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Op `e Hichte
Doarpskrante fan Burchwert en Hichtum

Fan de redaksje
De vakantie is voorbij, iedereen is weer naar school of aan het werk, de herfst is officieel
begonnen, dus weer tijd voor een nieuwe Op ’e Hichte.
Mede dankzij jullie ingezonden stukken hebben wij, van de redactie, er weer een goed
gevulde krant van kunnen maken.
Op dit moment zitten we met 5 personen in de redactie, maar Carin Mulder gaat volgend
jaar uit de redactie, daarom zijn wij op zoek naar een nieuw redactielid.
Als redactielid ben je betrokken bij het maken en rondbrengen van de op ‘e Hichte.
Vlak voor het opmaken en uitbrengen van de krant hebben we 2 x een vergadering en
bespreken we wie wat doet.
Denk je nu : “Goh, dit heb ik altijd al willen doen !” Schroom dan niet en stuur een mailtje
naar opehichte@live.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Veel plezier met het lezen van de herfsteditie van de Op ‘e Hichte
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Yn petear mei
Yn petear mei Mink Bauke Poelsma
We zijn op bezoek bij Mink Bauke
Poelsma op de boerderij te Djiplan.
Mink Bauke zag zijn eerste levenslicht
op een woonboerdij in Rien en is de
oudste van drie kinderen. Mink heeft
nog een zusje en een broertje. Vader
werkte bij een bedrijf die
melkmachines produceerde en moeder
was in die periode thuis om op de
kinderen te passen. Tijdens zijn jeugd
genoot Mink Bauke van de ruimte
rondom het huis waar veel werd
getimmerd/geknutseld, vissen bij het
water en in het voorjaar dagen in het
veld om te
eieren zoeken.
De lagere school wordt doorlopen in Itens. Er waren destijds twee basisscholen
(een openbare en een christelijke) welke inmiddels gedwongen gefuseerd zijn. In een van de
hoogste klassen zat Mink als enige jongen in een klas wat niet altijd even leuk was.
Een leuke anekdote is het verhaal van het zakmes. Vol trots laat Mink zijn nieuw zakmes
aan een klasgenootje zien. Dit gaat een beetje mis en bij het klasgenootje stroomt het bloed
rijkelijk. De meester des duivels en het zakmes wordt ingevorderd. Kom het met jouw
moeder maar weer ophalen is de boodschap. Het zakmes had nooit mee naar school
gemogen, dus moeder wordt ook niet gevraagd. Weg verjaardagcadeautje. Enkele maanden
lager krijgt hij het zakmes via zijn moeder toch weer terug.
Toen het zestiende levensjaar werd bereikt en het trekker rijbewijs is gehaald, is Mink veel
te vinden bij loonbedrijf Okkema te Easterein. Het is daar allemaal techniek, dus na school is
daar heel wat af gesleuteld en heen en weer gereden. Een prachtige tijd.
Een paar jaar later komt hij Cilia Witteveen uit Roodhuis tegen wat prima klikt.
Op twintigjarige leeftijd komt er een klein arbeidershuisje vrij in Lytsewierrum. Samen met
jongere broer Gerrit gaat Mink daar samenwonen. Eén groot feest en eigen baas.
In deze periode pendelt Mink Bauke op en neer naar Leeuwarden waar hij de opleiding
werktuigbouwkunde aan NHL volgt. Na drie jaar nog een kopstudie technische bedrijfskunde
waarna het wel genoeg is met de studie.
De kosterswoning in Lytsewierrum komt vrij, dus Mink Bauke en Cilia grijpen deze kans om
hier te gaan samenwonen.
Na de schoolperiode richt Mink Bauke samen met zijn compagnon Durk Minkema een
ingenieursbureau op genaamd D&M Engineers. Met het spaargeld kunnen net computers en
licenties voor het tekenprogramma worden gekocht waarna het tekenen en ontwerpen kan
beginnen. Het bedrijf maakt met name technische tekeningen/ontwerpen van machines zoals
drainagemachines, agrarische machines en diverse onderdelen voor productieprocessen.
Inmiddels telt D&M Engineers vier techneuten en is gevestigd aan de Zadelmakersstraat te
Sneek.
Met een goed gevulde orderportefeuille en inmiddels het 12 jarige jubileum wordt er aan
stoppen nog lang niet gedacht.
Naast deze werkzaamheden is er nog veel werk te doen op de huidige Boerderij.
De boerderij is in 2015 aangekocht van de familie van der Werf.
