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  Fan de redaksje 
 

 

Hallo dorpsgenoten. 

’t Is weer voorbij die mooie zomer…..    

En wat was het een mooie zomer met tropische temperaturen tot wel 35 graden! We konden 

vakantie vieren in ons eigen tuin en aan onze eigen Fryske stranden.  We kregen er maar niet 

genoeg van.  

Maar aan alles komt een einde. Zo moeten alle kinderen weer naar school. De jongeren uit 

Burgwerd en Hichtum voortaan naar Bolsward of Wommels, want ons eigen schooltje is dicht. 

Dat moet natuurlijk wel even wennen.                                                                                                                               

Maar ook  de volwassenen zijn weer aan het werk en zo zitten we allemaal weer in het oude 

vertrouwde ritme.                                                                                                                                                      

De verenigingen zijn weer los met hun activiteiten, het “Doniahûs” is na de verbouwing weer 

open. 

Helaas ook minder mooie berichten.                                                                                                                     

Sjoerd Bouma is na een kort  ziek-zijn overleden. Dit had niemand verwacht.                                                    

Sjoerd was veel in Burgwerd. Zo kaatste hij bijna iedere dinsdag  en ook bij “de keet-

jongeren” had hij het naar zijn zin.                                                                                                                                                               

Wij wensen Bouwe, Joukje, Jan en verdere familieleden en vrienden veel sterkte bij dit verlies. 

Vlak voor het drukken van deze krant kregen we het bericht dat Baukje Adema is overleden.              

We wensen Geert, kinderen en de kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit 

verlies. 

 

 

 
Heeft u ook nog een leuk verhaal, een suggestie of mooie foto  voor de volgende krant , 

schroom niet en stuur het ons toe. Wij als redactie zijn er blij mee!! 

Graag voor 21 december sturen naar opehichte@live.nl 
 

 Colofon 
De Dorpskrant “op `e Hichte” verschijnt 4x per 

jaar in de dorpen Burgwerd en Hichtum. 

 

Oplage; 190 ex 

 

Leden van de dorpsbelangen van Burgwerd en 

Hichtum krijgen de dorpskrant gratis. 

 

Extra abonnementen buiten Burgwerd en 

Hichtum kosten  € 10,- per jaar  

Redactie; 

 

Johanneke Terpstra, tel. 573888 

Annemieke Tent,      tel. 576191 

Anny Eringa,            tel. 576804 

Jeltsje van der Veen  

Lolle Baarda,            tel. 577625 
 

opehichte@live.nl 

 

Drukkerij: Hanzedruk Bolsward 

Advertentiekosten per jaargang; 

          Hele pagina    € 70,- 

          Halve pagina  € 35,- 

Kopy voor: 

  

Woensdag 11 dec. 

Verspreiding in het weekend van;   

 

21 dec. 

 

De dorpskrant is ook digitaal te lezen op www.burgwerd-hichtum.nl 
  

mailto:opehichte@live.nl
mailto:opehichte@live.nl
http://www.burgwerd-hichtum.nl/
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IN PETEAR MEI:  
 

Yke Ykema 
 
Op een mooie nazomeravond worden we 

door Yke gastvrij ontvangen. 

Hij hoeft alleen maar het koffiezetapparaat 

aan te zetten en we worden voorzien van 

een vers bakje koffie met koek. 

 

Yke is geboren en getogen Hichtumer. Hij is 

51 jaar geleden geboren op de boerderij 

waar hij nu woont en daar opgegroeid met 

zijn ouders en 3 zussen, Sytske, Bea en 

Foekje. 

 

Hij ging naar school in Burgwerd, meteen naar klas 1 van de basisschool want er was toen nog 

geen kleuterschool. Van de 4 kinderen Ykema is alleen Foekje in Burgwerd naar de 

kleuterschool gegaan. Yke heeft in het oude gebouw op school gezeten, daar waren maar twee 

klaslokalen, 1 voor klas 1, 2 en 3 en 1 voor klas 4, 5 en 6. De laatste paar weken van zijn 

lagere school heeft hij in het nieuwe gebouw doorgebracht. De klas heeft destijds met elkaar 

de nieuwe school opgeruimd. Yke had les van meester Van Noord die best streng was. 

 

Toen Yke van de lagere school afkwam (1974) was net de vaart uitgegraven op wat deels 

vader Ykema’s land was. Yke vertelt dat de vaart op deze manier omgelegd is puur voor de 

industrie. 

 

Na de lagere school ging Yke naar de Christelijke MAVO in Bolsward (dat kwam door meester 

Van Noord). Helaas lag dit Yke helemaal niet, hij kwam in een klas met alleen Bolswarders 

terecht en vond het allemaal te theoretisch. Het resultaat was dat Yke niet over zou gaan. Hij 

had de keuze of MAVO 1 overdoen of naar de Lagere Landbouwschool in Witmarsum, beginnen 

in klas 1. Het werd de Landbouwschool. 

 

Ykes vader had melkvee, toen Yke een jaar of 10 was zijn daar ook varkens bij gekomen (24 

zeugen). Hij moest thuis helpen maar had ook in zijn hoofd dat hij graag wat van de wereld 

wilde zien. 

Yke ging fluitend door de Landbouwschool, liep stage bij de Vries in Witmarsum, die had ook 

varkens. Dat was maar 1 middag in de week en het was een ‘vergaderboer’ dus daar heeft Yke 

niet echt veel geleerd.  

Toen hij een jaar of 14-15 was ging hij in de vakanties naar een oom in Ypecolsga, deze had 

een Frysk Bûthus en wel 60 a 70 koeien. Van zijn Omke Minne heeft hij  veel geleerd. Wanneer 

Yke dan thuiskwam zat hij vol ideeën hoe het anders (moderner) kon en dat vond hij soms wel 

lastig. 

 

Nadat hij de Lagere Landbouwschool had afgerond wilde hij wel stoppen met leren maar zijn 

moeder vond dat Yke verder moest leren. Dus ging Yke nog 2 jaar naar de Middelbare 

Landbouwschool. Daar heeft hij echt veel bijgeleerd zoals economische vorming en 

rendementsberekeningen. Ook moest hij weer stage lopen en dat gebeurde weer bij zijn oom 

in Ypecolsga. Deze zat toen midden in de verbouwing van het bûthus; dat werd nog geen 

ligboxenstal want daar moest zijn oom niets van hebben. 

 

Door de scheiding van zijn ouders bleef Yke met zijn vader op de boerderij.  Voor Ykes vader 

was het werk alleen te zwaar daarom deed Yke alle regelzaken en is eigenlijk uit noodzaak om 

zijn vader op het bedrijf gebleven. In 1984 is dit een Maatschap geworden 

Het bedrijf had twee takken, in eerste instantie melkvee en in 1979 was er al een varkensstal 

bijgebouwd als zeugenstal voor de vermeerdering. De taken werden verdeeld; zijn vader deed 

de varkens en Yke de koeien. 
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Ondanks de moeilijk situatie in die tijd heeft Yke een mooie en gezellige jeugd gehad en 

beleefd. In de kelder in de boerderij zijn vele feesten gevierd, zo ook in het bûthus of 

skuorre…ze waren bekend in Bolsward en omstreken en iedereen kwam graag. Ook werd er 

gesleuteld , gecrost en gereden op brommers en auto’s, meestal op zondagmiddag, en daarna 

aan de keukentafel met z’n allen. En ook aan vrouwen geen gebrek daarbij…de zussen van Yke 

hadden ook hele leuke vriendinnen…. 

 

Na een paar jaar is Yke zijn vader verhuisd naar Lemmer. 

 

Na Yke zijn scheiding in 1998 bleef Yke op de boerderij met zoon Thom die in 1993 geboren 

werd en leerde Sita kennen. Door alle situaties die zich hadden afgespeeld op deze boerderij 

gingen vele dingen die hij deed hem tegenstaan. Yke wilde ook wel weg en ergens anders 

opnieuw beginnen…Maar dat ging niet zomaar. 

Eerst is hij al vrij gauw gestopt met de varkens; hij vond de vleesproductie op deze manier 

niet dierwaardig. 

Ook in het melkveebedrijf zat geen toekomst; geen kans van uitbreiding door veel te weinig 

land…na de MKZ crisis zijn alle koeien naar een geruimde MKZ boer in Ee gegaan…dat deed 

zeer dat die werden weggehaald…letterlijk en figuurlijk… 

 

Na samen met Sita een aantal bedrijven te hebben bekeken kwamen ze altijd weer terug op 

eigen erf en dachten…dit is toch “thuiskomen”….en na op een avond samen door het land te 

hebben geslenterd kwamen ze er uit: We gaan hier verhuizen naar een “ander leven”… 

En zo is de ommekeer gekomen; wat willen we samen, wat kunnen we samen en wat is er hier 

wél mogelijk…. 

Ten eerste het gevoel om Biologisch te gaan boeren. Biologische leghennen werd de keuze van 

hun nieuwe bestaan. De varkensstallen zijn van binnen afgebroken en verbouwd tot 

leghennenstal…In September 2000 zijn de eerste 3000 hennen gekomen en begon het nieuwe 

“boeren” op deze plek. Daarbij 110 schapen gekocht. 

Maar het was niet genoeg, door alles wat gebeurd was, om van te kunnen bestaan.  

