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Op `e Hichte
Doarpskrante fan Burchwert en Hichtum

Fan de redaksje
Het duurt nog even voordat de zomervakantie daadwerkelijk begint, maar door het mooie
weer van de laatste tijd is het vakantiegevoel bij velen al aanwezig.
In de 1e week van de vakantie, op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 juli, is het weer
tijd voor het dorpsfeest, deze keer met als thema Back in Time. Wij verwachten dat elk huis
in Burgwerd nu voorzien is van een Burgwerder vlag. Dit in navolging van de Kapelstrjitte,
waar elk huis nog de originele, door Diny van Agthoven, gemaakte vlaggen heeft.
Ook dit jaar hebben twee dorpsgenoten een lintje gekregen, Hanna Hein en Tineke Eringa.
Van harte gefeliciteerd!
In deze krant nieuws over de laatste voorstellingen van Sjen yn it Tsjuster op vrijdag 7 en
zaterdag 8 september, en de Millenniumloop die op zaterdag 15 september weer door ons
dorp komt. Verder onze vaste rubrieken en het nieuws van de verenigingen. Kortom, er is
weer genoeg roering in ons dorp de komende tijd.
De redactie wenst iedereen een mooi dorpsfeest, een prachtige zomer en veel leesplezier!
Bedankt voor alle kopij die we weer hebben gekregen!

Colofon
De Dorpskrant “op `e Hichte” verschijnt 4x
per jaar in de dorpen Burgwerd en Hichtum.
Oplage: 190 exemplaren
Leden van de dorpsbelangen van Burgwerd
en Hichtum krijgen de dorpskrant gratis.
Extra abonnementen buiten Burgwerd en
Hichtum kosten € 10,- per jaar
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Yn petear mei
Vandaag ging ik yn petear met Alie Dijkstra. Germ was nog aan
het werk, maar kwam er later ook bij zitten.
Alie Dijkstra, geboren Aaltje Terpstra is de jongste van
12 kinderen in een boerengezin uit Tirns, zij heeft 4 broers,
waarvan de oudste 2 inmiddels zijn overleden,
op 73- en 76-jarige leeftijd en 7 zussen.
Het is een drukte van belang in dit gezellige, grote gezin !
Iedereen was altijd welkom en er was altijd genoeg eten voor als
je mee wilde eten.
Hun heit en mem waren elkaars grote liefde, tot aan hun sterven zaten ze altijd hand in
hand. In 2002, een maand nadat mem overleed, stierf ook heit. Gelukkig niet te lang alleen
achtergebleven.
Alie ging op 6-jarige leeftijd naar de lagere school in Scharnegoutum. De kleuterschool
heeft Alie niet bezocht, want mem kon haar nog niet de hele dag missen. Vooral omdat al
haar oudere broers en zussen allemaal al op school zaten.
Na de lagere school gaat Alie naar de mavo in Sneek, ze kon ook wel de havo doen, werd
er gezegd, maar Alie had geen zin om altijd maar te leren, ze had andere prioriteiten, zoals
zoveel pubers.
In 1977 na het behalen van de mavodiploma ging Alie naar Bloemkamp, waar ze een
2-jarige opleiding ging volgen voor ziekenverzorgster. Ze is met lof geslaagd !! Haar mem
was verschrikkelijk trots, zij had jarenlang Alie achter de broek gezeten om toch vooral te
gaan leren. En zo zie je maar, als je de opleiding vind die precies bij je past, dan gaat het
leren vanzelf.
In 1985 stopte Alie met werken bij Bloemkamp, omdat het te zwaar werd. Ze kampte met
lichamelijke klachten; tintelende handen en een erg vermoeid been. Die wil af en toe niet
meewerken, vooral als ze moe is.
Op 19-jarige leeftijd ontmoet Alie Germ Dijkstra in de Old Vic in IJsbrechtum. In het begin
scharrelden ze af en toe met elkaar, Germ werkt in het buitenland en heeft nog geen zin in
een vaste relatie, maar gelukkig verandert hij na een tijdje van gedachten.
Als Alie 22 jaar is trouwt ze met Germ en 2 jaar later, in 1984, wordt hun eerste zoon Eddie
geboren.
Nog eens 2 jaar later wordt hun jongste zoon Nico geboren.
In 1987, Alie en Germ wonen dan 5 jaar in Hichtum, verhuist het gezin naar Burgwerd.
Dit, omdat hier de kleuter- en lagere school staat. Germ is de hele dag weg voor zijn werk,
Alie heeft geen auto tot haar beschikking en het fietsen werd moeilijker.
Alie denkt dat de lichamelijke klachten die ze heeft door een val op het ijs veroorzaakt
worden of dat het komt van de zwangerschappen en bevallingen. Het rechterbeen sleept bij
vermoeidheid en vooral de tintelende handen zijn erg vervelend, soms verliest ze de kracht
erin en laat ze alles wat ze in haar handen heeft vallen. Ook het schrijven gaat moeizaam.
Dit is later gelukkig wel beter geworden, ook de tintelingen heeft ze niet meer.
Een jaar na de geboorte van Nico gaat ze toch maar eens naar een arts, die hen doorstuurt
naar een neuroloog, daar krijgt ze de diagnose MS.
Dit is verschrikkelijk nieuws, Alie heeft de sluimervorm, maar dat neemt niet weg dat Alie
steeds meer achteruit zal gaan. Gelukkig heeft Alie veel steun aan Germ, hij helpt haar bij
alles wat nodig is. Dit is erg zwaar, met zijn werk erbij !
Ze vinden het fijn dat er zoveel mensen begaan zijn met Alie en dat als ze hulp nodig
heeft, bijvoorbeeld als Alie geen steun kan vinden bij het opstaan, er altijd wel een paar
helpende handen zijn.
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Ook had Alie altijd veel steun aan Gerie, zij wipte vaak even langs om haar te helpen met de
was of ander huishoudelijk werk. Maar ook het simpele samen koffie drinken en lekkere even
kletsen met elkaar was een welkome onderbreking van de dag. Samen met Betty en Gerie
ging Alie regelmatig naar de schoonheidsspecialiste en omdat zowel Betty als Gerie niet meer
in Burgwerd wonen, is dit verleden tijd.
Alie mist ze erg.
Sinds een aantal jaren heeft Alie 2 dagen in de week hulp in de huishouding, dit wordt
tegenwoordig door Gabriëlla, hun nicht, gedaan. Zij heeft dit overgenomen van Geartsje, die
het in haar plaats had overgenomen van Janke, de schoonzus van Germ en Alie.
Alie kan jammer genoeg al heel lang niet meer werken, maar toen de basisschool nog in
Burgwerd was, werd Alie coördinator van de tussen schoolse opvang. Dit was goed te doen
met haar ziekte. Ook was ze samen met Gerie en Catharina de vaste oppas bij de opvang.
Betty en Hannie hielpen mee wanneer dit nodig was. Er werd goed gebruik gemaakt van de
tussenschoolse opvang. Maar de grootste uitschieter was toch wel als er Jouster Merke was,
dan hadden ze wel 20 kinderen die ze in het gareel moesten houden. Iedereen werd dan
ingezet en natuurlijk werd er wel een oogje dicht geknepen!
Ook de laatste dag voor de zomervakantie was altijd erg gezellig, de kinderen mochten dan
koekjes bakken.
Alie hielp 1 of 2 ochtenden in de week Remmy op de peuterschool, dit vond ze erg leuk,
eigenlijk was het een soort van hobby voor haar, het werken met kinderen.
De school ging dicht en hiermee stopte het werk voor Alie.
Gelukkig heeft Alie wel wat hobby’s om de dagen plezierig door te komen. Ze houdt er van
om VT-wonen boekjes door te lezen om zo inspiratie op te doen voor hun eigen woning. Ook
maakt ze kruiswoordpuzzels en haakt ze graag.
En natuurlijk winkelen! Want wie is Alie nog nooit tegen gekomen op haar scootmobiel
richting Bolsward ? We hopen haar dit nog heel lang te zien doen!
Alie en Germ zijn inmiddels alweer 36 jaar getrouwd en de trotse beppe en pake van 2 mooie
kleindochters.
De beide jongens zijn allang de deur uit.
Eddie woont samen met Wiep in Burgwerd, tegenover Germ en Alie.
Nico woont in Witmarsum met Nicole, samen hebben zij 2 dochters : Bo en Lot.
Alie , bedankt voor dit interview, het was erg gezellig !
We wensen jou en Germ een gelukkig en liefdevolle toekomst.
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Burchwert en
Kuturele haadsted 2018.
We ha oant no ta twa prachtige
wykeinen Sjen yn it Tsjuster
belibbe.
Yn maart wie it glûpense kâld
en yn april kaam de mist.
Dy mist soarge foar mistyke sfearen. En ek it twadde wykein wie it publyk hiel entousiast.
Noch ien wykein, 7 en 8 septimber! Dêrnei sil “Sjen yn it Tsjuster” in herinnering wêze.
We ha as bestjoer fan STULLP mei nocht en wille wurke oan de organisaasje fan dit
bysûndere projekt. We ha der in soad fan leard. Under oare dat we as mienskip mei ús
allen in soad út de wei sette kinne.
In pear dagen foardat ik dit opskriuwe soe, kaam ik in kollum fan Willem Schoorstra tsjin
op de side fan omrop Fryslân.
De kollum hie as titel “Fuck it minderweardichheidskompleks”
Willem Schoorstra fertelt dêryn oer de skepsis by guon minsken by it begjin fan KH2018.
It wie megalomaan, luchtfytsery ensfh sa seine de pessimisten.
Soks wie fiersten te grut en wie neat foar de gewoane minsken. Doe der dan ek noch in
projekt kaam mei 11 fonteinen en bûtenlânse keunstners wie it hielendal neat en wie alles
fan boppe oplein.
Mar hoe oars sjocht dizze simmer der oant no ta út!!
Yn elts doarp en stêd brûst en sied it. Fryslân is hast echt it bêste lan fan ierde.
32 skitterende projekten fan “Under de Toer”. In moaie foarstelling yn Grou mei Gabe
Skroar”. In bysûnder barren as “Zout West” yn Súdwest Fryslân. En natuurlik ús eigen Sjen
yn it Tsjuster. Allegearre projekten fan, foar en troch de mienskip! Dus neat fan boppe
oplein.
Dit kinne we dus as Fryske mienskip. Ik bin it mei Willem Schoostra iens der is hielendal
gjin reden foar in
minderweardichheidskompleks yn Fryslân.
Litte we dat net ferjitte. Ek yn Burchwert net.
We ha sjen litten dat we mei us allen wat moais meitsje
kinne.
We kinne mei syn allen noch folle mear. Burchwert wol in
grien doarp wurde. As we allegearre de skouders der ûnder
sette moat dat lukke.
Ik hoopje dat dat de “legacy” is fan Sjen yn it Tsjuster.
Mei gearwurking kin in soad ta stân brocht wurde.
It bestjoer fan STULLP wol nei septimber wer neitinke oer nije
plannen. As der Burchwerters binne mei ideeën, dan hearre
wy dat graach.
It boek oer Tsjêbbe Hettinga en Burchwert is noch te krijen
by de boekhannel en no ek te lêzen yn de bieb u.o. yn
Boalsert en Wommels. Mei tank oan Pietek de Boer, dy’t ek as
dichter meiwurket oan Sjen ynit Tsjuster.

