Sjoukes gebruiker van de boerderij, hij is in 1686 getrouwd met Janke
Pieters eveneens afkomstig uit Burgwerd. Rienk Sjoukes is in 1703 overleden, de weduwe
staat in 1708 te boek als gebruiker. In 1718 is Jacob Rienks de gebruiker tot 1725. Van
1725 tot 1739 is Age Tjeerds de gebruiker.
Claas Wiggerts komt in 1739 op de boerderij, uit de speciekohieren blijkt dat hij ca. 15
koeien melkt, 4 pinken en 1 paard heeft. Hij overlijd in 1782, vanaf dat jaar tot 1796
wordt de weduwe genoemd als bewoner van deze plaats. Achtereenvolgens zijn van 1796
tot 1798 Teake Jans, van 1798 tot 1800 Tjeerd Jans en vervolgens Rients Jans de
bewoners. Deze Rients Jans overlijd in 1810 op 46 jarige leeftijd. Hij is dan al weduwnaar
en laat 5 kinderen na.
Wie er tussen 1810 en 1817 woont is mij niet bekend. Vanaf 1818 tot 1930 zijn de
gegevens over de bewoners te vinden in de bevolkingsregisters. Vanaf 1817 wordt Obe
Pieters Miedema als huurder van de boerderij genoemd. Hij is dan met Antje Hilkes
getrouwd. In 1829 huwde Obe Pieters met Gatske Wijbrens van der Meer. Hij is in 1842
overleden.
In 1844 trouwde weduwe Gatske W. van der Meer op 40-jarige leeftijd met de 34-jarige
kuipersknecht Tjerk Pieters Kuipers, geboren te Burgwerd. Hij was de zoon van Pieter
Tjallings Kuipers, kuiper te Burgwerd. Ze bleven hier boer tot 1859.
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De volgende bewoner was Dirk Dirks de Vries
vanaf 1859. In 1873 is er een boereboelgoed
op de boerderij van de Vries. De boerderij
wordt dan weer voor 7 jaar te huur
aangeboden in de Leeuwarder Courant.
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Jan Baukes Buwalda kwam in 1873 vanaf
Doniaweg 17 op de boerderij.
De huidige boerderij is waarschijnlijk in 1874
gebouwd, dit jaartal staat namelijk op de
balken geschreven. Ook uit het feit dat de
boerderij op oudere kadastrale kaarten
vermeld staat op de oude plaats en de
nieuwe op nieuwere kaarten moet de
boerderij wel rond deze tijd gebouwd zijn.
2 jaar later wordt de oude boerderij voor de
afbraak te koop aangeboden.

Dat het leven van een boer niet altijd
zorgeloos was blijkt wel uit dit bericht uit
de Leeuwarder Courant van 1902.
Jan Baukes Buwalda was hier tot 1908
boer. Hierna ging hij naar
Schwartzenbergweg 2 waar hij een
nieuwe boerderij had laten bouwen.

Rients Bangma is hier vanaf 1908 veehouder. Hij overlijd 26 oktober 1935.
Weduwe W. Bangma – Westra blijft nog tot april 1936 op de boerderij.
Vanaf 1936 tot 1964 was Taeke Nannes de Boer gehuwd met Trijntje Arendz, veehouder.
Zoon Nanne de Boer en Hanny de
Boer-Adema namen het bedrijf in
1964 over.
Beide waren zeer actief in het
verenigingsleven in het dorp. Beide
hebben bestuursfuncties gehad in
het dorpsbelang en Nanne was
mede oprichter van de Burgwerder
kaatsvereniging. Hanny was
medeoprichter van het huidige
dorpshuis. Nanne heeft later de
gebouwen van het Armbestuur
overgenomen en beëindigde in
1999 het boerenbedrijf. Hij is
enkele jaren later overleden. Hanny
is toen verhuist naar Wommels.

1980, Nanne en Hanny in de woonkamer.
In 2002 hebben Anne Okkema en Martina Bosch de boerderij gekocht en zijn hier een
paardenhouderij begonnen. Zij hebben de boerderij omgedoopt tot “Hoeve Burgwerd”.
Het huwelijk wordt in 2006 ontbonden en Martina blijft met de kinderen tot 2008 op de
boerderij wonen.