Toen volgde een sprong in het diepe, maar met vertrouwen heeft Sita haar baan bij Poiesz 

opgezegd eind 2001 en is begonnen met de voorbereiding om een boerencamping te 

beginnen. Als kind wou ze dit al bij haar ouderlijk huis. En zo werd deze droom in 2003 een 

werkelijkheid en dit jaar al 10 jaar….Ondertussen is ook het boerderijwinkeltje ontstaan waar 

de eieren natuurlijk het belangrijkste zijn. Ook is er een Ei-cel waar mensen eieren kunnen 

kopen. 

 

Het was wennen voor Yke, al die mensen op het erf, maar we ervaren ook veel plezier van de 

gasten. In het seizoen kunnen we bijna niet van het erf. Dat weet je, het is je leven in deze 

periode. Je geeft veel in zo’n tijd maar wat je ontvangt is nog veel meer….het genieten van de 

mensen op de plek waar wij zo van houden en dit met elkaar te kunnen delen….samen…en 

samen met mensen en dieren… 

 

“Fûgelfrij”; Boerencamping  en Winkeltje, bestaan nu 10 jaar, het Biologisch Pluimveebedrijf 

draait al 12,5 jaar net zoals het houden van de schapen…. 

Een bewerkelijk bedrijf maar we zijn samen en doen het samen in drukke tijden met behulp 

van Thom, Hendrik en Wietske en op woensdagmiddag Priyan. 

We hopen zo door te mogen gaan in gezondheid en met dit plezier. Dát mag je Geluk noemen. 

 

Yke hartelijk dank voor dit gesprek, de redactie wenst jullie heel veel plezier op jullie prachtige 

plekje toe. 
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Raden maar! 
 
In de vorige Op ‘e Hichte stonden Sjaak Bos en Hillie 

Genee (Altenburg) 

 

 

Gerben Strikwerda herkende hen allebei en heeft als 

trouwe deelnemer wel een flesje wijn verdiend. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De redactie stelt een nieuwe fles wijn beschikbaar 

voor degene die raadt wie deze heer uit Burgwerd en 

deze dame uit Hichtum zijn. 

 

 

 
 

 

Weet je het? Mail naar opehichte@live.nl of doe een briefje met met de oplossing in de 

brievenbus van één van de redactieleden. Onder de goede inzenders verloten we een bijzonder 

lekkere fles wijn. MEEDOEN DUS!!! 

 

 

Heb je een leuke jeugdfoto en wil je ook in de dorpskrant met jouw foto? 

Dat kan natuurlijk. Mail de foto dan of doe hem in de brievenbus bij de redactie Zet 

dan wel even je naam op de achterkant want anders moet de redactie er ook naar 

raden…. 

mailto:opehichte@live.nl
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Vanuit Dorpsbelang 
 
De jaarvergadering van Dorpsbelang wordt dit jaar op vrijdag 15 

november gehouden en begint om 20.30 uur. 

 

Ook dit jaar: 

 Is de agenda van de jaarvergadering meteen uw kwitantie 

voor de contributie. 

 Zijn de agenda 2013 en de notulen van de ledenvergadering 

2012 op de website (www.burgwerd.info ) te lezen.  

 Op verzoek kunt u de notulen ook op papier ontvangen. 

(Carin Mulder tel. 419105) 

 

Dorpsbelang voorzitter Paulus Andela is voor het eerst sinds jaren 

met vakantie, maar heeft aan u gedacht met het onderstaande 

stukje vlak voor zijn vertrek naar Italië. 

 

Hoi, 

No is de tiid my wer te fluch ôf: it stikje foar de kommende Op ‘e Hichte wurdt dizze kear neat. 

It is drokker mei de skiep as ik tocht hie en no wachtet de bus al sawat op ús. Sawat ketier 

foar seizen moarnier moatte we yn Ljouwert wêze. 

Groetenis, Paulus. 

 

Uiteraard zorgt Paulus ervoor dat hij in de winterkrant een “vlammend” stuk schrijft als 

scheidend voorzitter van Dorpsbelang. 

 

 

 

Windenergie: windeieren of windhandel….. 
 

Tsja, dat is nogal een titel voor een artikel vanuit dorpsbelang. Wat is er aan de hand. 
De kranten staan bol van de artikelen over andere vormen van energie die vooral 
duurzaam en groen (niet milieubelastend) moeten zijn. In het verenigd Europa zijn er 

afspraken gemaakt door de diverse landen. Óók Nederland heeft beloftes gedaan en 
op haar beurt hebben de provincies en de gemeentes ook weer beloftes gedaan om de 

bepaald aantal MW stroom via windenergie te leveren. 
 
En dan komt het op het bordje bij de burger. Met andere woorden, er lijkt geen weg 

terug meer en er worden de komende jaren windmolens in het landschap (Friesland, 
Nederland, Europa) geplaatst.  

 
Op 27 juni 2013 heeft uw gemeenteraad besloten in te stemmen met beleidsnota 
“Bijgestelde kaders Windenergie” maar het plaatsen van windmolens in het IJsselmeer 

is wat hen betreft niet aan de orde. 
Dit houdt in dat er “ergens” windmolens geplaatst worden om het aantal MW te 

leveren dat is afgesproken.  
 
Waar komen de windmolens? 

Geen idee, maar er zijn diverse plannen. Zo geeft uw gemeente de voorkeur aan het 
opwaarderen van het bestaande windmolenpark bij Babuorren (Tjerkwerd). De 

gemeente heeft ook verzoeken ontvangen van onder andere “Stichting 
Opschalingscluster Sieswerd” die graag 14 molens wil plaatsen (met een hoogte 

van 100 meter en een diameter van 54 meter) in het gebied Sieswerd.  
 

http://www.burgwerd.info/
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“Stichting Opschalingcluster Sieswerd” is de laatste maanden op bezoek geweest bij 

de direct betrokken (d.w.z. zij die wonen binnen 700 Mtr van een nieuw te bouwen 
molen) om met hen afspraken te maken over de te verwachten schade. Daarnaast 

heeft de ““Stichting Opschalingscluster Sieswerd” op 2 september Dorpsbelang 
Burgwerd geïnformeerd over haar plannen en een informatie folder afgegeven. Via de 

website www.burgwerd.info kunt u deze folder nalezen. 
 
Hoewel het dorp niet direct slechter wordt kunnen we (nog) niet stellen dat we er 

beter van worden. (Er is gesproken over inkomsten voor het dorp maar hoe hoog, 
hoeveel en hoelang is niet bekend)  Aan de andere kant als dit plan doorgaat worden 

we niet verrast door eventuele plannen van een projectontwikkelaar en of 
energiereus. 
 

Omdat de “windhandel” erg in beweging is wordt er op de website www.burgwerd.info 
een nieuw item aangemaakt waar Dorpsbelang Burgwerd de bij haar bekende 

publicaties over dit onderwerp zet. 
 
Wilt u meer weten over het plan Sieswerd dan vindt u de informatiefolder op de 

website www.burgwerd.info en u kunt ook mailen naar de “Stichting 
Opschalingscluster Sieswerd”  sieswerd@sieswerd.nl 

 
Dorpsbelang Burgwerd heeft in deze een neutrale informatieve functie. 
 

 

Notulen vergadering Doarpsbelang Hichtum  
 
22 augustus 2013 

 
Aanwezig:  

Sjaak Bos, Jelle Hannema, Froukje Swierstra, Cees Boonstra, Rindert en Baukje Kroondijk, 

Annemieke Tent, mevrouw Pothaar, mevrouw Van der Werf, Ytsje Kuipers, Teake Kuipers, Ria 

Gijzen, Griet Kooistra, Doede Rypkema, Jeroen en Hesther Brouwer, Han en Carolina Mulder.  

 

Afwezig (met kennisgeving):  

Elke Buikstra, Michel en Eileen Geurts 

 

Notulist: 

Carolina Mulder 

 

1. Opening 

Sjaak opent de vergadering en heet iedereen welkom, en waarschijnlijk voor de laatste keer in 

dit dorpshuis. 

 

2. Vaststelling Agenda 

Op de uitnodiging voor deze vergadering staat vermeld dat er een vacature is in het bestuur 

van Doarpsbelang Hichtum. Dit staat fout vermeld op de uitnodiging, omdat deze vacature bij 

de vorige vergadering is ingevuld door Carolina Mulder. Sjaak stelt deze vergadering voor om 

Froukje Swierstra als nieuw bestuurslid / penningmeester te benoemen. Hier wordt door de 

aanwezigen geen bezwaar tegen gemaakt en hier wordt mee ingestemd. 

 

3. Stichting Opschalingscluster Sieswerd  

Jelle Hannema deelt een folder uit aan de aanwezigen en geeft een toelichting op Stichting 

Opschalingscluster Sieswerd. Jelle Hannema is voorzitter en het Opschalingscluster Sieswerd is 

een initiatief van een aantal boeren met een eigen windmolen. Dit zijn Bos-Galama, Bos 

Bolsward, Attema en Jelle Hannema. Deze boeren willen een windmolenpark realiseren in het 

Ligt het aan 

de buren 

Wonen in een kerk 

voor een betere 

akoestiek 

Ligt het aan 

de buren 

Wonen in een kerk 

voor een betere 

oestiek 

http://www.burgwerd.info/
http://www.burgwerd.info/
http://www.burgwerd.info/
mailto:sieswerd@sieswerd.nl
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gebied Hichtum, rond het buurtschap Sieswerd en Hemert. In dit windmolenpark willen de 

initiatiefnemers de bouw realiseren van maximaal 14 windmolens van 3 Megawatt (MW). Deze 

molens hebben een masthoogte van ca. 99 meter en een rotordiameter van ca. 100 meter. 