6

Column Peter Hein
Het kan verkeren.

Dit weekend zat ik te praten met vrienden over de toestand in de wereld. Pessimisten
zeggen dat het er niet leuker op wordt. Daarover kun je van mening verschillen. Eén van
hen vertelde dat hij het in Nederland in ieder geval niet meer zag zitten. Hij stond op het
punt om met zijn vrouw zijn heil in Frankrijk te gaan zoeken. Of dat nu zo’n goede optie is
weet ik niet maar daar gaat dit stukje niet over. Een ander haalde herinneringen op aan de
tachtiger en negentiger jaren, het communisme, en hoe griezelig hij het toen in Europa
begon te vinden. En hoe hij destijds overwoog om heel ver weg te gaan en naar
Nieuw Zeeland te emigreren. Maar de Berlijnse Muur viel, het IJzeren Gordijn schoof open
en het begon er hier weer een beetje vriendelijker uit te zien. Hij liet die plannen
uiteindelijk toch maar varen.
Dat verhaal deed me denken aan wat de familie van een Belgische collega van mij
overkwam. Wanneer hij het mij niet zelf had verteld, zou ik het niet geloofd hebben: het
had te veel weg van een Belgenmop.
Maar hoe onwaarschijnlijk ook: het was géén Belgenmop!
Het was midden in de tijd van de Koude Oorlog en de Belgische familie maakte zich grote
zorgen over de politieke ontwikkelingen. En, anders dan mijn vriend, vertrokken ze
daadwerkelijk naar een verre bestemming.
Nu is het nog helemaal niet zo eenvoudig om, als je het gevaar van alle kanten meent te
zien aankomen, te bepalen waar je naartoe zult vluchten. Onze Belgen bereidden zich
grondig voor op een nieuw leven elders. Niet in Australië of Nieuw Zeeland. Daar dreigde
immers gevaar vanuit China. Afrika kwam voor hen ook niet in aanmerking en Amerika al
helemaal niet. Heel slim bedachten ze dat het het verstandigst was om zich op een eiland of
een groep eilanden terug te trekken. Eilanden zouden te klein zijn om oorlog te voeren. Ze
moesten wél goede voorzieningen hebben. En in ieder geval moesten ze liggen op een deel
van de aardbol waar toch al weinig gevaar te verwachten was. De familie meende zo’n plek
gevonden te hebben, scheepte zich vol optimisme in en vertrok naar hun eiland.
Toen ze op hun bestemming aangekomen waren en hun leven net een beetje op orde
begonnen te krijgen, verschenen er plotseling verontrustende berichten in de kranten en op
TV. In korte tijd werden de nieuwsuitzendingen steeds alarmerender en op een kwade dag
renden er ineens allerlei soldaten in camouflagepakken met helmen op door hun anders zo
vredige achtertuin, die elkaar met geweren achterna zaten en elkaar nog doodschoten ook!
Voor ze het wisten zaten ze op hun eiland middenin een heuse oorlog. Misschien zelfs wel
de enige echte oorlog van dat moment in de hele wereld.
Eerst waren het Argentijnen die achter Engelse soldaten aan zaten. Maar toen de Engelse
premier, de ‘IJzeren lady’, Mrs Thatcher, dit niet pikte stoomde een grote Britse vloot met
veel vertoon van macht op naar het nieuwe vaderland van onze Belgen,
alwaar landingsboten een overmacht aan Britse troepen aan land zetten, die korte metten
gingen maken met hun tegenstanders. Dit alles speelde zich af in de eerste maanden van
1982.
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Dus nog maar kort geleden had de familie gedacht dat ze op de veiligste plek ter wereld
waren neergestreken. Hier zou je in geen honderd jaar verwachten dat er een oorlog zou
uitbreken.
En nu zaten ze, nog maar een paar maanden na aankomst, ver van België, verzenuwd
opgesloten in hun eigen huis. Op de Falkland eilanden waar de kogels hen om de oren
vlogen…!
Het kan verkeren!!
Ik wens u allen een heel fijne en mooie zomer!