In 2008 is de boerderij gekocht door Bjinse en Ellen van der Zwaag. Na een flinke
verbouwing hebben ze hier tot 2015 gewoond. Sinds 1 juli 2015 wonen Johnny, Dirkje, Hill
en Christina Wiersma hier.
Lolle
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NLdoet & de Zonnebloem
Burgwerd zaterdag 10 maart 2018
Beste inwoners van Burgwerd,
Zaterdag 10 maart 2018 rekenen we weer op veel vrijwilligers voor NLdoet en de
Zonnebloem, want vele handen maken licht werk.
Wat gaan we doen?
We beginnen om 9.30 uur in de “Kaatskantine’’ met een kopje koffie en wat lekkers erbij.
Daar verdelen we de werkzaamheden/activiteiten.

Daarna gaan we met zijn allen ons dorp nog mooier maken door:
het aanbrengen nieuwe schelpen in het park/bos
het schoonmaken van verkeers- en straatnaamborden
het speeltoestel op schoolterrein schoon te maken
de brugleuningen schoon te maken
plantenbakken zomerklaar maken
Taxi-rijden vanaf 13.00 uur voor de Zonnebloem met gasten voor de toneeluitvoering van
toneelvereniging “Nij Libben”.
Om 17.00 uur rekenen we nogmaals op u om de gasten weer naar huis te brengen

Vanaf 12.00 uur is er voor de vrijwilligers een lekkere lunch in de Kaatskantine.
Opgeven kan via:
een email naar: nldoetburgwerd@gmail.com
de website van NLdoet: www.nldoet.nl
de onderstaande contactpersonen
Kun je alleen taxi-rijden dan graag opgeven voor 3 maart 2018 in verband met de organisatie.
Organisatie NLdoet Burgwerd & de Zonnebloem
Corrie Gerritsma

Tanja Brattinga

Akke Sieperda

Tel: 0615596858

Tel: 0515-331007

Tel: 0515 573 833
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De Pollepel
Irma Kaspers
Mijn beurt voor de pollepel. En zo voor de kerst begint iedereen zijn
kerst menu weer samen te stellen. En daarom dacht ik aan een
recept voor een voorgerecht.
Makkelijk te maken en erg lekker.

Champignons à l`escargots
Ingrediënten voor 6 personen:
750 gr champignons schoongeveegd (grote
champignons door de helft)
4 grote uien in halve ringen
4-5 teentjes knoflook fijngesnipperd
2 zakjes kruidenboter-kruiden
Boter
2 eetlepels bloem aangemengd met water

Peper
Aromat
Peterselie fijngeknipt
1/8 liter slagroom
Geraspte kaas
Stokbrood
Kruidenboter

Voorbereiding

Fruit de uienringen in wat boter en voeg de kruidenboter-kruiden en knoflook toe. Doe de
champignons erbij en laat deze 10 minuten smoren (met de deksel op de pan). Bind het
kookvocht met zoveel aangemengde bloem als nodig en breng op smaak met peper en
Aromat. Roer er vervolgens de slagroom en de peterselie door.
Bereidingswijze
Verwarm de grill voor. Schep de champignons met wat saus in éénpersoons vuurvaste
potjes of schaaltjes en bestrooi ze rijkelijk met de geraspte kaas. Laat het gerecht kleuren
onder de grill.
Serveer met stokbrood en kruidenboter.

Eet Smakelijk!

Ik geef de pollepel door aan Ria Toering van de Kapelstrjitte.
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Fietsdiner Burgwerd
We zijn gestart met de organisatie van
het 3e “Fietsdiner Burgwerd” !

Zaterdag 17 februari 2018 om 17.30 uur
Hoe werkt het “Fietsdiner Burgwerd” ?
Je geeft je als single of als duo op. (Wij maken van 2 singles een duo )
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 zichzelf 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 2018 op.
Dat kan via mail

: fietsdinerburgwerd@gmail.com

Dat kan via Facebook : Fietsdiner Burgwerd (besloten groep)
Dat kan via post

: It Klaailan 20, 8742 KX Burgwerd

Voor ALLE deelnemers: vermeld je mobiele telefoonnummer en het huisadres.
Meer informatie volgt via mail (of per huis-brievenbus indien gewenst).
We rekenen op een heleboel (voor)pret, lekker eten en drinken, een hoop gezelligheid en
verrassende ontmoetingen.

Corrie Gerritsma

Carin Mulder

Edith Wierstra

0615 596 858

0629 129 551

0643 124 675
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Op vakantie met Jan
Winter in Leningrad en Moskou.
In deze wintereditie gaan mijn gedachten terug naar de winter van 1984/’85. In die tijd
kon het me niet koud genoeg zijn. En wat hield ik van enorme bulten sneeuw. Graag zou
ik een keer naar een winters Rusland willen. Wat was ik blij toen ik in de krant een
advertentie van reisbureau Vernu tegenkwam. Het ging om een reis naar Leningrad (nu
heet het Sint Petersburg) waar we de kerst zouden doorbrengen en Moskou om daar de
jaarwisseling te vieren. Ik belde om een afspraak te maken.