De huidige moleneigenaren, de initiatiefnemers van het windmolenplan, leveren hun eigen 

molen in en krijgen in het nieuwe park hiervoor het vermogen terug in een verhouding van 2 

tot 4 keer hun ingebrachte molen. 

 

Jelle Hannema attendeert de aanwezigen erop dat de opgewekte energie niet alleen uit de 

streek komt, maar de windmolens zullen ook van de streek zijn. Dit wordt uitgedrukt in de 5 

vormen van compensatie/participatie: 

1. Degenen die een solitaire molen inleveren in ruil voor een aandeel  in het totale 

windmolenpark, 

2. Het DSO-fonds voor de omliggende plaatsen Burgwerd met Himert, Hichtum, Schettens 

en Bolsward, 

3. Participatie van bestaande dorpsmolens die hun molen inleveren in ruil voor aandelen in 

het opschalingscluster. 

4. Direct omwonenden die een vergoeding kunnen ontvangen  (binnen de straal  500 à 

700mtr). 

5. Winddelen voor 3.000 gezinnen uit de omliggende plaatsen. 

 

Een deel van de opbrengst is voor de initiatiefnemers al naar gelang het type molen dat ze 

inleveren en een andere deel voor de overige participanten die ‘winddelen’ kunnen kopen. De 

opbrengst zal in de regio blijven door het oprichten van een dorpenfonds (compensatie), 

waarvan de revenuen zijn voor de omliggende dorpen Burgwerd, Hichtum, Schettens en 

Bolsward. Omdat Bolsward geen dorp is zal het fonds DSO worden genoemd, naar de 

commissie Doarp, Stêd en Omkriten van SWF. 

Er zullen een aantal bestaande molens uit de omgeving meedoen, deze molens worden dan 

opgeschaald en verdwijnen dan bij de dorpen. Het gaat dan in eerste instantie om molens in 

de nabije omgeving. 

 

Door de gemeente SWF wordt alleen een uitbreiding van de bestaande parken binnen SWF 

aangegeven. Dit zijn de kop van de Afsluitdijk (Hiddum en Houw), Windpark A7 bij Witmarsum 

en Beabourren bij Tjerkwerd. De besluitvorming met betrekking tot  windmolenparken is als 

volgt verdeeld: 

Kleiner dan 10 MW (gemeente) 

10 MW – 100MW (provincie) 

Groter dan 100 MW (overheid/rijkscoördinatieregeling)  

 

Tenslotte geeft Jelle Hannema aan dat dit een initiatief is om dit lokaal in te vullen. Als we 

niets doen neemt het Rijk de regie over en men moet zich afvragen of lokale initiatieven dan 

nog een kans krijgen bij projectontwikkelaars. 

  

Door diverse aanwezigen wordt op dit plan gereageerd, en met name de belemmering van het 

uitzicht door een windmolenpark en de hinder c.q  irritatie van de wiekslag van de 14 

windmolens wordt aangehaald. De aanwezigen willen dit plan eerst nader bestuderen. 

Daarnaast zijn een aantal specifieke vragen gesteld en door Jelle Hannema beantwoord. 

   

Han Mulder:  

Wordt de energie aan het net geleverd, en kunnen grootverbruikers rechtstreeks afnemen?  

Jelle Hannema: 

Het is boerderijstroom en mag niet worden verkocht, alleen aan een energiebedrijf zoals Nuon. 

 

 

Cees Boonstra: 

Waarom kunnen de omwonenden die er direct last van hebben niet participeren in het deel  

van de initiatiefnemers c.q. moleneigenaren?   Er zullen een aantal bestaande molens uit de 

omgeving meedoen, deze molens worden dan opgeschaald en verdwijnen dan bij de dorpen. 

Vervolgens worden deze molens in het windmolenpark bijeen gebracht en hebben de direct 

omwonenden er last van, maar ze mogen niet deelnemen in het deel van de initiatiefnemers. 
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Zo worden de inwoners van Bolsward voorzien en kunnen ze ook winddelen kopen, en wij 

hebben er last van en zien er tegen aan. 

Jelle Hannema: 

Het deel voor de initiatiefnemers is voor de moleneigenaren omdat deze ook de windmolens 

aanschaffen en plaatsen. 

 

4. Uitbouw van Dorpshuis 

Sjaak attendeert de aanwezigen erop dat het om uitbreiding van het dorpshuis gaat in plaats 

van verbouwing. De aanleiding is de geluidsoverlast en uit een akoestisch onderzoek is 

gebleken dat er een geïsoleerde wand moet worden geplaatst met voorwaarden. Door deze 

wand te plaatsen komen er spanten in het huidige gebouw te staan. Daardoor wordt het 

gebouw ca. 50cm smaller over de volle lengte, en deze ruimte wordt gecompenseerd door aan 

de andere zijde het gebouw uit te bouwen. 

Er zijn diverse fondsen aangeschreven en Sjaak neemt met de aanwezigen het voorstel voor 

de financiering en de begroting door. Daarbij plaatst  Sjaak een aantal opmerkingen: 

Gemeente SWF- In dit bedrag zitten de bijdragen van SWF voor het onderhoud voor de 

komende 10 jaar. Hier kan dus de komende 10 jaar geen beroep meer op worden gedaan. 

Provincie Fryslân – Subsidie provincie Fryslân is maximaal 25% van de totaal kosten. Mochten 

er een aantal aangeschreven fondsen niet een bijdrage willen doen en het begrote bedrag van 

€ 192.500 niet worden gehaald, dan heeft dit weer tot gevolg dat de bijdrage van de Provincie 

Fryslân lager zal worden.    

PrinsBernhard cultuurfonds – Heeft geen bijdrage willen leveren omdat zij dit nooit doen bij 

dorpshuizen. 

BTW – De uitbreiding van het dorpshuis valt onder de 21% BTW regeling in plaats van de 6%. 

Offerte Van Zuiden – De offerte van Van Zuiden is gezakt mede door dat een aantal 

werkzaamheden uit de offerte zijn gehaald. 

 

De planning is dat de uitbreiding van het dorpshuis gerealiseerd moet zijn voor de Kerst 2013. 

Zodra er akkoord is kan Van Zuiden de spanten bestellen en kan het huidige dorpshuis worden 

afgebroken. Het voorstel van financiering en de begroting van de bouwkosten komen overeen  

Rindert Kroondijk vraagt zich af of er een boetclausule moet worden opgenomen indien Van 

Zuiden zich niet aan de opleveringdatum houdt?  

Sjaak denkt dat dit niet nodig is, en hoopt de aanwezigen voor de Nieuwjaarsborrel in het 

nieuwe dorphuis te kunnen ontvangen. 

De bestuur zal de komende weken een mail versturen met wanneer er vrijwilligers worden 

gevraagd bij de uitbouw van het dorpshuis. Michel Geurts heeft via de mail al aangegeven te 

willen helpen met het schilderwerk. 

 

5. Rondvraag 

Rindert Kroondijk – Komt er een tijdelijke brug voor de bouw naar het dorpshuis? Ja. 

 

6. Sluiting 

Sjaak bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering met de woorden ‘It 

giet oan!”. 

 

Bijlage: folder Stichting Opschalingscluster Sieswerd 
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De Pollepel     
 

Piepers en stokvis                                        
 

Een eenvoudig recept voor klassieke stokvis met aardappelen  

 

Ingrediënten  

1kilo aardappelen  

0,5kg gedroogde kabeljauw  

1/2dl goeie olijfolie  

2 blaadjes laurier 

1 takje tijm 

2 teentjes knoflook  

2 rode uien  

1 citroen  

Peper en zeezout  

 

Bereiding 

 

Laat de vis een nacht weken in ruim water en ververs het water enkele keren. Gemarineerde 

rode ui: snipper de ui niet te fijn en laat minstens 1 uur marineren in het sap van 1 citroen, 

zout en peper (grof gemalen). Pocheer vervolgens de vis gedurende 10 minuten in water, 

samen met 2 blaadjes laurier, takje tijm en peper naar smaak. Verwijder de graten en het vel 

en houd de vis warm. Kook tegelijkertijd de geschilde aardappelen gedurende 25 minuten 

gaar, samen met 2 teentjes knoflook en zout naar smaak. Prak de aardappelen fijn en 

vermeng met de vis en een flinke scheut olijfolie .Breng op smaak met zout en peper. Dien 

warm op met een bladsalade (waterkers /rucola of veldsla)en de gemarineerde rode ui. 

 

Eet smakelijk! 

 

Van kabeljauw naar stokvis... 

 

Scharren, bolkies,schollen en kabeljauw ; sinds jaar 

en dag hingen vissers hun vangst aan een waslijn om 

ze te drogen. En weet je wat? Dat gebeurt nog 

steeds! Meest beroemde variant is misschien wel de 

stokvis, oftewel: gedroogde kabeljauw .Vis drogen in 

de wind mag helemaal niet volgens hedendaagse EU-

regelgeving .Volgens de regering is de buitenlucht 

simpelweg niet goed genoeg. Rebels als we zijn 

,geven we toch een recept....  

 

Drogen is een oude techniek om voedsel langer 

houdbaar te maken. Een oude techniek wellicht ,maar 

desalniettemin nog lang niet vergeten . 

 

Eigenlijk is het heel simpel. Via droog je  met een 

flinke portie zon en wind. Heel milieubewust dus 

,eveneens een -hopelijk aanhoudende trend. Wat heb 

je verder nodig? Water , pekel,een aardappel om het pekelgehalte te testen(als de aardappel 

blijft drijven is het pekelgehalte goed), 30 min in het water ,zeven dagen ophangen en klaar. 