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Als eerste klus werden er zo’n dertig bomen gekapt. Er waren veel bomen die over de
boerderij groeiden. Het dak werd goed nagekeken. Een gasaansluiting is er niet, maar wel
waren er steenkolen aanwezig voor de komende winterperiode. Na 1 winter op steenkolen
te hebben gestookt hadden ze het wel bekeken. Dit moet anders. Er is een zeven kuub
watertank aangeschaft. Door middel van een houtvergasser (hout is volop aanwezig) wordt
dit op een temperatuur gebracht van 85 graden Celsius. Via de vloerverwarming kan het nu
behaaglijk warm worden.
Ondertussen is er al veel veranderd. De woonkamer heeft over de gehele wand een
schuifpui, zodat er heel mooi over de landerijen kan worden gekeken.
Onlangs is er mede op verzoek van Mink en Cilia het fietspad omgelegd. Voorheen zaten er
rare bochten vlakbij hun boerderij. Nu is het veel overzichtelijker en dus veiliger voor de
fietsers. Voor Mink en Cilia betekent het ook meer privacy.
In de schuur is nog volop ruimte om te klussen. Er staat o.a. een grote draaibank,
een grote houtvoorraad etc. Ook zijn er tekeningen van vroeger. Van der Werf was een
echte koeienliefhebber en zo hangen er nog verschillende koeienportretten van zijn dieren
aan de wand. Een mooi gezicht.
Mink en Cilia hebben een zoon genaamd Yme die inmiddels twee jaar is geworden en een
volgende kleine wordt binnenkort verwacht. Cilia werkt buitenshuis als juf van groep vijf.
Iets was ze graag doet.

Mink bedankt voor dit interview. We hopen dat jullie als gezin een voorspoedige tijd mogen
beleven op Djiplan!
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Vanuit Dorpsbelang
Beste dorpsgenoten,
In de vorige Op`e Hichte sprak ik mij uit om positief naar de toekomst te
kijken.
Voor Pleuny en René lijkt het allemaal de goede kant op te gaan met hun
plannen voor het schoolterrein. Ook goede berichten voor het
buitengebied. GlasvezelBuitenaf gaat glasvezelkabel aanleggen. Binnen
de kernen moet nog een hele slag gemaakt worden om het minimale
percentage van 35% te halen. De inschrijving is tot 1 oktober.
Op het moment van dit schrijven is de aannemer nog niet gestart met het Multifunctioneel
terrein, maar alle voorbereidingen zijn getroffen en als u dit leest ga ik ervanuit dat de
werkzaamheden in volle gang zijn. Tijdens het overleg met de wethouder hebben we een
kijkje genomen bij het MF-terrein en de jeu de boulers. De wethouder was overweldigd
door de vele activiteiten die op het terrein plaatsvinden. Zoals wellicht bekend zijn de jeu
de boulesbanen aan vervanging toe. Hiervoor gaan we een plan maken met de boulers.
De plannen om een zonnepark te realiseren leken onhaalbaar door de eisen van de
provincie. Maar omdat bij de provincie een andere wind is gaan waaien, zijn er wellicht
weer kansen. We houden u op de hoogte.
Eind oktober – begin november komt er een bestuurslid bij u langs voor het innen van de
contributie à €10,--. Omdat we geen extra werkzaamheden willen in het kader van de
AGV, graag contant voldoen of ter plaatse digitaal overmaken.
De ledenvergadering is gepland op vrijdag 22 november. Dit wordt mogelijk wel een spannend overleg. Zoals al eerder aangegeven zijn we hard op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Daar heeft u al een schrijven van in de brievenbus gehad. Ik hoop dat zich
inmiddels nieuwe kandidaten hebben aangemeld.
Als we eind oktober geen leden hebben die komende jaren een bestuursfunctie willen
bekleden, moeten we een moeilijke besluit nemen. Dus hierbij nogmaals een dringende
oproep om contact op te nemen met een van ons.
Twijfel niet. Een goed gesprek is wellicht de eerste stap. Zie voor de contactgegevens
onder Algemeen -> Dorpsbelang op de website www.burgwerd.info
Ger Romijn / Bestuur Dorpsbelang

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 vragen hebben dan
kun je contact op nemen met:
Tineke Eringa, tel. 0515-572078
of
Carin Mulder, tel. 06-29129551
Email: buurthulpburgwerd@gmail.com
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Column Peter Hein
Vorige maand sprak ik met een paar collega’s over
beroepskeuze. Een van hen vertelde dat hij eigenlijk
Wis- en Natuurkunde wilde gaan studeren, maar dat hij
net een dag te laat was voor de inschrijving. Hij ging toen
maar voor zijn tweede keus: Geneeskunde. (Of we dit als
een positieve beroepskeuze moeten zien laat ik maar even
in het midden. Hij is wel een goede dokter geworden.)