Vriendelijk werden we ontvangen door Joop en zijn Russische vrouw Olga in hun
Amsterdamse kantoor. Aan de muur hingen wat verschoten posters. Ik zag eentje met
besneeuwde koepels van het Kremlin en ook een waarop blozende meisjes te zien waren,
zittend achter het stuur van een zware tractor in het midden van een bloeiend
koolzaadveld. “Mooi dat jullie meegaan, het is voor mij een extra mooie reis omdat mijn
vrouw ook meegaat”, riep Joop, die dus reisleider was, enthousiast.
We vertrokken met de groep vanaf Schiphol naar
Leningrad met een tussenstop in Helsinki. Finse
dames en heren, gekleed op hun paasbest, werden
onze reisgenoten en over een dichtgevroren Finse
Golf met aan de oevers eindeloze bossen vlogen we
naar Leningrad waar we in een bus werden gezet
richting ons hotel. Het zeer luxe hotel was alleen
toegankelijk voor buitenlandse gasten. Vernu werkte
samen met staatsreisbureau Intourist en vakbonden
die eigenaar waren van de hotels die wij bezochten.
Ook zorgde Intourist voor de perfect Nederlands
sprekende gidsen die ons van aankomst tot vertrek in
Rusland |begeleidden. 90 % daarvan werkte bij de
K.G.B., ging het gerucht.
In het hotel allemaal marmer met zitjes tussen grote plantenbakken. Nadat we onze
bagage naar onze kamer hadden gebracht en de bedden gekeurd, gingen we naar de
zitjes voor een welverdiend drankje. Daar aangekomen zagen we dat onze Finse vrienden
het erg naar hun zin hadden. Enige heren waren in de groenvoorzieningen aan het
wildplassen en de dames lagen over de banken met een wodkafles aan de mond. Zulke
taferelen waren we niet gewend in Nederland, maar we deden net of het normaal was.
Toen er aan de bar meisjes verschenen met zeer diepe decolletés die suggestieve
bewegingen naar me maakten vond mijn 3 maanden zwangere Ingrid het tijd om even
een frisse neus te halen. Buiten was het zeer guur, de temperatuur was ongeveer min 15.
Jammer genoeg lag er niet veel sneeuw. Toen we weer naar binnen wilden moesten we
onze papieren laten zien, anders kwamen we er niet in. In ons hotel werden we ingelicht
over de do’s and don’ts van Rusland. Al snel bleek dat er niet veel mocht in het land van
vóór de Perestrojka. Ook werden wij gewaarschuwd niet op straat geld te wisselen voor
roebels omdat je vaak werd opgelicht. De officiële koers was 4 gulden voor 1 roebel, op
straat was het 1 op 1. Dat advies werd een dag later door reisgenoten in de wind
geslagen. Ze hadden voor vele guldens in plaats van roebels monopoly-geld ontvangen.
Toen ik ’s avonds aan de bar aan een echtpaar vertelde dat mensen in onze groep zo stom
waren geweest, bleek dat zij het slachtoffer waren geweest. Oef….
De volgende ochtend na een ontbijt met kaviaar en zure broodjes met interessant beleg
bezochten we de bekende Hermitage. Het museum is gevestigd is in het winterpaleis van
de tsaren vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over de Newa. Wat een indrukwekkend
gebouw en wat een prachtige collectie met meer dan 20 mooie Rembrandts. Ook het
Czaar Peter- huisje en de Peter en Paulvesting waren zeer de moeite waard. Onze gids en
zijn vrouw wisten overal goed de weg en hadden elke keer de beste entreekaartjes voor
zichzelf in handen.
Leningrad is gebouwd in de moerassige delta van de Newa op 101 eilanden. Tsaar Peter
de Grote heeft een tijd in Holland gewoond en dat heeft hem duidelijk beïnvloed toen hij
Leningrad ontwierp. Bij de bouw kwamen tienduizenden dwangarbeiders om het leven.
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Ons vervoer gedurende de reis werd gedaan in een
bus waarvan de dieselmotor de hele dag aanbleef
zodat we binnen ook langzaam blauw werden. Op
straat rook je de stank ook en overal kwam er
stoom uit putten vanwege de centrale
stadsverwarming. Als je over straat liep keken de
mensen je aan alsof je buitenaards was. Sommige
mensen in onze groep waren vaker in Rusland
geweest en wisten dat je een goede sier kon
maken met panty’s en kauwgom. Dat werd
enthousiast in ontvangst genomen. Overal hoorde
je gesis van valutahandelaren die wild om zich
heen keken of er politie in de buurt was.
Na een dag met meer bezichtigingen van o.a. het buitenpaleis waar Raspoetin ooit
verbleef, het Smolney-klooster, bestemd voor jonge adellijke vrouwen die niet aan de man
kwamen en de Nicolaaskathedraal hadden we de middag vrijaf. We flaneerden langs de
Nevski Prospekt en langs de vele grachten en bruggen. Als je het Russisch en de
ouderwets geklede mensen wegdacht dan waande je je in Amsterdam.
Na een paar dagen merkte je een tweedeling in onze
groep. Er was een gedeelte dat de communistische
heilstaat verheerlijkte. Alles was daar beter dan bij ons
thuis en als je ergens kritisch over was werd je met
priemende ogen aangekeken. Ook de reisleider en zijn
vrouw waren verrukt over deze fantastische nieuwe wereld.
Na de kerst vertrokken we met de nachttrein naar Moskou.
Het toeval wilde dat we in een slaapcoupe werden
ingedeeld met het echtpaar dat het monopoly-geld had
gewisseld. Toen we vertrokken keken we benieuwd uit het
raam naar al het nieuwe wat ons ter ogen kwam maar na een uur berkenbossen te hebben
gezien verdiepten we ons in het meegenomen leesvoer. Later kwamen er glazen en een
fles op tafel en werd het erg gezellig. ’s Morgens kwamen we uitgerust aan in de