Peter Hein

Door het oog van de naald.
30 April je komt terug van je werk, ik voel me niet goed even op de bank.
Het eten smaakte nog goed maar het was wel te veel, dan toch maar weer even op de
bank, na een half uur even douchen. Dan naar boven om een shirt.
De onrust bleef, weer naar onderen op de bank van de bank. Jacqueline had de baas al
gebeld Johannes komt morgen niet. Ik kon het maar niet vinden en had het gevoel al
dit komt niet goed bel 112 maar. Dan pas merk je werkelijk wat dit nummer
betekent. Gwen de pakesizzer ving de Ambulance op, dan ben je blij dat deze
mensen er zijn. Direct werd er gehandeld, infuus ingebracht en O2 toegediend.
Dan met spoed naar Sneek, naar het ziekenhuis. Een lekke klep werd er geconstateerd
en een longontsteking. Drie weken in het ziekenhuis. In die tijd een open hart operatie,
het hart is weer mooi hersteld.
Als ik dit schrijf ben ik alweer 2 weken thuis en wil dan ook ieder bedanken voor de vele
steun aan Jacqueline en mij. Dit doet je goed .

Johannes.
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De droom van de Friese jeugd wordt werkelijkheid tijdens de Elfwegentocht van 1 t/m
14 juli 2018. Twee weken lang rijdt iedereen in Fryslân alleen met duurzame
voertuigen;
elektrische auto’s, e-scooters, zonneauto’s, groengasbussen, waterstofvoertuigen,
fossielvrije boten, Speed Pedelecs; alles komt voorbij, zolang het maar fossielvrij is!
Iedereen kan meedoen: van jong tot oud, van basis- tot hogeschool en van dorp tot
energiecoöperatie! De Elfwegentocht is onderdeel van het LF2018-programma Fossylfrij
Fryslân. Op zaterdag 14 juli gaan we tijdens de Elfwegentocht Parade bovendien voor
drie wereldrecords: de grootste stoet elektrische auto's, grootste stoet elektrische
voertuigen en grootste elektrische botenparade.
Op een speciaal hiervoor afgezet stuk snelweg maken we samen wereldnieuws.

Perspakket
Speciaal voor de Elfwegentocht hebben studenten een perspakket samengesteld met
standaardpersberichten (Nederlands en Fries), visiebeelden, logo’s en social media posts
(incl. afbeeldingen). Via deze link (https://bit.ly/2IYMoV8) kunt u het perspakket op
eenvoudige wijze downloaden (beschikbaar tot 7 juni). Kijk voor meer informatie over
dit project op www.elfwegentocht.nl
Met vriendelijke groet,
Richard Tjalsma
Communicatie
+31613997208
richard@elfwegentocht.nl
De Fabriek kamer B2
James Wattstraat 4
8912 AR Leeuwarden
www.elfwegentocht.nl

Dorpsfeest Burgwerd
26, 27 en 28 juli
2018
Thema:
Back in Time
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Himd fan it liif
Hoi, ik ben Tsjebbe Galema. Inmiddels 22 jaar en wonende in Bolsward.
Geboren en opgegroeid in Burgwerd met mijn vader, moeder en broer.
Basisschool het Skûlplak was mij altijd aan een super mooie tijd. Op de fiets naar school en
altijd vrienden om me heen vond ik erg leuk. Toen ik naar het Marne in Bolsward ging was
alles weer anders. Na twee jaar op de havo gezeten te hebben was het een goeie stap om
naar het VMBO te gaan. Vooral doordat ik vaak erg moe was in die tijd. Desondanks heb ik
na 4 jaar wel het VMBO afgerond. Tot mijn 16e heb ik altijd in Burgwerd gewoond.
Toen mijn moeder naar Bolsward verhuisde ben ik meegegaan.
Op mijn 16e begon ik aan de studie Watermanagement in Leeuwarden.
Vooral de verschillende stages waren erg leuk om te ervaren. De gezellige koffiepauzes op
school vond ik het leukst. De laatste jaren van de studie gingen we ook geregeld naar de
kroeg in de stad. Op deze school heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen.
Veel beleeft, gezien en natuurlijk ook wel wat geleerd.
Op mijn 20e vond ik mezelf nog wat te jong om direct aan het werk te gaan. Toen besloten
om de hbo studie Land en watermanagement te proberen in Arnhem. Het op mezelf wonen
leek me erg mooi en daarbij wou ik een hoger niveau proberen. Na een half jaar kwamen
we wel tot de conclusie dat de exacte vakken te pittig waren voor mij. Het andere halve jaar
ben ik in Arnhem blijven wonen en heb toen een deeltijd opleiding gevolgd in combinatie
met werk. Supermooi jaar beleefd en zeker geen spijt van gehad dat ik de hbo geprobeerd
heb. Destijds zijn er ook plannen ontstaan om naar het buitenland te gaan. In oktober 2017
ben ik naar Australië gevlogen voor een nieuw avontuur!
Na 8 maanden Down Under ben ik sinds kort weer in Friesland. Ik kijk nu terug op een
geweldige ervaring in Australië. De ruimte en vrijheid die ik daar had vond ik het mooiste
van dat land. Mijn eerste 3 maanden heb ik op 2 melkveebedrijven in West-Australië
gewerkt. Daarna met 2 Friese vrienden naar Tasmanië gegaan. Na een prachtige vakantie
ben ik met mijn vrienden mee terug gegaan naar Victoria. Hier ging ik aan het werk bij 2
grote akkerbouwers. Het werken beviel me goed en was een mooie manier om ervaring op
te doen. Na 3 maanden vond ik het wel weer tijd voor wat anders want ik wou ook nog
meer van het land zien. Toen de plannen zover waren heb ik de hele oostkust gedaan van
Melbourne tot boven Cairns. De hele trip was 6500 kilometer dus heb heel wat gezien!
Voor meer verhalen: https://www.offexploring.com/tsjebbe-australie-2017
Terug in Friesland ging ik aan het werk voor een ingenieurs en adviesbureau. Hiervoor ga ik
veel veldwerk en monstername doen wat te maken heeft met bodem, water, en milieu. Het
werk gaat door heel Nederland heen en het is veel buitenwerk.
In mijn vrije tijd doe ik het liefst zoveel mogelijk leuke dingen met vrienden.
Daarnaast ben ik 4 keer per week aan het fierljeppen.
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Dorpsbelang Burgwerd
Beste dorpsgenoten,
De zomer staat alweer voor de deur. We hebben van prachtig
voorjaarsweer kunnen genieten. Maar ook van de grutto’s, zwaluwen en
kieviten die zich op en boven de weilanden van Burgwerd bewegen.
Hopelijk is de zomer ons goed gezind en brengt deze ons ook mooi weer.
Alweer bijna twee maanden geleden overkwam twee van onze
Inwoonsters een geweldige verrassing: zowel Hanne Hein als
Tineke Eringa werden door de burgemeester van Súdwest-Fryslân de versierselen
opgespeld, horende bij een koninklijke onderscheiding. Vanaf deze plek feliciteren we beide
dames met deze zeer verdiende onderscheiding.