 

VIS AAN DE WASLIJN  

 

Ik heb het niet zelf bedacht maar vond het een mooi verhaal en een prachtige foto. 

 

Graag geef ik de pollepel door aan  

Rudy Vellema. 
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Column  
 

Op naar 2018 

 

Het leven op de Kloosterweg is prettig rustig. 

WAS prettig rustig, moet ik zeggen. 

Ons dijkje is ons dijkje niet meer. 

 

Afgelopen zomer werden er voor onze deur decimeters asfalt op elkaar gestapeld. Volgens een 

onnavolgbare logica kwam een “kunstwerk” tot stand. Een nieuwe weg. Aan van alles was 

gedacht door de wegenbouwers. En ook aan van alles was NIET gedacht. 

Bijvoorbeeld niet dat het een stuk moeilijker werd om over de dijk heen te kijken.  

En bijvoorbeeld ook niet dat dit nu een racebaan is geworden. 

“Opa,”zei Jonas, het twee en half jaar oude broertje van Abel (de kleinzoon die de brug van 

Burgwerd de mooiste brug van de hele wereld vond, zoals ik hier al eens schreef), “Opa, is dit 

een snelweg?” 

 

Tot dusver kwamen vroeg in het voorjaar eerst de ljippen aanvliegen, dan de skriezen en als 

dan de eerste motorrijders bij Anne de Boer plat de bocht om kwamen vliegen, dan wisten we 

dat het eindelijk lente was. 

Maar nu is alles anders geworden. De moderne tijd… 

 

Nu zijn de ljippen en skriezen bijna allemaal weg. Maar de motorrijders? Als je het seizoen 

naar hen zou afmeten is het bij ons voor de deur nog steeds “lente” en blijft dat ook zo. 

 

Oh, wat ligt ons dijkje er prachtig bij!.  

 

Buurvrouw Hyke kijkt nu uit op een 

imposant hooggebergte waar 

bovenop de weg ligt. Ik heb het haar 

niet gevraagd, maar zo’n 

berglandschap zal een geheel nieuwe 

ervaring voor haar zijn. Ik geloof dat 

ze er niet zo blij mee is.  

Maar wat hébben we er niet iets 

schitterends bijgekregen in 

Burgwerd-buiten! 

Een circuit dat kan concurreren met 

dat van Assen. 

 

De gemeente Súdwest Fryslân had 

een zeer vooruitziende blik en 

Burgwerd loopt nu ineens mooi 

vooraan bij alles wat met 2018 en de Culturele Hoofdstad van Europa te maken heeft. (een feit 

waarmee ik overigens iedereen die daarmee gefeliciteerd wil worden, wil feliciteren.)  

 

Ons dorp kan in 2018 een van de koplopers worden in de uitwerking van het thema ‘Mienskip’. 

Concurreren met Assen? Wat zeg ik? In 2018 streeft onze mienskip met dit perfecte racecircuit 

met zijn brede, deels zorgvuldig geplaveide, bermen de TT van Assen voorbij. Zelfs aan de 

grindbakken (van rulle aarde) naast de prachtige bochten is gedacht, zodat we dit parcours 

waarschijnlijk als een der veiligste van Nederland mogen beschouwen. 

Wat staat ons nog in de weg om met de organisatie van de TT van Burgwerd 2018 te 

beginnen. 

 

Maar voordat het zover is moet er bij ons nog wel wat gebeuren. 

Met deze Alp voor ons huis hebben we (naast het verlengen van de stoelpoten teneinde 

Bolsward vanuit de kamer te kunnen blijven zien) ook een paar andere maatregelen genomen. 

Allereerst sneeuwkettingen aangeschaft om Anne en Willy de komende winter niet te vaak 
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lastig te hoeven vallen om met de trekker onze auto tegen de dijk op te trekken. Verder gaan 

we vangnetten in de voortuin plaatsen voor al die motorrijders die, nu al dagelijks trainend, de 

bocht uit zullen vliegen. Dat is dezelfde bocht (maar dan de andere kant op) waar we, in de 

tijd dat we hier wonen al tweemaal natte automobilisten uit de sloot gevist hebben. Eentje was 

vreselijk zenuwachtig: “of we de auto maar zo snel mogelijk met de trekker uit het water 

wilden halen.” Nu hebben we geen trekker en Anne de Boer was ook wel wijzer, zodat er 

tenslotte een takelwagen op de dijk verscheen. Jongen niet blij!! (We hebben die zenuwpees 

maar niet gevraagd of hij wel een rijbewijs had.) 

 

Een andere keer een motorrijder in de sloot en vorig jaar een bejaarde man. Hij reed niet te 

hard, maar maakte op de heetste dag van het jaar 2013 een fietstochtje  met zijn fietsclubje. 

Volgens mij niet verstandig. Ongeveer voor de deur van buurvrouw Hyke “werd alles zwart” en 

sloeg hij, uit Burgwerd komend, zonder zijn hand uit te steken, ineens rechtsaf. Voor zover ik 

weet is daar echter geen weg rechtsaf en hij dook dus voorover de sloot in. Toen hij eruit 

getrokken was zagen ook wij dat alles zwart was. 

We begeleidden de vieze, stinkende klomp blauwe modder naar onze douche. Een kwartiertje 

later kwam er een keurige oudere heer, lekker opgefrist, tevoorschijn. Met de auto werd hij 

naar huis gebracht. 

 

Maar goed: op de Kloosterweg zijn we vrijwel klaar voor een spectaculair evenement over iets 

meer dan vier jaar. 

 

Ik verheug me op de feestelijkheden en vooral op de “pitspoezen.” Een klein minpuntje zal 

tegen die tijd mijn leeftijd misschien wel zijn ! 

 

Peter R. Hein 

 

weblog:  http://www.peterhein.nl/pages/4_weblog.php 
 

 

Dames Kaatsen 
 

De partij voor dames die zou gehouden worden op 21 juli is verschoven naar 30 juni ,dit 

leverde dan ook 14 deelnemers op. 

Het was die dag mooi weer het veld lag er mooi bij dames afstanden .Er werden  drie lijsten 

 verkaatst  speeltijd 45 min. De eerste was er direct een uitschieter Anjali Kooistra en Trees 

Hettinga verloren 0-6 en 4-6 

Van Elske Rijpma en Aaltsje de Groot.  Meer spanning was tussen Hanneke Dijkstra en Ellen 

v/d Zwaag tegen Lysbeth Rijpma en de jongste Dieuwke de Boer het werd uiteindelijk 4-3 en 

0-2. 

Op de tweede lijst was het Elske die de eerste bal boven sloeg , hier waren Dieuwke en Paula 

Altenburg  te sterk voor Ellen en Anjali  5-2 en 4-2 . 

Op derde lijst Hilda Altenburg Aagje Boschma gingen roemloos ten onder tegen Jeske Bakker 

en Elske 1-6 en 0-6 , Jeske sloeg de bal  boven over de banken heen . 

De oude garde Lysbeth en Aaltsje  gaven Jeannet Hettinga en Dieuwke geen kans 6-1 en 0-0 , 

Greetje Toering en Paula moesten het op nemen tegen Ellen en Trees het werd  1 – 5 en 2-0 . 

Hanneke en  Anjali  moesten het op nemen tegen Aagje en Jeannet het werd een gelijk op 

gaande strijd 3 -3 en 6-2. 

Hilda werd onder steunt door Trees  tegen Greetje met onder steuning van Jeske het werd 3 – 

4 en  4-4 ,Trees en Jeske hadden al drie partijen gespeeld de punten  en eersten werden op 

geteld . 

Het was Elske die het hoogste scoorde zij komt nu ook op de wissel beker te staan  waar mem 

Lysbeth al op stond . 

De krans werd door de heren Teun en Nico om gehangen Honny ontbrak . 

 

  

http://www.peterhein.nl/pages/4_weblog.php
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Vijverdienst 
 

Zondag 11 augustus was er een vijverdienst in 

Burgwerd, georganiseerd door de oecumenische 

werkgroep .Het initiatief kwam vanuit de kerkenraad die 

het wel een goed idee leek om in het jaar dat er geen 

dorpsfeest is toch een dienst te organiseren .Zou het dan 

niet een mooie plek zijn bij de vijver in Burgwerd? Het 

was het proberen waard.  

Het was prachtig weer en de kaatsbankjes uit Hartwerd 

werden klaargezet, evenals de versterkers voor de 

muziek. En hoewel vele mensen niet wisten dat 

Burgwerd een vijver had kwamen er toch een kleine 50 

mensen op zoek naar  “de dienst bij de vijver” . 

Vakantiegangers vanuit camping Fûgelfrij, mensen op de 

fiets vanuit Wommels en Workum, maar ook de trouwe 

bezoekers uit onze eigen dorpen kwamen. 

Het was een sfeervolle dienst. Met de wind, zon en 

natuur om je heen is het toch net of de woorden die 

gesproken worden meer inhoud krijgen. Bijzonder was 

ook dat de voorbeden samen ter plekke zijn gemaakt. 

Doordat er een schrijfblok doorgegeven werd kon een 

ieder die dat wilde opschrijven waar hij of zij even bij stil 

wilde staan. Vervolgens werden ze voorgelezen door 

dominee Liuwe Westra . De liedjes werden  uit volle borst 

gezongen onder begeleiding van  Willem Kuipers met zijn “mobiele orgel”, dat  zelfs 

doorspeelde toen hij er even bij weg liep… 

Kortom een bijzonder geslaagde dienst ,misschien ook wat voor u/jou de volgende keer….. 