hoofdstad. Een dieselbus stond al te ronken om ons naar het nieuwe hotel te brengen.
26 verdiepingen telde het. Wij zaten op de 12 e. Er waren 2 liften, 1 voor de onderste 13
etages en de andere was voor de bovenste. We mochten graag zien hoe de gasten uit de
lift kwamen. Soms schortte er iets bij de kabels en dan viel de lift een meter omlaag en
hoorde je zacht wat gegil in de liftschacht. Als de deuren open gingen zag je mensen
trillend op hun benen uitstappen. “Zo snel gaan de liften in Nederland niet!”, hoorde je de
reisleider vol enthousiasme roepen en andere mensen in onze groep hadden wel graag
willen applaudisseren. Ook dit hotel was alleen voor de buitenlandse toeristen. Eén van
onze reisgenoten had een bontmuts aangeschaft en moest zich elke keer legitimeren.
Wat we daar kregen te eten was eigenlijk hetzelfde als wat we overal tijdens de reis
kregen te eten. De lunch bestond uit kool- of bietensoep, onherkenbare vis, een
onbestemde terrine en altijd literflessen bier om alles weg te krijgen. We kregen na de
lunch altijd een licht gevoel in het hoofd . Bleek dat het bier 10 % alcohol bevatte.
’s Avonds kregen we altijd hetzelfde voorgeschoteld.
In Moskou hadden we excursies naar het
maagdenklooster dat prachtig aan de rivier
de Moskva is gelegen. Ook op het Rode
Plein was veel te bezichtigen. We hebben
Lenin bezocht in zijn mausoleum. Je moet
er wel wat voor over hebben. Een zeer
lange rij schuifelt voetje voor voetje
richting de streng bewaakte ingang. De
voorganger van Gorbatsjov, Andropov was
net in de muur van het Kremlin bijgezet.
De blikvanger van het Rode Plein is de
Basilius kathedraal, een kerk met een
lugubere legende. Tsaar Ivan IV (ook
bekend als Ivan de Verschrikkelijke) liet
deze kerk in 1555 bouwen ter ere van zijn
overwinning op de Tataren van de stad
Kazan. De acht koepels symboliseren de
acht veldslagen tegen de Tataren. Het verhaal gaat dat Ivan na voltooiing van de bouw de
ogen van de architect liet uitsteken zodat hij nooit meer zo’n mooi gebouw kon neerzetten.
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Tenminste dat zegt de legende. Hoe dan ook, de Basilius kathedraal is een fascinerend
kleurrijk bouwwerk. Werkelijk iedere koepel is uniek en allemaal hebben ze een andere
maat, kleur en patroon. Het scheelde trouwens maar weinig, of deze kathedraal had er
vandaag de dag niet meer gestaan. In 1930 gaf Josef Stalin opdracht het te slopen. Het
bouwwerk stond zijn favoriete militaire parades in de weg. Gelukkig werd die opdracht
geweigerd.
Vervolgens was er in het prachtige Bolsjoj theater een
voorstelling van Aïda die volgens de reisleider en zijn vrouw
werkelijk geweldig was geweest. Wij hebben niet alles
kunnen volgen omdat wij achter een brede pilaar zaten.
Toen kregen we weer vrij! Omdat we een eind uit het
centrum zaten moesten we altijd de metro nemen. De
mooiste die ik tot nu toe gezien heb. Je moet via de roltrap
wel heel diep de grond in maar dan kom je in een prachtig
museumachtig station. Telt voor alle ondergrondse stations.
In Moskou lag een flink pak sneeuw. Vrachtwagens reden af
en aan om de sneeuw naar buiten de stad te vervoeren. Ons viel de lange rijen mensen van
soms honderden meters op in de straten wat ook het geval was geweest in Leningrad. Er
was dan bijvoorbeeld een nieuwe partij schoenen of toiletpapier aangekomen. Ook
bezochten we het warenhuis Goem aan het rode plein. Een mooi overdekt winkelcentrum.
Als je iets wilt kopen dan wijs je het gewenste aan één van de vele verkoopsters die achter
de balie staan. Zij geeft jouw een papiertje met het artikelnummer en dan ga je in de rij
staan bij de kassa. Na te hebben betaald ga je met je kassabon in de rij staan om het
gewilde artikel te incasseren. Buiten kwamen we een reisgenoot tegen die onthutst vertelde
dat de politie het fotorolletje uit zijn camera had getrokken na het fotograferen van een
etalage waar alleen een bloemkool in lag. In het hotel zei de reisleider dat dat logisch was.
“Dat is toch antipropaganda”, riep hij uit.
De jaarwisseling werd uitbundig gevierd en de volgende dag kregen we nog een trojka
sleerit door de sneeuw. Ook werden we nog vergast op een bezoek aan het Russisch
staatscircus waar de reisleider en zijn vrouw alweer de mooiste plekken voor zich hadden
weten te versieren.
Na vele plichtplegingen op het vliegveld mochten we
inchecken voor de terugvlucht in een Tupolev.
Zwaargebouwde stewardessen die nog nooit aan een cursus
klantvriendelijkheid hadden gesnoven werkten ons in de
stoelen en met klapperende deuren en raampjes gingen we
de lucht in. De winterse kou kwam door vele kieren naar
binnen zodat we verstijfd op onze stoeltjes zaten. Het leek
alsof de piloot vergeten was dat we in Frankfurt moesten
overstappen want ineens gingen we bijna loodrecht omlaag
waardoor allerlei mensen begonnen te gillen. Ook de
reisleider en zijn vrouw kregen het zweet op hun voorhoofd. Toch kwamen we al
stuiterend nog goed terecht op de baan en er werd door iedereen opgelucht
geapplaudisseerd. Daarna mochten we ons overgeven in de hartelijke handen van hele
vriendelijke stewardessen van de KLM.
We hebben Rusland nog net kunnen meemaken voor de omwenteling en dat was een hele
ervaring. Een vakantie om nooit te vergeten.