Naast de zomer ligt ook het dorpsfeest eind juli in het verschiet. We zijn de tel even kwijt de
hoeveelste versie dit is. Stichting Feestcommissie Burgwerd is al weer langere tijd hard aan
het werk met de voorbereidingen, zodat wij weer van een mooi dorpsfeest kunnen genieten.
De flyer belooft ons velerlei activiteiten en vertier. KOMT DUS ALLEN!
Stichting Feestcommissie Burgw erd. Op het moment dat ik dit bericht schrijf is oprichting van een zelfstandige feestcommissie nagenoeg een feit. Strengere regels op het gebied van aansprakelijkheid, verzekeringen, vergunningen e.d. maakten het noodzakelijk dat
de feestcommissie een zelfstandig rechtspersoon werd.
Velen van ons zullen op vakantie gaan. Anderen kiezen ervoor thuis te blijven. Namens het
bestuur van Dorpsbelang Burgwerd wens ik allen, uit en thuis, een mooie zomer en een fijne
vakantie toe. Geniet ervan!
Robert van Gorkum,
voorzitter
Van het bestuur
De onlangs opgezette vlaggenactie in ons dorp mag zeker succesvol genoemd worden.
Er werden maar liefst 54 vlaggen besteld! Bij activiteiten in ons dorp, zoals het Dorpsfeest,
de Milleniumloop op 15 september, Sjen yn it tsjuster op 7 en 8 september, kunnen we nu
massaal de Burgwerder vlag uitsteken. Ook schaft Dorpsbelang een grote vlag aan, die dan
vanaf de toren kan wapperen dankzij Paulus Strikwerda.
Ja, u leest het goed: er komt dit jaar opnieuw een Milleniumloop, die ook ons dorp aandoet.
We richten een stempelpost in bij het Doniahuis en wie weet zijn er initiatieven in het dorp
voor wat reuring tijdens de passage van de renners.
Teams kunnen zich opgeven via het mailadres milleniumloop2018@gmail.com.
Zie voor verdere informatie de website www.milleniumloop.nl
Vorig jaar november hebben de bestuursleden van Dorpsbelang bij inwoners die niet
thuiswaren de uitnodiging voor de jaarvergadering in de brievenbus gedaan met daarbij het
verzoek om de contributie van € 10 over te maken op ons bankrekeningnummer. Helaas is
dat aan de aandacht van nogal wat leden ontsnapt. Dus kijk het nog even na en maak de
contributie alsnog over op rekeningnummer NL57RABO0308744888
t.n.v. Dorpsbelang Burgwerd.
Heeft u hierover een vraag, neem dan contact op met de
penningmeester Irma Kaspers, Schoolstraat 2.
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Op 11 juni jl. vond de eerste ideeënavond over Groen Burgwerd plaats in het Doniahuis.
Een aantal Burgwerders wisselde daar ideeën uit hoe we Burgwerd groener en hopelijk ook
een beetje duurzamer kunnen maken. Er kwamen heel wat originele ideeën op tafel.
Deze worden verder uitgewerkt en daarna besproken met iemand van
de Friese Milieufederatie. Deze organisatie heeft veel ervaring met dergelijke projecten
opgedaan in Noordoost-Fryslân en Noordwest-Fryslân. Ook de gemeente heeft aangeboden
dat we ons kunnen laten adviseren door de afdeling Groenbeheer. Hopelijk krijgen we via de
Friese Milieufederatie ook contact met Staatsbosbeheer over ons park, want momenteel is de
visie van SBB op ons park in nevelen gehuld. Wilt u meedenken en –praten over dit
onderwerp?
Aanmelden kan bij dorpsgenoten Tanja Brattinga, Irma Kaspers, Ria Toering of
Lisette Meindersma.
Dan een dringende oproep aan de hondenbezitters in Burgwerd. Honden zijn geweldige
huisdieren, maar wat er in gaat, komt er in andere vorm ook weer uit en we zien de laatste
tijd weer meer hondenpoep op trottoirs, paden, grasvelden en in bermen. Een aantal notoire
wegkijkers is bekend, maar we gaan niet met de vinger wijzen. Zij weten het zelf wel.
Dus niet Oost-indisch blind zijn, maar de poep van je hond gewoon opruimen.
Tenslotte: bij bestuursleden komen met enige regelmaat klachten binnen over wegen,
trottoirs, groenonderhoud e.d. van de gemeente. Als u zo’n situatie ziet, doe daar dan zelf
een Melding Openbare Ruimte (MOR) van. Dat kan heel gemakkelijk via de website
www.burgwerd.info. Op de startpagina ziet u dan rechts een doorklinkmogelijkheid staan voor
een MOR. De rest wijst zich vanzelf.

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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In de spotlight
In de spotlight deze keer: Bas Evert van der Werf
Bas is 7 jaar oud en is geboren op 4 jan. 2011.
Hij woont zijn hele leven al in Burgwerd.
Bas zit in groep 3 van de St. Maarten school in Bolsward.
Hobby’s:
Buitenspelen, skelteren, fietsen, voetballen en in de tuin werken met Heit.
Eigenlijk helpt Heit hem in de tuin.
Lekkerste eten:
1.

zelfgemaakte pannenkoeken met stroop of nog liever met spek.