 

 

 

 

 

 

  
 



17 

 

Kinderpagina 
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VERSLAG REISVERENIGING 
 

Vanaf kwart voor 10 was het 

verzamelen bij het Teetúntsje 

Selfhelp.  

Hier kregen we een lekker bakkie 

koffie met een gevulde koek waarna 

we om half 11 met zijn allen in de 

bus naar onze bestemming van die 

dag gingen. Waar dat zou zijn was 

voor iedereen een verassing en er 

werd dan ook druk gespeculeerd bij 

elke kruising of afslag welke richting 

we op zouden gaan. 

Uiteindelijk kwamen we naar een uur 

rijden bij Museum BroekerVeiling in 

Broek op Langedijk aan. Hier kregen 

we eerst een heerlijke lunch waarna we 

werden rondgeleid door de overdekte 

veilinghal  waar vroeger alles  aangeleverd 

en geveild werd over en op  het water vanuit 

kleine schuiten.  Hier zijn nog een aantal 

originele schuiten te zien. Er werd 

voornamelijk wittekool, rodekool, bloemkool, 

uien en aardappels geveild. Van de wittekool 

werd in de nabijgelegen fabrieken zuurkool 

gemaakt. Daarna konden we zelf nog echt 

groente en fruit kopen in het veilinghuis op 

de manier zoals dat vroeger ging. Ook dit 

werd aangeleverd op een schuit over het 

water en vanaf de kant kon je dan bieden 

door de veilingklok in de gaten te houden en 

op de knop te drukken als de prijs en het 

product je aanstond. De eerste veilingronde 

was even om te oefenen en om te zien hoe 

het in zijn werk ging. Rommy heeft fictief 65 

kilo uien gekocht voor 55 cent per kilo. U 

snapt dat hier de hele dag door grapjes over 

werden gemaakt. Als laatst zijn we nog in 

een rondvaartboot langs de nog bestaande  

kleine eilandjes gevaren waar vroeger en nu 

op sommige nog groente werd en wordt 

verbouwd. Vroeger waren dit er  ± 1500 stuk 

en alleen per boot te bereiken. Hier golden 

enkele regels voor het verbouwen en 

onderhouden van z’n eilandje en er mocht 

beslist geen hokje o.i. op gebouwd worden 

voor opslag van de groente of voor het 

opbergen van de kruiwagen, schop e.d.. 

Om kwart voor 5 zijn we vandaar vertrokken 

en naar Den Oever gereden voor een warme 

maaltijd hier  werden Maria en Annika de 

Groot  als nieuwe leden van harte welkom 

geheten. We waren 

‘s avonds  om ± half 9 weer met de bus 

terug in Burgwerd. 

 

Een reisgenoot. 
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Himd fan it liif 
 

in petear mei in jongfolwoeksenen 

 
Goeie ynwenners fan Burchwert/Hichtum. Myn namme is 

Geartsje Bakker, ik bin 24 jier en wenje no san 2 jier 

oan’e Doniaweg yn Burchwert. Ik wenje hjirre tegeare 

mei myn freon Taeke Posthumus. Myn berteplak is 

Ychten, doe’t ik in jier as 4 wie binne wij ferhúse nei 

Easterein, hjir haw ik op de basisskoalle sitten. Nei 9 jier 

basisskoalle bin ik nei it Bogerman yn Snits ta gien. Else 

dei 12 kilometer hinne en 12 kilometer werom op de fyts. 

Ik haw der moaie tiiden hân. Maar foar myn eksamen stie 

ik der net al te best foar,  ik naam it beslút om foar 

certificaten te gean yn sté fan in diploma. Ik moast wat 

kreatiefs dwaan. Ik woe hiel graach nei it Cibap yn 

Zwolle. Maar omdat ik gjin VMBO diploma hie, moast ik 

earst in 2 jierige MBO diploma helje. Dus sa bedarre ik yn 

Drachten en folge der de oplieding Grafie Media. Ik wie 

bliid dat ik myn diploma helle nei 2 jier, no koe ik einlik 

nei it Cibap, en die in talittingseksamen. Dat slache net, 

mem sei hiedest better net sisse kinnen dasto net wistest 

ast wol else moarn sa betiid op de bus stappe koedest. 

Dus sa earst een jier yn Ljouwert, talittingstrajekt fan it 

Cibap. Nei dat jier streamde ik automatisk yn en folge ik 

de oplieding romtelike presentaasje. Yn myn eksamen 

periode kaam ik der efter dat ik zwanger wie. Dat wie wol 

efkes wat oars. Ik stoppe dalik mei smoken en drinken en 

wie oegrieselyk wurch, de nachten troch wurkje oan 

húswurk wiene foarby. Dat wie dochs eins wol myn 

taktiek. Troch in hiel protte hulp fan Elske Rijpma haw ik 

úteindlyk myn einprojekt ôf krygen en bin ik úteindlyk 

slache. No sit ik thús en bin ik bezig mei de babykeamer 

en wat oare opdrachtsjes. Ik fyn it noch hieltiid erg leuk 

om kreatief bezig te wêzen.  

 

Fjirder bin ik tige wiis mei myn kat Snoezer. Ek al is sy 

soms wat undôges. Snoezer is een ragdoll en komt derom 

net bûten. Ze giet inkelt ris mei my der op út. Folgend 

jier hoopje ik dat we in leuk mantsje fiene, en hoopje ik 

op in pear super leave kittens.  

 

Maar earst mar ús lytse poppe. Taeke en ik witte noch 

net oft wy in jonkje of in famke krije, maar we sjuche der 

ferskrikkelijk nei ut. We binne utrekkene yn desimber. It 

komt dus no al hiel snel tichter by. Allegeare hiel erg 

spannend fiene wij. Nei de bevalling wit ik noch net wat ik 

precies wol dwaan, yn els gefal in goeie mem wêze, en 

der neast iets kreatiefs. Fjidders fyn ik it erg leuk om mei 

freonnen leuke dingen te dwaan, sa as nei de keet of op 

stap. Maar in jûntsje op de bank mei in filmke is ik seker 

net ferkeart.  

 

Simmers mei ik graach keatse. In middei nei de stûd fyn 

ik ek net ferkeard. Meastal gean ik mei myn mem of mei 

myn sus of suske. Allinich gean ik noch wolris efkes nei 

Bolsward ta. Maar Ljouwert is my te fier op de fyts. Ik bin 
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dan ek drok dwaande mei it rydbewiis. Binnenkoart mei ik wer ofryde en hoopje ik te slachjen.  

 

Wat iten oan gjiet, doch mij dan maar Thai, it is my net snel te skerp, Fjidders fyn ik stappot 

rapen erg lekker en bin ik slucht op sukeladeiis. Troch de wyke sjoch ik graach om acht oere 

nei Goede Tijden Slechte Tijden. Dit is echt myn healoerke. Taeke docht dan meastal in 

spultsje op de komputer. At ik nei de radio lusterje makket it my net sa folle út wat se draaije. 

Ik fyn hast alle musyk wol leuk. Allinich metal (fan die skreeuwerij) fyn ik neat.  

 

Yn’e takomst hoopje ik lokkich en sûn te libjen mei syn 3en. en miskyn letter nog mei mear. 

Maar ik gean der fan út dat 1 earst wol genôch is. Fjirder hoopje ik dat ik wat fyn wer’t ik myn 

aai by kwyt kin. Hjir yn Burchwert fjiel ik my hielendal thús.  

Ik hâld fan it knusse gefoel yn it doarp en  

fan de leuke minsken.  

 

Groetnis Geartsje Bakker 

 

Nieuws van de vrouwengroep Burgwerd 
 
Na een prachtige zomer beginnen we weer met onze verenigingsavonden. Het was de bedoeling om 19 
september j.l. te starten met een middag op stap. Dit is i.v.m het overlijden van Sjoerd Bouma niet 
doorgegaan en dus starten we nu op 3 oktober gewoon in het Doniahuis. 
 

Op 31 oktober hebben we weer bazar. 
’s Middags vanaf 13.30 uur is er thee en verkoop en loterijen en draaiend rad  

en ’s avonds vanaf 20.00 uur een gezellige avond met loterijen en natuurlijk draaiend rad. 
  
Iedereen die voor de verkoop/verlotingen/draaiend rad iets wil maken of geven, mag dat voor 
28 oktober brengen bij één van de bestuursleden. Natuurlijk hopen we dat veel dorpsgenoten 

ons willen helpen om deze middag en avond te doen slagen. 
 
Op 20 december is de broodmaaltijd in het Doniahuis met aansluitend een kerstviering in de kerk 
m.m.v. het koor uit Tjerkwerd. T.z.t. volgt nader bericht. 
 
Het bestuur, Hilly Altenburg 
  Tine de Boer 
  Jetske sDijkstra 
  Rinske Schukken 
  Marijke Strikwerda 

K.V. Sparta  
 
Beste kaatsers/kaatsters, vrijwilligers, sponsors en overige belangstellenden, 

We kunnen weer terug kijken op een mooi seizoen, met mooie wedstrijden en 

competitieavonden. Het seizoen sluiten we altijd af met een gezellige middag/avond. Zo wilden 

wij dat dit jaar ook weer doen. Voor de jeugd organiseren we het shuttlekaatsen, en voor de 

senioren een gezellige avond met live muziek. Tevens worden de prijzen van de competitie 

uitgereikt.  