29

Tips & Weetjes
Op deze manier is je frituurpan zo schoon!
Frituren is op z'n tijd heel erg lekker. Geef toe: we houden allemaal wel van een patatje of
kroket. Helaas is het schoonmaken van de frituurpan niet zo'n feest als het eten van
datgene wat je erin maakt. Het is vaak een lang proces en het gaat moeizaam. Tot nu!
Wij vonden de truc zodat jij snel weer een prachtig blinkende pan hebt.
Waar wacht je nog op? Schoonmaken die hap!
Wat heb je nodig?
Water
Vaatwastablet
Keukendoekje
Wat moet je doen?
Haal alle olie uit de frituurpan. Het is handig als je de flessen
waarin je de olie gekocht hebt bewaard. Daar kan het dan weer in en zo kan je het
makkelijk weggooien op de juiste plek. Veeg met een keukendoekje het ergste vuil uit de
pan.
Vul de frituurpan tot de rand met water. Doe het mandje in de pan en leg er een
vaatwastablet in. Zet de pan op de laagste stand aan en zorg vooral de het water niet gaat
koken. Doe dit voor ongeveer 10-15 minuten. Zet de pan vervolgens weer uit en laat het
geheel even afkoelen.
Spoel nu de frituurpan goed uit en droog 'm na met een keukendoekje. Doe er schone olie
in en je bent weer klaar voor de volgende ronde van patat en snacks!

Feestcommissie
Na een geslaagde 1e kleintje dorpsfeest is het weer tijd om groots uit te pakken.

Het dorpsfeest 2018 zal zijn op donderdag 26 juli, vrijdag 27 juli en
zaterdag 28 juli 2018.
Het thema voor dit jaar zal zijn: Snel foarut, of gauw werom.