2.

Gebakken aardappelen

3.

Pizza met salami

Beste t.v. programma:
Klokhuis en Jeugdjournaal. Of tekenfilms.
Wat vind je leuk aan Burgwerd:
Het park, ik kan hier goed skelteren en crossen met mijn fiets omdat het lekker rustig is.
Wat vind je niet leuk aan Burgwerd:
Te weinig kinderen en vrienden van mijn eigen leeftijd.
Hoe denk je dat je leven er uit ziet over 15 jaar:

Ik ben aan het werk,
werken met mijn handen.
Timmerman of tuinman en ik woon op een boerderij.
En wat doe je als je dan heel rijk bent:
Ik koop een eigen huis, een auto,
een telefoon, een televisie, een bank en nog heeeel veeeel meer…..
Welke dieren vind je het leukst?
Nynke, de hond van juf Remy.
Katten vind ik ook leuk.
We hebben 1 vis en ik geef de
konijnen en cavia’s van de buren vaak eten.
Waar wil je nog heen:

Camping ‘t Hop in Wyckel.
Daar gaan we elk jaar heen en deze zomer ook weer.
Wie is jou held?
Spiderman, ik heb een masker
van spiderman.
Wat wil je later worden?
Keeper, net als Heit vroeger.
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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

Gezocht: w egens verhuizing een nieuw baasje voor
de poes.
Af te halen bij de fam. Strikwerda, Kapelstrjitte 11.

Verhuisbericht Roel en Hannie de Jong
We wonen alweer 25 jaar in Burgwerd – wat gaat de tijd snel –
en vinden nu de tijd rijp om van plekje te veranderen;
zoals enkelen ons al zijn voorgegaan
verhuizen ook wij naar Bolsward: Eikenburg 12.

Wij zijn nog gezond en willen wat dichter bij de voorzieningen
van de stad zitten: de winkels, de kerk, festiviteiten, e.d.
Wij hebben hier aardige mensen ontmoet en het dorpshuis bruist van
de verenigingen. Vooral van “Sjen yn it tsjuster” hebben we genoten:
‘Wat ’n mienskip!” (waarin een klein dorp groot kan zijn).
De herinneringen nemen we mee ……
Wij wensen jullie het allerbeste toe en we komen elkaar vast nog wel eens tegen.
Groetjes Hannie en Roel.

Geen hondenpoep op de stoep en ook niet in het park, in de
bermen, op grasvelden, straten en paden!
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Mijn hobby

Hallo mensen van Burgwerd en Hichtum.
Mij is gevraagd om in de nieuwe rubriek hobby's iets te
vertellen over die van mij.
Zoals een aantal van jullie wel weten, kweek ik vogels voor
tentoonstellingen en wedstrijden.
Ik stuur elk jaar vogels naar keuringen in
Bolsward, Hoogkerk, Urk, Elst en Apeldoorn of Zwolle.
Bij goede beoordelingen staan de liefhebbers in de rij om vogels van me te kopen.
Hier kan ik dan weer mooi het voer van betalen.
Ook moeten er af en toe andere vogels aangekocht worden om nieuwe bloedlijnen te
verkrijgen. Dit doe ik dan bij gerenommeerde kwekers die ik in den lande tegen kom.
Ook heb ik aan huis veel aanloop van liefhebbers.
Toen ik in 1972 begon met vogels ben ik lid geworden van de kanarie vereniging
“Makkum “.
Hier ben ik later nog jarenlang voorzitter van geweest. Nu zit ik bij de BEO in Bolsward
waar ik secretaris ben.
Ook ben ik bestuurslid van de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadines Nederland.
Na de vele vogelsoorten die ik in de loop der jaren op het hok heb gehad, kweek ik nu
alleen nog maar Gouldamadines. De gouldamadine komt van oorsprong uit Australië.
De import van deze vogels is al tientallen jaren verboden, omdat de kleurige vogels in
aantal hard terugliep in Australië. In Nederland is toen een club opgericht om deze vogels
te kweken en te behouden voor ons land. Het is een tropische vogel die in de beginjaren
erg moest acclimatiseren. Toen destijds was het heel moeilijk om hiervan jonge vogels op
stok te krijgen.
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In de loop der jaren is dit beter geworden. In Australië komen de vogels in drie kopkleuren
voor, namelijk de rode, zwarte en de oranjekop. Allen hebben een fel paarse borstkleur, een
gele buikkleur en groen rugdek. Dit noemen wij de wildkleuren. In de loop der jaren zijn er
verschillende mutaties ontstaan, waarvan een aantal kwekers nieuwe kleurlijnen opzetten.
Zo zie je tegenwoordig veel kleurscharkeringen met blauw, geel, wit, rood, lilla enz.
Zeer interessant voor de liefhebber. De standaard eisen waaraan deze vogels moeten
voldoen
zijn nauwkeurig beschreven. Aan de hand hiervan kunnen de keurmeesters hun oordeel
geven.
Verder moeten de vogels aan een minimum lengte voldoen, is het postuur belangrijk en de
lengte van de staartpennen. Ook moeten de vogels in goede conditie zijn en niet te vet.
De snavel en de poten moeten goed zijn. (er mag geen nagel ontbreken)

Nu ik me alleen toeleg op deze vogels, gaat de kwaliteit steeds verder omhoog.
Je hoeft je aandacht immers maar bij één soort te hebben.
Ik kweek nu 60 á 70 jongen per jaar. Deze kweek begint half december. De kachel staat dan
op 19 graden. Dat benaderd de broedperiode en temperatuur in Australië.
De eerste tentoonstelling begint voor mij eind oktober. De meeste vogels hebben dan hun
kleuren, die de eerste maanden grijs is. Deze tentoonstelling is in Elst en wordt georganiseerd
door de speciaalclub. Hier zijn dan de mooiste gouldamadines van Nederland te bewonderen.
Er zitten dan ongeveer 1300 van deze mooie gekleurde vogels. Ik draai mee in de sub-top,
het kan “moet “ dus nog beter. Na het tentoonstelling seizoen, begint de cyclus van de kweek
opnieuw. Er is nog veel meer te vertellen over deze mooie hobby, maar ik laat het hierbij.
Geïnteresseerden mogen altijd een kijkje bij mij komen nemen.
Groet, Roel.
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Uit de oude doos
Door Lolle Baarda
Deze keer een stukje geschiedenis uit de tijd dat er nog volop bouwkavels waren voor een
stukje vrije sector bouw. Veel dorpen hadden in de jaren 80 een nieuwbouwwijk waarvan
de kavels moeilijk aan de man waren te brengen. De grondprijs varieerde van 25 tot 75
gulden per m2. Begin jaren 80 liep het nog wel maar toen halverwege het crisis werd lag de
hele bouw stil. Zo ook in Burgwerd waar de bouwgrond 50 gulden/m2 koste. Nadat de
straten van De Opfeart en It Klaailân in 1980 gereed waren konden de kavels aan de man
worden gebracht. De eerste huizen werden in 1981 gebouwd. Dit waren die dan
Djurre Yntema, nu Anne Koning en Jan Sieperda. Een jaar later volgden Lieuwe Hofstra en
Meije Reitsma, nu Lisette Meindersma.
In 1983 bouwde de woningstichting hier
nog de 4 huurhuizen. De crisis brak uit en
het enige huis dat er nog in de jaren 80
bij kwam was dat van Ron Postma in
1986. Ondanks het reclamebord op de
Burgwerderhoek duurde het tot 1990 voor
er weer een kavel werd verkocht. Willem
Wolfert bouwde het huis waar nu de
familie Wip woont. De crisis was inmiddels
voorbij en de kavels gingen vervolgens als
zoete broodjes over de toonbank.
Zo werden de huizen van Roel de Jong,
Piet Robijn, Vrouw Grootenboer,
nu Edith Petersen, Jack van Hettema, nu
Ans Walstra en George van der Weide in
1992 gebouwd, zie onderstaande Foto.
Eind 1992 kochten wij het laatste perceel
aan De Opfeart en bouwden hier in 1993
ons huis. Nu kon er begonnen worden met de nieuwbouw aan De Trekfeart waar inmiddels
op alle percelen een optie zat.
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De Pollepel