Een paar weken geleden bezocht ik, zoals bijna ieder jaar, het Festival Oude Muziek in
Utrecht, dat dit jaar voor de 39e keer gehouden werd. Voor de liefhebber een fantastisch
evenement dat zich gedurende een hele week in de vele kerken en andere oude
gebouwen van de Utrechtse binnenstad afspeelt. Vanaf ‘s ochtends 10 uur zijn er
verschillende concerten op diverse plekken, die allemaal 1 uur duren en de laatste
beginnen ’s avonds pas om 24 uur. Meer dan 150 concerten in de hele week.
Wij bezochten er een paar op woensdag en vrijdag. Ik moest weer denken aan mijn
ontmoeting met een Amerikaanse dame tijdens een van de eerste edities van het festival,
nu zo’n 36 of 37 jaar geleden. Hanne was die dag niet lekker, zodat ik een kaartje over
had. Terwijl ik te midden van een grote groep mensen stond te wachten totdat de deuren
van de concertlocatie zouden opengaan, riep van een afstandje een dame in het Engels of
er iemand was die een extra kaartje had. Dat had ik en even later gingen we samen naar
binnen. Ze bleek celliste te zijn bij het Chicago Filharmonisch Orkest en ze had een
bijzonder verhaal. In Amerika had ze gelezen over dit nieuwe en bijzondere festival in
Utrecht. Ze was nu op weg naar Bazel, waar ze lessen ging nemen bij een beroemde viola
da gamba (soort oude cello) leraar. Ze verbleef eerst een paar dagen in Londen en toen
ze daar was, bedacht ze ineens dat dat nieuwe festival nu misschien wel in Utrecht aan de
gang was. Wie zou haar dat in Londen kunnen vertellen? Ze ging naar een KLM kantoor.
Daar wisten ze het weliswaar niet, maar ze zochten het voor haar uit en inderdaad: het
festival was nu gaande. Halsoverkop reisde ze naar Utrecht, waar alle hotels natuurlijk vol
waren in verband met het festival. Ze boekte een hotel in Amsterdam, nam op goed geluk
de trein naar Utrecht, in de hoop nog een kaartje voor dit concert, dat uitverkocht was, te
kunnen bemachtigen. En hier was ze dus en ze had inderdaad geluk.

We praatten wat en ik vroeg haar hoe zij tot de keuze van haar instrument was gekomen.
“Nou,” zei ze, “als kind wilde ik altijd al op de hobo spelen. De hobo vond ik een mooi
instrument. Dus toen ik als zes- of zevenjarige de eerste keer op de muziekschool kwam,
vertelde ik dat aan de muziek juf. Die keek eens naar mijn handen, mijn bouw en mijn
postuur en gaf me een instrument in mijn handen, met de woorden: ‘Hier, neem dit maar
een weekje mee naar huis, speel er een beetje mee, probeer maar wat, en als je het leuk
vindt, gaan we er mee door.’ Ik was er zeer mee in mijn nopjes, vond het een prachtig
instrument en een week later vertelde ik opgetogen dat ik hier absoluut mee verder
wilde. En toen kwam ik tot de ontdekking dat ik, als kind, eigenlijk helemaal niet had
geweten wat een hobo was. Het instrument waar ik die hele afgelopen week van alles op
uitgeprobeerd had, bleek helemaal geen hobo te zijn! Het was een cello! En zo ben ik dus
aan mijn instrument gekomen en sterker nog: ik heb er mijn beroep van gemaakt!”
Een arts en een celliste: zo wonderlijk kan het dus lopen in
het leven!

Peter Hein
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Werkgroep Groen Burgwerd
Er is de afgelopen maanden weer heel wat gebeurd en er ligt nog
wat in het verschiet.
De hoofdpunten:
-Subsidie biodiversiteit toegekend door de gemeente.
-Natuurwerkdag 2 november in het Burchwerter Park: niet alle bomen en struiken zijn
aangeslagen. We gaan nog wat bij planten. Geef je op bij de werkgroep Groen
Burgwerd
-Adopteer een stukje park: draag je het park een warm hart toe? Adopteer dan een
stukje park. Onderhoud een stukje, zodat er daarna wilde bloemenmengsel door
Staatsbosbeheer kan worden gezaaid. Dat kan natuurlijk ook met een groepje.