De bands zijn al geregeld, de tent en de tapperij doen ook weer mee.
We hopen op een leuke opkomst en veel enthousiasme. Natuurlijk gaan we ook weer als een
speer van de brug met zelfgemaakte zeepkisten. Dus kom als straat, vereniging, vriendengroep bij elkaar en ga aan het knutselen.
Binnenkort komen wij als feestcommissie weer bij elkaar om de details te bespreken om er
weer een mooi feest van te maken.
Natuurlijk houden we jullie allemaal opehichte en wensen we jullie allemaal een spetterend
uiteinde en een gezellig en mooi 2018 toe.
De groeten, Feestcie Burgwerd-Hichtum
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Puzzel
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Pearke Biljert zaterdag 27 januari 2018
Het is bijna alweer zover, weer een jaar voorbij. Voor diegene
die dit ook eens willen mee maken, de gezelligheid staat voor
op. Je hoeft nergens lid van te zijn.
Biljartstokken zijn wel aanwezig. Of je nu kunt biljarten of niet,
het is de Olympische gedachte. Gewoon meedoen.
Het begint om 19.30 uur.
Je kunt alvast een partner contracteren.
Opgeven voor 25 januari 20.00 uur bij:
Wibo Hettinga tel. 0612164317 e-mail: whettinga@hetnet.nl
of
Johannes Monsma tel. 574099 e-mail: ja-monsma@hotmail.nl
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Bewenners om útens
Leven! is een reis door de tijd

Onlangs gingen we op visite bij onze oude buren
Pier en Annie Eringa aan de Paaldijk. Annie
vroeg ons toen of we iets wilde schrijven voor
de rubriek, ,,Bewenners om útens”.
Even voorstellen:
Wij zijn Henny en Theo Hoogeveen en hebben
jaren in Burgwerd gewoond.
Ik (Henny) ben geboren in Burgwerd op de boerderij Paaldijk 4, waar nu de familie Wibo
Hettinga woont. Mijn naam is ook Hettinga, maar we zijn geen familie.
In 1968 leerde ik Theo Hoogeveen kennen, Theo woonde in Sneek met zijn broer in een flat.
In 1971 gingen we samenwonen bij mijn ouders op de boerderij en in juni 1973 zijn we
getrouwd. We gingen in Hartwerd wonen op Ugoclooster 4, een klein arbeidershuisje van de
familie Terwisscha van Scheltinga. We wilden het graag kopen, maar jammer, het was niet
te koop.
Toch wilden we graag een eigen huis, vijf jaar later konden we een bouwkavel kopen in
Burgwerd, in de Kapelstraat nummer 11 en wilden zelf een huis bouwen.
Ik (Theo) was werkzaam als allround monteur bij installatiebedrijf Brouwer in Blauwhuis,
veelal in de nieuwbouw. Wat goed van pas kwam.
We hebben 2,5 jaar in de Kapelstraat gewoond. In 1981 hebben we de boerderij van Henny
haar ouders, aan de Paaldijk overgenomen. Het huis in de Kapelstraat hebben we verkocht
aan Anne Strikwerda.
Inmiddels hadden we twee zonen gekregen, Lucas, geboren in Hartwerd en Andreas in
Burgwerd. Ze gingen naar school in Burgwerd en later naar de middelbare school in
Bolsward.
Een droom van Henny kwam uit, boer worden! Van monteur naar boer! Dat was een
heidense klus, maar wel ontzettend leuk. En er was genoeg te bouwen, mijn grote hobby.
We hebben de boerderij, een hele grote ,,stjelp’’ gesloopt en uiteindelijk bijna alles nieuw
gebouwd. Het sluitstuk moest een nieuwe melkstal worden.
We waren actief in het dorpsleven, Henny zat bij de muziek, in de feestcommissie en
speelde bij de toneelclub. En ik was bij de toneelvereniging, eerst als speler en later als
regisseur en decorbouwer actief. De tijd die ik in de feestcommissie zat was onvergetelijk.
Met als een van de hoogtepunten, het extra feest in 1995 vanwege het vieren van de
50 jarige bevrijding. Ook de touwtrekclub van Hichtum en later de biljartvereniging, was een
niet te vergeten belevenis. Een prachtige tijd.
Maar toen werd alles anders. Henny kreeg in 1994 borstkanker en de wereld stond op zijn
kop. We gingen een onzekere toekomst tegemoet. Onze jongens wilden geen boer worden.
Ik (Theo) wilde niet alleen op de boerderij blijven. We hebben toen besloten de boerderij te
verkopen. Dat was in 1996. Het heeft een aantal jaren geduurd, maar gelukkig is Henny
volledig genezen.
We bleven in Burgwerd, we konden tijdelijk wonen op het Klaailân en hadden een
bouwkavel gekocht aan De Trekfeart. Hier hebben we een nieuw huis gebouwd, waar we
1998 gingen wonen.
Geld werd er verdiend met de handel in opties, wat uiteindelijk tijdens de beurscrisis in
2001 een stuk moeilijker werd. Lucratieve huizenhandel vulde het gelukkig aardig aan.
Henny was inmiddels volledig herstelt en vond autorijden leuk werk. Zo had ze gauw een
baan als chauffeur bij taxicentrale Z.W.F. te Sneek. En zo reed ze met gehandicapten en
soms in ‘t weekend met een gezelschap in de bus naar het casino in Groningen.