Nadat Ria me had gevraagd of ik een recept voor de “Pollepelrubriek”
wilde schrijven ben ik gaan zoeken naar een lekker,
eenvoudig etentje. Hier volgt ‘t. (en dan ook nog in ’t Frysk).
It resept fan e spinaazjetaart.
Boadskippenlistke:

5 plakjes deech foar hartiche taart ut e friezer
Spinaazje (600 gr.)
150 gram geitetsis (mei huning)
4 aaien
2 teelepels oregano
2 ytleppels amandelskaafsel
creme fraiche 200 gram
quichefoarm mei trochsnede fan 24 sm
Oven foar ferwarmje op 200 graden
Deech yn e quicheform (plakjes moatte krekt oerlappe)
Olijfoalje yn bakpanne en derym de spinaazje bakke (ik fyn it leekerder om de spinaazje
hiel koart te sieden, want dan is it minder fet).

Spinaazje en geitetsis yn e quichefoarm dwaan.
Meng de aaien, creme fraiche, oregano, wat piiper en salt. Jit dit oer de spinaazje.
As leste wat amandelskaafsel der boppe op struie.
35 min. Op 200 graden yn e oven en klear ist!
Ik hoop dat ’t jullie smaakt!
Hannie de Jong
Nu geef ik de pollepel door aan Lisette Meindersma.
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Op vakantie met Jan
Deze keer over onze vakantie in oktober 2009 in Kefalonia.
Al om 01:30 uur ging de wekker en een half uur later reden we
richting Schiphol. Kwart voor zes werd het vliegtuig ook wakker en
stegen we op. Na zo’n korte nacht had ik wel even willen slapen maar
die grote cappuccino…
De volgende dag hadden we een huurauto besproken. Het plan was het oostelijke deel te
nemen maar we misten een afslag, daarom maar doorgereden. We zagen het bekende
strand van Myrtos in de diepte liggen. Een stel dat ook bij een uitkijkpunt stond
waarschuwde ons voor de steile bochtige weg waar menig autootje over de vangrail was
gegaan. Toch hebben we het gedaan en het viel best
mee. Vooral op de terugweg in de eerste versnelling
was het even zweten, maar onze cinquecento haalde
het, haha. We gingen verder naar Assos. Een heel
romantisch plaatsje met veel bougainvilles. Tijd voor
koffie! Zeer prijzig in Assos. We vonden een leuk
strandje in Agio Jerusalem. Lekker gezwommen
maar Ingrid werd in het water geprikt. Wat voor
beest het was? Jan wilde meteen het water uit.
Ingrid heeft nog een tijd jeuk gehad. Beest(je) blijft
onbekend.
Bij het strand was een familierestaurantje. Er was
weinig keus maar wat moeder bereidde en zoonlief
op tafel zette was prima de luxe. Volgens ons waren ze zelf de beste klanten van hun restaurant, ze zagen er zeer welvarend uit.

Toen naar Fiscardo. Het moet het mondaine uitstralen van St. Tropez , maar dat vond ik
wat teveel eer voor het pittoreske stadje. Afijn, een leuk stadje om te bezoeken.

Terug dwars door de bergen. Erg leuk. Natuurlijk namen we een afslag te vroeg waardoor
we vastliepen in een klein dorpje met heel smalle straatjes. Toen maar de spiegels
ingeklapt en onze buiken ingehouden. Gelukkig werkte de airco zo goed dat er niet teveel
gezweet werd. Uiteindelijk hebben we
een pleintje gevonden waar we toch konden draaien. De inwoners op het terras
zagen het met veel plezier aan.
De rest van de rit verliep voorspoedig,
hoewel je wel erg alert moet zijn.
Want net als in België hebben ze hier de
borden zo staan dat je ze alleen nog net
in de achteruitkijkspiegel kunt lezen
De volgende dag zijn we zuidwaarts
gegaan via diverse plaatsjes naar Agios
Nikolaos. De natuur is hier meer
gevarieerd dan in het noorden. Hoge
bergflanken, soms kaler dan de schrijver,
soms bebost met dennen en afgewisseld
door dalen met cipressen die het landschap een tikje Italië meegeven.
Toen weer verder via Tzanata reden we richting Poros. De entree hiervan is prachtig. We
reden door een spelonk sterk dalend het stadje binnen. Helaas viel de rest van Poros tegen.
Vies strandje met beton en roestig metalen buizen ervoor. Snel dit gat verlaten. Anderen
raadden dit plaatsje juist aan.
Misschien handelen ze in begrafenisverzekeringen?
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Toen weer verder langs de mooie kustweg waar we heerlijke Griekse salade gegeten
hadden. Waarom smaakt het in Griekenland altijd zoveel beter? Dat geldt overigens voor al
het Griekse eten vinden wij.
De volgende dag al vroeg op pad, de
schoonmaakploeg gooide ons eruit.
Naar Argostoli waar we de zeeschildpadden
zouden zien, die altijd vroeg gevoerd worden
door de schippers met slachtafval.
Schitterend die grote beesten zo in actie te zien.
Toen nog even verder naar het zuiden waar we
een prachtig strandje vonden waar het water
nog 23 graden was.

De volgende dag naar Kourkoumelata, een stadje dat na de aardbeving (er is een flink
verwoestende aardbeving geweest in Kefalonia) weer helemaal in stijl is opgebouwd.
Ook nog Agia Efimia bezocht, een leuk dorpje met een kleine haven omringd door hoge
bergen. Je kijkt uit op het door Odysseus bekende eilandje Ithaka.
De volgende dag sloeg het weer om. Veel regen en harde wind. Geen probleem, want we
moesten weer naar Schiphol.
Terugkijkend hebben we op Kefalonia weer een geweldige vakantie meegemaakt.