Dit alles zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober in het Doniahûs te Burgwerd. De jeugd krijgt 

van de jeugdcommissie nog nader bericht hierover, en voor de senioren begint de avond om 

20.30 uur. Wij hopen jullie  allemaal te zien, zodat het een gezellige dag gaat worden.  
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De speeltuinvereniging 
 

Het jaarlijkse donatiegeld is weer opgehaald en de nieuwe bewoners zijn massaal lid 

geworden, onze dank hiervoor. 

De nieuwe schommels [kosten129,00 euro] zijn aangekomen. Nieuw speelzand [119,00 euro] 

is besteld. Speelzand is goed water doorlatend, valdempend en verdicht niet waardoor het 

zand los blijft en niet verhard. Er is gesuggereerd om rubberen tegels aan te brengen, goed 

idee, maar voor ons niet haalbaar. We hebben zo'n 100m2 nodig dit zijn 400 tegels á 5,90 

euro dit is totaal 2360,00 euro excl. BTW en dan moet er ook nog een nieuw soort zand onder. 

Op de bankrekening hebben we 750,00 euro staan. 

Toen Tanja Brattinga de speeltuin wilde oprichtten waren er niet veel mensen die stonden te 

juichen zo ook niet het dorpsbelang en konden we niet onder hun noemer opereren. We 

moesten hierdoor zelf een vereniging oprichten en alle kosten zelf op ons nemen. Dorpsbelang 

heeft wel een deel van de notariskosten betaald. 

Dit betekend dat wij een kleine vereniging zijn met weinig financiële middelen, dit functioneert 

tot nu toe goed, maar grote uitgaven zijn voor ons niet weg gelegd. Wel zullen wij 

verschillende instanties die subsidies verstrekken aanschrijven en proberen hier nog wat geld 

weg te krijgen maar reken niet op duizenden euro's. Dit weten wij nog vanuit het verleden. 

Uit naam van het bestuur: Remmy Brattinga. 

 

 

 

Wist u dat….. 
 

….er regelmatig een grote hond zijn behoeftes doet op het parkeerplaats op de 

opslag… deze waarschijnlijk geen baas heeft…. het namelijk niet wordt opgeruimd … 

het een vieze boel wordt als de auto’s er doorheen rijden… Hotske het dan maar 

opruimt om te voorkomen dat ze er zelf instapt of doorheen rijdt. 

 

……A de B te B zijn buurvrouw helpt ramen schoon te maken…..dit unieke gebeuren bij 

zijn eigen thuis nog nooit is gebeurd…..de buurman dit stel nu ook nou lettend in de 

gaten houdt. 

 

…..Saskia en Theake samen honderd zijn geworden……ze ook nog 25 jaar samen 

getrouwd zijn….. Van harte gefeliciteerd namens de redactie. 

 

……Sail Hichtum zeer gezellig was…. het mooi weer was…. het niet zo mooi was dat 

zangeres Aagje een keelontsteking had…..Anneke Douma er deze keer niet bij was… 

 

…….De opbrengst van de collecte voor de KWF  253,38 euro is 

 

….we deze keer niet meer wist je datjes hebben….we ook u nodig hebben voor de wist 

je datjes….u deze 24 uur per dag 7 dagen in de week kunt mailen naar opehichte 

@live.nl ….of op een briefje bij een redactielid in de brievenbus kunt deponeren  
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UIT DE OUDE DOOS 
 

In het archief van lagere school kwam ik 3 brieven uit de jaren 1902 en 1903 tegen, 

geschreven door “Het Hoofd der school”, Pier Bakker. De brieven zijn gericht aan het 

schoolbestuur met het verzoek tot salarisverhoging. 

 

WelEerw. Heer! 

 

Bij deze heb ik de eer U mede te delen, dat genomen besluit ten opzichte van de verhooging 

van mijn salaris mij ten zeerste heeft teleur gesteld. Naar mijn innige overtuiging toch was het 

bestuur zedelijk verplicht geweest mijn salaris te verhoogen met f 100,-ingaande 1 Jan 1902. 

Met f 100,- omdat ik gedurende de acht jaren, dat ik hier als hoofd werkzaam ben, nooit 

eenige verhooging of gratificatie heb genoten, met 1 Jan 1902, omdat op dien datum ook de 

verhoogde rijksbijdrage ingaat. Uit het genomen besluit blijkt mij dus, dat het bestuur slechts 

gedwongen er toe overgaat iets tot verbetering van mijn treurig salaris te doen, en liever 

diefstal pleegt, dan zijn plicht te doen. 

Ware de verhooging van f 80,- ingegaan 1 Jan 1902, ik zou ze met dank hebben aanvaard. 

Thans echter bedank ik er voor en wijs ze beslist van de hand. Ook deze krenking hoop ik als 

zoovele andere met ’s Heren hulp te dragen maar vergeten doe ik ze niet het Chr.onderwijs 

alhier zal er niet mee gebaat zijn. 

Gelieve van mijn besluit mededeling te doen aan uwe medebestuursleden. 

 

U weleerw. 

P. Bakker 

Burgwerd 1 April 1902 

 

 

 

Aan Het Bestuur der Vereniging voor Chr.Schoolonderw. te Burgwerd e.a. 

 

Weled. Heeren en Broeders 

 

Het schrijven, waarmee ik bij deze tot u kom, had ik reeds ter tafel willen brengen op uwe 

vergadering, gehouden in het laatst van Juli des vorigen jaars. Van deze vergadering kreeg ik 

echter geen kennis en daar in October en Januari daaropvolgende de gewone drie- 

maandelijksche bestuursvergaderingen niet werden gehouden, bleef mijn schrijven tot 

dusverre rusten. Nu evenwel met het oog op de naderende jaarvergadering uw bestuur zeker 

eerstdaags zal samenkomen, maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijn schrijven in uwe 

handen te stellen met beleefd verzoek het in die vergadering te behandelen. 

Allereerst dan een woord naar aanleiding van uw schrijven d.d. 1 mei 1902. In dit schrijven 

spreekt uw bestuur zijn leedwezen er over uit dat ik met geen enkel woord terug kwam op 

mijn schrijven van 1 April 1902, ten einde de grievende woorden, daarin gebruikt, terug te 

nemen. Welnu, de reden van mijn zwijgen was deze, dat ik mijn schrijven van 1 April 

beschouwde en nog beschouw als niet officieel, en dus ook in een niet officieel schrijven 

meende de gewraakte uitdrukkingen te moeten terugnemen. Dat ik dit gedaan heb in 

bewoordingen die aan duidelijkheid niets te wenschen overlieten zal de erevoorzitter , aan 

wien mijn schrijven was gericht, kunnen getuigen. Waar uw bestuur nochtans in het schrijven 

van 1 Mei 1902 de hoop uitspreekt, dat ik ridderlijk de grievende woorden zal terug nemen, 

ben ik daartoe in dit officieel schrijven gaarne bereid en bied ik u mitsdien bij deze mijne 

oprechte verontschuldigingen aan. 

En waar uw bestuur in hetzelfde schrijven betuigt niets liever te willen dan eene minnelijke 

verstandshouding, sluit ik mij daar gaarne bij aan. Eene goede, hartelijke verhouding toch 

tussen bestuur hoofdonderwijzer is m.i. beslist nodig voor den stoffelijken en zedelijken bloei 

der school. Die goede verstandhouding kan echter niet alleen bestaan in woorden, maar 

behoord zich ook te uiten in daden. Van mijn kant nu geloof ik steeds getoond te hebben ook 

door daden, den bloei onzer school te willen bevorderen. Vooral in de eerste jaren van mijn 

verblijf alhier heb ik mij daarvoor niet weinig moeite en opoffering getroost. Maar ook weet ik, 

dat uw bestuur niet ongenegen in zijn belangstelling in mijn arbeid door daden te toonen. 
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Welnu waar een wil is, daar is ook een weg, en daarom neem ik bij deze de vrijheid een middel 

aan de hand te geven, waardoor mijne teleurstelling zou worden weggenomen en de goede 

verstandhouding tussen uw bestuur en mijn persoon zeer zou worden bevorderd. Ik heb 

gemeend dat middel te vinden in eene vernieuwde overeenkomst tusschen vereniging en 

Hoofdonderwijzer, waarvan ik de eer heb hiernevens een concept aan uwe vergadering ter 

beoordeling, kon het zijn ter goedkeuring aan te bieden. Ter vergelijking sluit ik de thans nog 

geldende overeenkomst mede in. 

Vergunt mij thans nog een woord ter toelichting van de vernieuwde overeenkomst. Bij 

vergelijking zal u blijken, dat gewijzigd zijn alleen de artk. 1 en 5, terwijl twee nieuwe artk. 

zijn toegevoegd. 

Wanneer ik vraag, dat het thans vigeerende artk. worden gewijzigd in den zin, als door mij in 

’t nieuw ontworpen art, wordt voorgesteld, dan geloof ik niet onredelijk te zijn. Immers, door 

de verhoogde rijksbijdrage wordt uw bestuur er toe in staat gesteld, terwijl ik reeds in mijn 

vorig schrijven er op wees dat de bedoeling van den minister met de verhoogde subsidie geen 

andere was, dan verbetering van de onderwijzerssalarissen. Met het oog hierop meen ik dan 

ook op de gevraagde verhooging wel geen wettelijk maar toch een zedelijk recht te hebben. 