Ik was een Klussenbedrijf begonnen en was druk als een klein baasje.
Via, via kregen we contact met een Stichting in Veessen, Gelderland. Men zocht een
toezichthouder voor de verbouw en nieuwbouw en restauratie van een boerderij, kantoor,
woning en recreatieruimte. En het beheren van een boerderij met vlees vee (brandrode
koeien) en een fruitbedrijf. (totaal 48 Ha)
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Ook moest er een groot gedeelte van de landerijen worden ingericht als natuurgebied. Dit
was een flinke klus, we starten hiermee in januari 2003, en gingen wonen in Veessen, een
dorp aan de IJssel in Gelderland. Lucas, onze oudste zoon, bleef in ons huis in Burgwerd
wonen. Na realisatie (twee jaar) zijn we beide in loondienst bij deze stichting gaan werken tot
ons pensioen. (beide 65 jaar in 2014)Fruit telen en vleeskoeien, een totaal ander
landbouwbedrijf dan als we zelf ooit hadden. Een enorme uitdaging, en vooral het telen van
appels en peren is een vak waar je nooit genoeg vanaf weet.
Meermalen zei ik, dat een melkveebedrijf hierbij vergeleken een ,,makkie” was. We hadden
gelukkig een fruitteler, Arnold Bosgoed uit Welsum, als loonwerker in dienst. En van hem
hebben we heel veel geleerd. In 2007 hebben we het fruitbedrijf uitgebreid met 7 Ha
biologische appels. Maar ook de aanleg van diverse natuurprojecten, zoals de aanleg van
poelen, houtwallen en windsingels en een bos van 7 Ha. was een ervaring om niet te
vergeten.
In 2013 besloot het bestuur, het beheer van de boerderij ,,De Nijensteen” uit te besteden na
mijn/onze pensionering.