´Ons

Dorpscentrum´

We hebben in Burgwerd geen dorpscafé, geen leugenbankje en ook geen moderne
fontein. Maar we hebben al jaren een prachtige aanlegplek midden in het ´mooiste
dorp van Friesland´. En gelukkig ook een oude Dorpskerk en nog steeds een
ouderwetse rode brievenbus.
Er komen ook nieuwe dingen bij zoals de bloembakken, met elk jaar andere kleuren
bloemen. De kades zijn vernieuwd en ze hebben handige zwemtrappen en op de
kademuur staat zelfs een dichtregel. Waar tref je dat?
Bij de familie Strikwerda verkopen ze al jaren exclusieve schapenkaas en verse
eieren en wordt koffie en thee gedronken, als je daar zelf wat moeite voor doet.
IJs en fris staan ook klaar. Een plek om even te genieten van
het Burgwerder Dorpscentrum.
Sinds eind mei staat er ook een nieuwe kast met ´LEESPLEZIER´ er op.
Deze aanwinst is ontworpen en gemaakt door, natuurlijk, Dinny Huitema.
De sluiting op de deur is lekker ouderwets. Doe je de deurtjes open dan zie je
boeken en tijdschriften, oude en nieuwe, voor elk wat wils. Wil je iets lezen neem
het mee, breng het later terug of hou het zelf, het kan allemaal. Zo kunnen ook de
passanten gebruik maken van deze service.
Wie thuis nog boeken en tijdschriften heeft kan ze ook in de kast leggen, onderin is
een ruimte voor reserve. Een boek doe je niet zo gauw weg en een ander beleeft er
dan weer plezier aan. We zijn er best blij mee dat we dit voor elkaar hebben
gekregen.
Hanny Duursma, Marijke Strikwerda, Ant Bootsma, Hanne Hoek en Lydia Wiersma.
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Hallo Allemaal
De afgelopen 3 maanden hebben we weer een aantal verschillende
activiteiten gehad.
Zo begonnen we eind maart met de oud ijzer actie, waarbij we weer een leuk
bedrag hebben opgehaald!
IEDEREEN BEDANKT VOOR HET OUD IJZER!!!
Volgend jaar komen we weer langs, dus kan iedereen weer oud ijzer
opsparen!
Vervolgens was er op 13 en 14 april Sjen yn it Tsjuster. Ook hier hebben we
als verenging weer van genoten! Dit keer geen last van de kou!
Op vrijdag 20 april hebben we ons jaarconcert gehouden.
Dit keer een samenwerking met Gemengd koor: Nocht en Wille.
Zij hebben zelf een aantal liedjes gezongen, maar ook een aantal liedjes met
de muziekvereniging mee.
Nanda van der Veen heeft tijdens het concert ook een paar mooie liederen
gezongen met ondersteuning van de muziekvereniging.
En er was een special gast! Het ging niet helemaal goed, maar toch een
super stukje acteertalent!!
Na het concert hebben we veel positieve reacties gehad.
Via deze weg willen we het koor Nocht en Wille nogmaals bedanken!!

Tijdens de Fiets Elfstedentocht hebben we weer gespeeld op
de Burgwerderhoek.
Mooi weer en veel groepen met fietsers kwamen langs.
Dit seizoen is alweer bijna afgelopen, maar….
Op 2 juli geven we op Camping Fûgelfrij te Hichtum een concert!
U bent allen van harte welkom om te genieten van de muziek.
Het begint om 20.00
7 juli is er oud papier!
Zo zijn we alweer een heel eind op weg, er staat weer wat op papier!
Hopelijk zien we u op 2 juli!!
Tot ziens!!
Met vriendelijke groet,
Hilda Altenburg
Algemeen bestuurslid
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Bewenners om útens
Hallo Burgwerders,
Jeltje Hoekman heeft ons gevraagd
om iets te schrijven over onze
emigratie naar Nieuw Zeeland.
We zullen ons eerst even bekend
maken,
Wij zijn Jan en Geeske de Jong, we
hebben ruim 18 jaar gewoond in de
boerderij waar Henk en Jeltje
Hoekman nu wonen.
3 van onze 4 kinderen zijn daar
geboren, Wanda Simone, Arend-Jan
en Gea.
We hebben altijd met plezier in
Burgwerd gewoond.
Als loodgieter heb ik bij veel
mensen gewerkt.

In de vrije tijd waren we altijd druk
met het verbouwen en opknappen
van de oude
boerderij, toen we er mee klaar waren en alles naar ons zin was zijn we gaan emigreren
naar Nieuw Zeeland.
Veel mensen konden niet begrijpen dat je met 4 op groeiende kinderen (teenagers) naar
het andere eind van de wereld gaat.
Vrouw Sieperda zei; "jullie komen wel terug", maar emigreren is niet iets wat je in een
bevlieging doet.
Door de jaren heen kwam het regelmatig naar voren, er was toen een leeftijdgrens van 45
jaar.
Het was nu of nooit, we hebben het aangevraagd en we zeiden, als ze ons willen hebben
dan gaan we.
Het houdt heel wat in er moet veel geregeld worden.
Toen al onze spullen in een container opgehaald werd, hebben we nog 6 weken in ons huis
gekampeerd.
Je laat je familie en goede kennissen achter en dat is niet gering, ook voor de kinderen was
het moeilijk.
Op 23 September 1989 kwamen we in Nieuw Zeeland aan, we werden van het vliegveld
gehaald door mensen van de kerk.
We hebben de eerste 6 weken gewoond in de pastorie naast de kerk.
We hebben hier altijd in Hamilton gewoond.
Er word wel gezegd emigreren is ontberen, maar dat ging voor ons niet op, wij zijn eerder
geneigd om te zeggen dat we verhuisd zijn.
Als je verhalen leest in het boek "Het wrede paradijs" van Hylke Speerstra, dan was het
vroeger inderdaad veel ontberen, vooral de eerste jaren.
Wij moesten eerst ook wel even wennen, vooral de taal, het links rijden, andere gewoontes,
en je moet werk zoeken, ik heb 1 dag voor een loodgieter gewerkt, dat was zo anders dat ik
het niet zag zitten. We hebben toen al vrij snel een schoonmaakbedrijf gekocht.
Dat betekende dat we voornamelijk 's avonds moesten werken, kantoren en banken enz.
schoonmaken.
Het waren vaste contracten, het was gemakkelijk werk en verdiende goed.
We zijn nu al jaren gepensioneerd.
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Onze kinderen zijn allemaal getrouwd, ze hebben het allemaal goed.
We hebben 18 kleinkinderen en 1 achter kleinkind net 1 jaar oud.
Drie van onze kinderen wonen ook in Hamilton, twee zelfs op loopafstand.
Onze jongste dochter, Gea, woont wat verder weg, een klein uur rijden.
Ze is met een Nederlander getrouwd. Ze hebben een eigen boerderij en melken een kleine
400 koeien.
We hebben nooit spijt gehad van onze emigratie.
Het is een voorrecht om hier te wonen, Nieuw Zeeland is een prachtig land met goede
voorzieningen en een heerlijk klimaat (zomers wel een beetje te heet door de scherpe zon
hier).
Wij gaan naar de Reformed church, waar ik jarenlang koster geweest ben.
Hier wil ik het maar bij laten, mochten jullie in Nieuw Zeeland komen, kom gerust langs voor
een kop koffie!
Hartelijke groeten
van Jan (John) en Geeske (Grace) de Jong en familie