Maar afgezien hiervan meen ik ook overtuigd te kunnen zijn van het redelijke van mijn 

verzoek, wanneer ik mijn salaris vergelijk met dat, genoten door de hoofden der bijzondere 

scholen in den omtrek. Het zij mij vergund de  salarissen van eenigen hunnen hier mee te 

deelen en wel (met het oog op eene juiste vergelijking van hen, die aan het hoofd staan van 

scholen, welke ongeveer dezelfde financiële kracht hebben als onze. Ik noem hierbij de 

salarissen buiten de genoten emolumenten: Wommels f 900, Cubaard f 1000, Bolsward f 1010, 

Parrega f 900, Schraard f 860 en dan Burgwerd f 720,-. Werd nu mijn verzoek ingediend, dan 

zou mijn salaris reëel worden f 820,- dat is nog f 40,- beneden het laagste van die der hoofden 

in den omtrek. 

En wat nu de voorgestelde verhoogingen naar dienstjaren betreft, uw bestuur zal het met mij 

eens zijn, dat deze noodzakelijk zijn, zowel wegens de steeds grooter wordende behoeften der 

huishouding, als voor een prikkel tot voortdurende en nauwgezette plichtsvervulling. Daarom 

geeft immers ook iedere boer zijn dienstboden, ieder werkgever zijn personeel van tijd tot tijd 

opslag. 

Overigens zal er naar ik vertrouw bij uw bestuur te minder bezwaar bestaan om aan mijn 

verzoek in dezen te voldoen, waar de minister verklaard heeft in zijne memorie van antwoord 

op de begroting voor 1903, dat hij het volgende jaar eene wet hoopt in te dienen, waarbij de 

salarissen en verhoogingen van alle onderwijzers, dus ook van de bijzondere, worden gebracht 

ten laste van het Rijk. Komt deze wet tot stand, en dit zal, menschelijker wijze  gesproken 

zonder twijfel geschieden, dan zal uw bestuur het verhoogde salaris slechts gedurende een 

twee of drie jaren behoeven uit te keeren en de latere verhoogingen in ’t geheel niet. 

Thans kom ik tot de bespreking van ’t voorgestelde art. 5. Ik kan hierbij kort zijn. Zoolang de 

verhouding van bestuur en onderwijzers niet bij de wet is geregeld, staat de rechtspositie der 

laatsten geheel op losse schroeven. Reeds lang is dit overal in den lande gevoeld en in allerlei 

onderwijskringen en bladen is deze kwestie breedvoerig besproken. Tengevolge hiervan heeft 

de Schoolraad de besturen der bij hem aangesloten scholen dan ook aanbevolen in het 

contract met hunnen hoofdonderwijzer een artikel op te nemen in de geest van het door mij 

voorgestelde. En daar eene zoodanige of soortgelijke regeling thans zelfs een punt van 

overweging uitmaakt van onze regering hoop ik, dat uw bestuur zich hierin kan vinden. 

De voorgestelde nieuwe artt. 6 en 7 behoeven, naar ’t mij voorkomt, geen nadere toelichting. 

Ze spreken voor zich zelf. 

Het was me geen aangename taak dit schrijven tot u te richten. Vragen is altijd lastig, temeer 

als men het voor zichzelf doet. Maar de nood drong mij er toe en de gewijzigde, gunstige 

toestand der school gaf mij den moed toe. Mocht uw bestuur omtrent een of ander punt der 

ontwerp overeenkomst nog nadere inlichting wenschen, dan ben ik daartoe gaarne hetzij 

mondeling hetzij schriftelijk, bereid. 

In de hoop, dat ik mag worden verblijd met een gunstig antwoord, heb ik de eer te zijn 

 

Van uw bestuur de dw dnr (dienstwillige dienaar) 

P. Bakker 

H.d.S (Hoofd der school) 

 

Burgwerd, 6 Febr. 1903 
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Aan ’t bestuur der chr.sch te Burgwerd 

 

Weled. Heeren. 

 

Met voldoening heeft onderget. kennis genomen van ’t van ’t besluit Uwer vergadering van 31 

Maart jl. om de jaarwedde van ’t hoofd der school met tachtig gulden te verhogen. Toch was 

hij teleurgesteld dat de datum waarop het bedoeld besluit in werking zal treden, werd bepaald 

op 1 Jan 1903. Deze teleurstelling vindt zijn grond in de omstandigheid dat de verhoogde 

rijksbijdrage, hoofdzakelijk uitgekeerd tot verbetering der onderwijzers tracktementen, voor 

het eerst wordt verleend over het jaar 1902, waarom dan ook de minister uitdrukkelijk 

verklaarde dat het zijn bedoeling is, dat de besturen der bijz. scholen de jaarwedden van hun 

personeel zullen verhoogen met ingang van 1 jan 1902. De besturen van vele scholen, ook 

hier in den omtrek hebben dan ook de salarissen van die onderwijzers, die door hunne 

dienstjaren hierop aanspraak konden maken, verhoogd met ingang van 1 Jan. 1902 

Ondergetekende veronderstelt dus, dat het vaststellen van den datum op 1 Jan 1903 eene 

vergissing is, waarom hij bij deze beleefd verzoekt het besluit van 31 Maart jl. in zooverre te 

wijzigen, dat de salarisverhooging ingaat op 1 Jan. 1902. 

In de zekere verwachting dat dit billijk verzoek zal worden ingewilligd, heeft ondergetekende 

de eer te zijn 

 

Van uw Bestuur de dw.dnr. 

P. Bakker  

H.d.S. 

Burgwerd April 1903. 

 

 

Een schoolfoto uit 1904 met in het midden “Hoofd der school” Pier Bakker. 

 

Lolle 
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Jeu de boule 
Zondag 15 sept. 

  

De middag om  13.00 werd gestart het was anders dan anders, de jongeren hadden  andere 

dingen aan het hoofd. Maar ondanks alles waren er nog 20 deelnemers ,er werden  weer drie 

lijsten gespeeld van een halfuur . Jan K. en Auke B. Waren de enigen die 13 punten behaalden 

binnen de tijd Maar ja Griet kwam licht geblesseerd aan dat onze reserve Rients de B. mocht 

direct invallen. Hij deed dit goed met Inrid Bl. als maat zij behaalden ook 13 p. dus 3 winst p. 

en ook Tette W. en Folkert S. behaalden de 3 winst p. tegen de dames Anneke .S. en Jennie. 

W. 

In de derde ronde behaalden Greetje T. en Jan de V. de drie p. maar ook Froukje Sch. En 

Johannes M. deden het zelfde ,de bediening tussen de rondes door was in handen van 

Ingeborg en haar personeel. Nu 

moet er eerst geteld worden 

nummer 1 werd 

gekoppeld aan nummer 8 enz. 

De halve fin. ging tussen Ingrid 

Bl. En Jan K. tegen Jennie W. 

Durk B. het werd een mooie 

strijdt veel gemeten en gepraat  

het werd uiteindelijk 13-7 voor I. 

en J. De tweede halve fin. Tette 

W. en Rients de B. tegen Greetje 

T. en Johannes M. in het begin 

ging het nog gelijk op maar toen 

ging het snel de eerst 

genoemden wonnen met 13-4. 

Om de derde vierde plaats 

Jennie en Durk tegen  Greetje en 

Johannes het werd een mooie 

strijdt om de beurt aan de 

leiding  maar de winst ging naar 

G. en J.  11-13. 

En dan  de finale Tette en Rients 

tegen Ingrid en Jan hier werd om 

elk punt gestreden en gemeten  

het duurde dan ook wel een half 

uur langer . De prijzen werden 

uit gerijkt zoals voor gaande 

jaren bij Fûgel frij vandaan  we 

kunnen ondanks alles weer op 

een geslaagde middag 

terug zien. 

  

Uitslagen: 

1 Ingrid Blasweiler 

   Jan Kooistra 

  

2 Rients de Boer 

   Tette Wiersma 

  

3 Greetje toering 

  Johannes Monsma 

  

4 Jennie Wiersma 

   Durk Bootsma  
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In de Spotlight 
 

Amarins de Boer       
út Burgwerd 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Leeftijd:                                                       11 jaar 

 

Waar zit je op school:                                   De Sudwester in Sneek 

 

 

Hobby’s:                                                        korfbal en kaatsen   

 

 

Lekkerste eten:                                            patat en tagliatella 

 

 

Beste t.v. programma:                                   GTST 

 

 

Wie is je grote voorbeeld:                            mijn vader en moeder 

 

 

Wat vind je leuk aan Burgwerd ?:                 dat er een school was  

 

 

Wat vind je niet leuk aan Burgwerd ?:          dat het zo klein is  

 

 

Wat zou je doen als je een   

schatkist vindt met héél véél geld:              dan koop ik een mooi huis   

 

 

Hoe denk je dat je leven  

eruit ziet over 15 jaar:                                dan help ik mijn vader op de boerderij  

 

 

Wat zou je in je leven  

zeker nog eens willen doen:                         een reis maken over de hele wereld  

 

 

Hoe vindt je de dorpskrant?                       De kinderpagina is wel leuk en verder lees ik hem                    

                                                                   niet echt. 
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In de Spotlight 
 

Maaike de Boer 
Út Burgwerd 

 
             

 

 

 
  

 

 

Leeftijd:                                                           11 jaar 

 

Waar zit je op school:                                       De Sudwester in Sneek  

 

 

Hobby’s:                                                            Korfbal, Kaatsen  

 

 

Lekkerste eten:                                                patat,  Bruine bonen 

 

 

Beste t.v. programma:                                       GTST 

 

 

Wie is je grote voorbeeld:                                Zayn van One Direction 

 

 

Wat vind je leuk aan Burgwerd ?:                     Dat we een gezellige buurt hebben 

 

 

Wat vind je niet leuk aan Burgwerd ?:              Dat het zo klein is  

 

 

Wat zou je doen als je een schatkist  

vindt met héél véél geld:                                  Dan zou ik het aan goede doelen 

                                                                        geven en wat voor me zelf houden om later 

                                                                        bijvoorbeeld een mooi huis van te kopen. 