Ik kreeg de opdracht om dit te realiseren. Zo werd het fruitbedrijf verpacht aan mijn oud
collega Arnold, het bestond inmiddels uit 4,5 Ha peren en 7 Ha biologische appels.
De 34 ha grasland en natuurgebied, inclusief een bouwlocatie met vergunning voor een
jongvee opfokstal voor 285 dieren, (150 stuks vrouwelijk jongvee en 135 vleesstieren) is
verpacht aan een naastliggende melkveehouder, Maatschap Hassink.
Ik was namens mijn werkgever: ,,Stichting De Nijensteen’’ – de initiator van Natuurboerderij
Bakhuis - , verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit project. Als projectleider, ging ik in
april 2013 van start met de eerste besprekingen met Gemeente, Provincie en andere
betrokkenen en werd de bouwvergunning aangevraagd. De stal werd in mei 2015 geopend!
Een razendsnelle actie!
Dat betekende wel, dat ik na mijn pensioen nog tot juni 2015 heb gewerkt, nu weer als
zelfstandig ondernemer, zoals ik hier ook was begonnen. We woonden toen al vanaf 1 juli
2014 in onze caravan op de bouwlocatie.
Na verkrijgen van alle benodigde
vergunningen heb ik als uitvoerder van
het project en ontwerper van
een ,,folly” (een kunstzinnige verbeelding
van de villa die hier eens heeft gestaan)
e.e.a. gerealiseerd. De ,,folly’’, een
Engelse benaming voor een dergelijk
bouwwerk, is een sculptuur, uitgevoerd in
corten staal en is beeldbepalend in dit
gebied. Naast de agrarische functie, wordt
de locatie ook gebruikt als gemeentelijke
trouwlocatie. Mocht je nog eens in de
buurt van Heerde komen, dan is een ritje
langs de IJsseldijk een aanrader!
Dit was een mooie afsluiting van ons
werkzame leven!
We hebben een prachtige tijd in Veessen gehad en het scheelt een trui of jas, want op de
Veluwe is het, vergeleken bij Friesland, windstil!
We hadden in 2005 het huis aan De Trekfeart 13 verkocht aan de familie Duursma. En Lucas
kocht een huis in Tzum en woont daar nog steeds, sterker nog, wij wonen formeel bij hem in!
(al zijn we nooit ,,thuis”) Andreas was al eerder het huis uit gegaan, naar Haarlem om
luchtvaarttechnologie te studeren. Hij woont nu in Enkhuizen met vrouw en drie kinderen.
We hebben in die jaren veel verre reizen gemaakt o.a. naar U.S.A., Australië, China, Afrika,
Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. We zijn zelfs in 2008, in Noord-Irak, in Koerdistan geweest,
nabij de stad Suleimaniya met een groep investeerders, als adviseur voor de aanleg van een
appelboomgaard.
Later ben ik nog met mijn collega, Arnold hier een dag of tien geweest. En hebben daar in
onze vakantie een appelboomgaard opgezet. Een bijzondere ervaring, om morgens half zes
wakker te worden en overal in de portieken van hotels en winkels, bewakers te zien met
Kalasjnikovs, op sokken! En een potje thee!
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Vaak huurden we een camper en tijdens een reis in Canada
(2012) spraken we over ons naderende pensioen en besloten
toen, om dan met een camper of caravan door Europa te reizen.
Wat we inmiddels al weer 3,5 jaar met zeer veel genoegen doen.
Met een caravan, want dat vinden we praktischer, de caravan is
9,50 meter lang, weegt ruim 3.000 Kg en is van alle gemakken
voorzien. We staan regelmatig op de camping ,,Fugelfrei” in
Hichtum, bij Yke en Sita. Zijn we weer even ,,thuis” en halen
oude koeien uit de sloot, over toneel met Sita of dat Yke bij ons
molk en wij met de kinderen op vakantie waren. Ook zijn we
soms in Heerde op de camping nabij Veessen. Om vrienden en
bekenden te bezoeken of onze oude collega te helpen tijdens de
pluk. Momenteel zijn we in Spanje net als vorig jaar, dit bevalt
uitstekend.
Wat de toekomst betreft, we hopen dit nog jaren te kunnen doen. En in april 2018 komen we
wel weer eens in Nederland om familie en vrienden te ontmoeten en plannen te maken voor
volgende reizen!
Onze ,,reis door de tijd” is nog niet afgelopen!
We kijken met heel veel plezier terug, op ons leven in Burgwerd. Een periode waar onze
kinderen opgroeiden, we keihard werkten en ontzettend veel, écht heel veel plezier hadden!
Henny en Theo,
Santa Susanne, Spanje
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Kinderpagina
KERSTENGEL KNUTSELEN.

1.

2.

1-Steek een kleine naald door een kraal.
2-Vouw een lint in tweeën.. Vouw de uiteinden door de lus van de kraal en trek de kraal
naar het lint.

3.

5.

4.

3. Vouw een grote paperclip als op de foto. Doe het lint volgens de foto door de
paperclip.
4. Trek de lus over de kraal.

5. Flink aantrekken en maak vervolgens een knop boven de kraal én aan het eind van
het lint.
En klaar is je engel!!
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WINTER KLEURPLAAT
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Uitnodiging

Oliebollenfeest
Zondag 31 December
Van 16.00 uur tot ± 20.00 uur
Met live muziek van: Sytse Haaima
In het Doniahûs Burgwerd
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Hallo Allemaal!
Zoals in de vorige editie te lezen was, zouden wij als muziekvereniging mee doen aan het
concert met theatergroep MeM en Majelkoor in Bolsward op 16 december. Helaas is deze
samenwerking gestopt.
Dit jaar zal de muziekvereniging op 1e kerstdag de kerkdienst begeleiden.
Verder zijn we druk bezig met het voorbereiden van het Tjebbe Hettinga project:
“Sjen yn it tsjuster” en ons jaarconcert.

Het jaarconcert zal op vrijdag 20 april 2018 plaatsvinden in de kerk van Burgwerd.
Op 31 maart 2018 komen wij weer bij u langs om oud ijzer op te halen.
Even een korte lijst met wat wij wel en niet komen op halen:
Wel:
- IJzer
- Koper
- RVS
- Aluminium
- Wasmachines/drogers
- Accu’s
- Snoeren en kabels

Niet:

- Banden
- Koelkasten
- Batterijen

Deze keer is er niet veel nieuws vanuit onze kant.
Tot de volgende editie!!
Met vriendelijke groet,
Hilda Altenburg
Algemeen bestuurslid

Tsjerke Nijs

Fijne jaarwisseling!
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