Sinds kort hebben we in Burgwerd mooie Whatsapp buurtpreventieborden.
Wil je je aanmelden, dan kan dat via Froukje Posthumus.
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Klaverjassen
Het klaverjas seizoen zit er weer op.
Wat is er mooier om de wissel trofee te winnen.
En dan eindelijk na 18 jaar is het zo ver en komt je naam te staan
bij al die illustere namen die er al op stonden.
Er waren in het afgelopen seizoen 18 deelnemers. Helaas moest ons vaste koppel Theo en
Astrid Gerritsma afhaken door een heupfractuur van Theo.
Het was tot de laatste dag spannend.

Nico Dussink en Annie Eringa hadden ook nog een
kans maar helaas het lukte net niet.
Maar in oktober starten we weer.
Zij die denken `ik wil het wel eens proberen`
iedereen is van harte welkom.

Uitslagen : 2017/2018
1 Johannes Monsma

29397

2 Annie Eringa

29247

3 Nico Dusink

29044

4 Seakle Altenburg

28387

5 Regien Hettinga

27895

Namens het bestuur van de stichting,
Johannes.

RETRIBUTIE
Boeren en eigenaren van niet-woningen uit Hichtum en Burgwerd kunnen weer
retributie aanvragen bij het ondernemersfonds Swf.
Volgend jaar staat het voor deze twee kernen standaard op retributie.
Zie ook: http://www.ondernemersfondsswf.nl/retributie.php

Groet,
Sjaak Bos
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Tips en weetjes
Donkere kringen in het toilet? Geen probleem!
Azijn
Die donkere kringen in de toiletpot zijn eigenlijk ophopingen van
mineralen. Ook al was het gemaakt van puur goud, fris ziet het er
in elk geval niet uit.
Dure schoonmaakmiddelen zijn er genoeg maar met deze tip kost het
vrijwel niets en is het een fluitje van een cent. Giet een flinke hoeveelheid azijn in de
toiletpot. Doop wat toiletpapier in de azijn. Plak het toiletpapier tegen de randen aan.
Laat dit een nachtje zo staan, de volgende dag haal je de kringen makkelijk weg door
zacht te poetsen!
De kringen verdwijnen als sneeuw voor de zon en je toiletpot is wederom de schoonste
plek in huis. Zo makkelijk kan het zijn!

Jaag alle spinnen uit je huis met dit simpele en natuurvriendelijke trucje.

Om van het ongedierte in je huis af te komen heb je maar 1 ding nodig.
Gebruikte theezakjes! Niet iedere thee is hiervoor geschikt. Je kan het beste
pepermuntthee gebruiken. Spinnen hebben namelijk een enorme hekel aan de geur van
pepermunt. Zodra ze dit ruiken zullen ze je huis verlaten.
Maakt een pot pepermuntthee. Deze kan je natuurlijk lekker opdrinken. De gebruikte
theezakjes leg je in en rond je huis. Sla vooral de plakken waar de spinnen vaak komen
niet over. Dit trucje helpt ook wanneer je last hebt van muizen. Deze vinden net als
spinnen de geur van pepermunt verschrikkelijk.

25

Puzzel pagina
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Kinderpagina

KNUTSELEN MET BLOEMPOTTEN
(Leuk voor groot en klein)
Iedereen heeft ze nog wel ergens staan: in de schuur, op zolder…
Bloempotten! De gewone “rode” binnen potten van steen.
Je kunt er de mooiste creaties van maken. Leuk voor een cadeautje,
Maar ook erg vrolijk in de tuin of huiskamer.
Wat heb je nodig?
Zoek een afbeelding op internet van de creatie die
je wilt gaan maken.

Zoek in de garage,
naar een tuincentrum
potten die je nodig hebt.

het hok of ga
en haal de

Schuur de potten eerst een beetje op, maak ze vetvrij en zet ze in de grondverf.
Daarna kun je ze verven in de kleuren die je wilt.
Gebruik een sjabloon voor de eventuele figuren / vormen die je erop wilt maken.
Bevestig de potten aan elkaar met een lijmpistool of boor er heel voorzichtig gaatjes in en zet
ze vast met ijzerdraad.
Succes!!
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Schildersclub
Beste dorpsgenoten
Hier een kort bericht van onze schilderclub uit Burgwerd.
Ook dit jaar hangen er weer mooie schilderijen in de kerk die tijdens
het Tsjerkepaad zijn te bezichtigen.
Dit jaar hebben we een thema nl. Tsjebbe Hettinga.
Omdat we niet mee konden doen met Sjen yn t Tsjuster willen we toch onze bijdrage
leveren met het Tsjerkepaad.
Er hangen een tiental schilderijen van portretten tot paarden en landschappen etc.
Ook zijn er nog verscheidene andere schilderijen te bezichtigen.
Iedereen is welkom om de kerk en onze schilderijen te bewonderen.
De data zijn 14 juli, 4 en 25 augustus en 8 september van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Schilderclub Burgwerd

Gespot in het park van Burgwerd!
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Tsjerke Nijs

Tsjerkepaad 2018
De tsjerkedoarren steane ek dit jier wer foar jo iepen!
Rin eefkes binnen foar de skiednis fan de âlde tsjerke,
it interieur, de oargelmusyk,
de skilderijen, de bylden, it oantinken…
Wêr?
Yn de tsjerken fan Burchwert en Hichtum
Wannear?
14 july, 4 augustus, 25 augustus en 8 septimber
Tiid:

Sneontemiddeis fan 13.30 oant 17.00
Bysûnderheden:
Yn de tsjerke fan Burchwert fersoarget de skilderklub fan Burchwert in tentoanstelling
wêrûnder skilderijen oer Tsjêbbe Hettinga en syn libben. Dêrneist binne der noch ferskate
oare skilderijen te sjen.
Yn de tsjerke fan Hichtum binne skilderijen fan Annemarie Zijsling te sjen en bylden fan Ant
v.d. Burg tentoansteld.
Fan herte wolkom allegearre! (De tagong is frij).
Prot. Gemeente Burchwert – Hartwert - Hichtum
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