 

geven  

Hoe denk je dat je leven eruit  

ziet over 15 jaar:                                             Een mooi huisje en een baan in de kinderopvang  

 

 

Wat zou je in je leven zeker nog  

eens willen doen:                                             Kangoeroes kijken in Australië   

 

 

Hoe vind je de dorpskrant?                             De kinderpagina is wel leuk om te doen  

                                                                       voor de rest niks aan  
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Nieuws van Biljartvereniging ‘De Twastriid’ 
 
Op 17 september zijn we weer begonnen met een nieuw biljart seizoen. Nadat afgelopen 

zomer het dorpshuis in een geheel nieuw jasje is gestoken hopen we natuurlijk weer op een 

spannende en mooie competitie. De biljarts hebben ook een nieuwe opstelling gekregen zodat 

we nu veel meer ruimte om het biljart hebben. De glazen op de tafeltjes zijn nu in ieder geval 

veilig voor de langs scherende keu’s.  

Op 24 september hadden we onze jaarvergadering. Auke Boschma trad af als voorzitter en 

voor hem is Maria de groot in het bestuur gekomen.  

Zou je ook eens een keer willen biljarten, kom dan gerust langs op de dinsdagavond vanaf 

19.30 uur. Het kersttoernooi is dit jaar op zondag 22 december. Iedere inwoner vanaf 16 jaar 

uit burgwerd mag hier aan mee doen. 

Dan volgt hier de uitslag van de laatste avond van het vorige seizoen. We zijn toen aan het 

maatbiljarten geweest. 

 

Winaarsronde: Verliezersronde: 

1e pier Eringa,Doniaweg en Age Boschma 1e Anne Strikwerda en Jaap v/d Witte 

2e Wiepke Schukken en Anne Wind 2e Seakle Altenburg en Folkert Sieperda 

3e Johannes Monsma en Theo Gerritsma 3e Frans Bekema en Jan Altenburg  

 

De competitie is als volgt geëindigd: 

1e Anne Wind 

2e Wiepke Schukken 

3e Paulus Strikwerda 

4e Nico Dusink 

5e Pier Eringa, Doniaweg 

 

Het bestuur wenst iedereen weer een zeer gezellig en sportief biljartseizoen toe.  

 

 

 

 

 

 

 

Hichtumer Frutsel  Froulje  
 

Hallo inwoners van Burgwerd/Hichtum 

 

Er is mij gevraagd om weer een stukje te schrijven over de HFF, 

oftewel de Hichtumer frutselfroulje. 

Wel, momenteel zijn we 2 avonden in Burgwerd in het dorpshuis geweest. 

Dit ivm de verbouwing van het clubgebouw in Hichtum. Blij dat we hier terecht konden. 
De rest van dit seizoen gaan we gezellig knutselen bij Marjo thuis, fijn dat dit bij jou kan  

Wij, als bestuur, hebben weer ons best gedaan om een leuk programma in elkaar te flansen. 

We werken allemaal met hetzelfde materiaal  én  toch ziet ieders kunstwerk er weer 

uniek uit. Geen één lijkt op elkaar. 

Voor de zomervakantie zijn we gezellig met zijn allen een dagje uit geweest. 

Dit jaar over de afsluitdijk richting Medemblik. 

We zijn beland in het bakkerijmuseum   Hier een geweldige spontane rondleiding  

gekregen van de bakker. Wat kon die man vertellen zég. Geweldig als je dat zo kunt!! 

Dit even een korte info van wat er bij ons reilt en zeilt. 

 

Groeten de Hichtumer Frutsel  Froulje 
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Tsjerke Nijs 
Kerkdiensten van 1 oktober t/m 31 december 2013 

Oktober:     

06 Ds. Westra H.Avondmaal Dorcas Hichtum              
9.30 

13 Ds. Westra  Diaconie Burgwerd          
11.00 

20 Ds. Westra  Diaconie Burgwerd            
9.30 

26  Zangdienst  Burgwerd           
19.30 

November:     

03 Ds. Westra  Reumafonds Hichtum            
11.00 

06*                   

met L/W 

Ds. Westra Dankstond  L/W  

19.30                           

10 Ds. Westra  Diaconie Burgwerd            
9.30 

17 Ds.Wiebenga  Voedselbank 
Leeuwarden 

Burgwerd          
11.00 

24 Ds. Westra Laatste zondag van het 
kerkelijk jaar/H. Avondmaal 

 Burgwerd          
11.00 

December:     

01 Ds. Westra 1ste Advent Diaconie Hichtum               

9.30        

08* Ds. Westra 2de Advent Diaconie Lollum 
 

15 Ds. Westra 3de Advent Dorcas Burgwerd            

9.30 

22 Ds. Westra 4de Advent Diaconie Hichtum            
11.00    

25 Ds. Westra Eerste Kerstdag Tadzjikistan Burgwerd          
11.00 

26*                 
met L/W 

Ds. Westra Tweede Kerstdag Voedselbank 
Leeuwarden 

Hichtum            
10.00 
 

29*                 

met L/W 

Ds. Westra   Waaksens 

9.30 

31*                 
met L/W 

Ds. Westra Oudejaarsavond Diaconie Burgwerd      
19.30 
 

*diensten gezamenlijk met Lollum/Waaksens 

 
As ik dit skriuw liket it definityf dien mei de simmer en rjochtsje wy ús op it winterwurk fan ús 

gemeente. Dit set útein mei it startwykein ein septimber en dan gean ek wer de kategisaasjes 

los, dit jier om beurten yn Lollum en Burchwert.  

Yn oktober en novimber binne der 4 bibeljûnen mei as tema ‘de Berchrede’’, in tige nijsgjirrich 

ûnderwerp dêr’t in hiele protte stof tot praten yn sit. De bibeljûnen wurde hâlden op in 

tongersdei en wol op 10 en 24 oktober en 7 en 21 novimber yn it Doniahûs, jûns om 20.00 

oere. Sa as wy it yn it sin hawwe, wolle wy der ek in tsjerketsjinst oan koppelje, dizze tsjinst is 

earst fêstlein op snein 19 jannewaris 2014.  

As tsjerkerie wolle wy graach wer in kear prebearje om gruthúsbesiten te organisearjen. It 

idee is om yn it begjin fan 2014 alle minsken fan in strjitte of buurt op ien jûn út te noegjen 

om meiinoar by ien thús te praten oen in ûnderwerp dat dan aktueel is of ús nijsgjirrich taliket. 

Jimme krije der op tiid genôch berjocht oer.  

Om it moai restaureare oargel yn ús tsjerke wat mear sjen te litten, is der in oargelkommisje 

yn it libben roppen om sa no en dan oargelkonserten te organisearjen. Ek dêr sil op ‘e tiid 

ruchtberheid oan jûn wurde. Der stiet al in konsert yn ‘e planning foar kommende hjerst. 

 

Mattie Post, skriba PKN Burchwert/Hartwert/Hichtum 

Programmaoverzicht 
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“Doniahûs” 
 

2013 
 

Za. 12  oktober Slotfeest kaatsvereniging met live muziek   20.00  uur 

Za. 19  oktober Klaverjassen inleg €2,50     20.00  uur 

Za. 8  november Jaarvergadering ijsvereniging    20.30  uur 

Za. 9  november Klaverjassen inleg €2,50     20.00  uur 

Vr. 15 november Jaarvergadering dorpsbelang    20.30  uur  

Vr. 22 november Jaarvergadering toneel met eenakter   20.00  uur  

Vr. 30 november Jubileumconcert Excelsior     20.30  uur 

Za. 7 december Klaverjassen inleg €3,= met bingo    20:00  uur 

Zo. 15 december Cafémiddag       16.00  uur 

Vr.  20 december Kerstmaaltijd vrouwenvereniging    10.00  uur 

Zo. 22 december Kersttoernooi biljarten     10.00  uur 

   

 

2014 
  

Za.   4 januari Klaverjassen       20.00 uur 

Do/Vr. 9/10  jan. Badminton toernooi      19.00  uur 

Za. 11 januari Caféavond, Terug in de tijd met vinyl   21.00  uur 

Za. 25 januari Pearkebiljarten      19.30  uur 

Za.  8  februari Klaverjassen inleg €2.50      20.00  uur 

Zo. 16  februari Cafémiddag Met bingo     16.00  uur 

Vr. 7  maart  Generale repetitie toneel     20.00  uur 

Za.  8  maart  Uitvoering toneel      20.00  uur 

Za. 15  maart  Klaverjassen inleg €2,50     20.00  uur 

Zo. 23  maart  Cafémiddag Met sjoelkampioenschappen   14.00  uur 

Vr.    4 april  Donateursconcert      ?? 

Za.   5 april  Klaverjassen inleg €3,= Met bingo    20.00   uur 

Do/Vr. 10/11 april Badminton slot toernooi     19.00   uur 

Za. 26 april  Slotavond       21.00   uur  

                                                           

 

 

 

 

 

WWW.BURGWERD.INFO 

 

ALLE DORPSINFO OP ÉÉN SITE 
 

 

ÓÓK VOOR INFORMATIE OVER WINDMOLENS  
 

http://www.burgwerd.info/