Opgave bij de werkgroep Groen Burgwerd
-Moestuinenproject

-Vlinderproject
Toegekende subsidie
De subsidie die we bij de gemeente (Kernenfonds) hebben aangevraagd is toegekend. Uit
de subsidie kunnen we planten voor De Opfeart en het Trekpad kopen en 6 fruitbomen
voor het park. Daarnaast is er nog geld voor wilde bloemenmix in het park. De fruitbomen
zijn inmiddels besteld en kunnen in november de grond in. Het gaat om appel-,
stoofperen- en pruimenbomen. Bovendien zijn er twee handperenbomen gedoneerd, die
dan ook de grond in kunnen. Tegen de tijd dat de bomen kunnen worden opgehaald in
Sumar, doen we een oproep wie met een flinke aanhanger deze bomen + steunmateriaal
kan ophalen. De beschoeiing langs de vaart is nog niet vernieuwd. Daarom kunnen we
nog niet aan de gang met het vervangen van gras door bloemen langs het Trekpad.
Park
De afgelopen maanden is het park door de stagiair onderhouden. Zijn stage stopte eind
augustus en de vaste ploeg van SBB het weer overgenomen. Dat betekent dat ze dan
nog 1 of 2 komen maaien voor de winter invalt. Dat maaien een risico inhield bleek wel
doordat twee kastanjes bij het grote gazon om gemaaid werden. En tijdens een maaibeurt
door de gemeente sneuvelde een van de drie lindes. Ze zullen worden herplant. De heg is
inmiddels gesnoeid. Tijdens de afgelopen maanden is het zogenoemde sinusbeheer
toegepast. Dat houdt in dat paden eens in de twee weken worden gemaaid, maar het
andere gras bij toerbeurt, zodat er verschillende hoogtes in het gras zijn. Dat is voor
insecten goed. Omdat er eind juli veel klachten kwamen over het hoge gras, is begin
augustus al het gras in een keer gemaaid. Dit past echter niet in de opzet van het
sinusbeheer. Afgesproken is dat dit niet weer gebeurt.
Onderhoud: Omdat het park nog lang niet op het peil van onderhoud is dat gewenst is
voor een park en SBB geen budget heeft voor uitgebreid onderhoud, wordt nagedacht
over andere mogelijkheden, bijvoorbeeld als praktijkonderdeel voor groen-opleidingen of
dagbesteding door zorgboerderijen.
Ondertussen tierde het onkruid welig de afgelopen maanden. Achteraf bleek dat dit deels
opzet was om de jonge aanplant te beschermen tegen de hete zon. Bovendien blijft de
grond onder het onkruid vochtiger. Nu de hitte weer achter de rug is, kan het onkruid
rondom jonge boompjes en struiken platgetrapt worden rondom de stam. Dat mogen
inwoners ook doen. Al met al heeft behoorlijk wat van de aanplant de zomer overleefd.
Inzaaien bloemen: het dijkje achter de vijver, waar in het verleden erg veel brandnetels
groeiden, is de afgelopen zomer consequent gemaaid. Dit heeft de brandnetels verzwakt.
Ze zijn echter nog niet weg. Toch durft SBB het wel aan om hier wilde bloemenmengsel te
zaaien. Het gras en de grond moet dan eerst worden geverticuteerd en open gescheurd.
Daarna zaaien en vervolgens goed in de gaten houden dat brandnetels niet de overhand
krijgen. Overigens zal het park niet geheel brandnetelvrij worden, omdat dit een
waardplant is voor vlinders/rupsen.
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De strook achter de huizen Kapelstrjitte: Afspraak is dat hier 3 meter gras komt en dan 2
meter bloeiende planten. Dit puin bemoeilijkt wel het inzaaien van gras en het maaien
daarna. Misschien eens een eenmalige opruimactie door aanwonenden? Groen Burgwerd
zou planten of zaad inbrengen voor de 2 meters tussen de grasstrook en de bosstrook.
Omdat er echter nog veel te veel brandnetels, kleefkruid en haagwinde groeit, doen we dat
niet eerder voor die 2-meterstrook schoner is.
Naambordje: bij de ingang van het park komt een naambordje met daarop wat regels,
zoals dat het park niet toegankelijk is voor auto’s e.d.
Hondenpoep: het blijft een gedragsprobleem van de bazen en bazinnen. Het verplaatsen
van de hondenpoepbak bij de Bolswardervaart is geen optie, omdat die op die plek veel
wordt gebruikt.
Moestuinen
Tijdens het bestuurlijk overleg hebben we gesondeerd of een deel van het weiland naast
Jorritsma (Schoolstraat) voor moestuinen kan worden gebruikt. Het weiland wordt
momenteel door de gemeente verpacht en die periode loopt nog tot 1.1.2021 met optie op
verlenging. De werkgroep gaat inventariseren bij de inwoners, die al eerder aangaven
belangstelling te hebben voor een volkstuin, hoeveel m2 tuin men wil. Het gaat daarbij om
stukken van 50 of 100 m2.
Bloemen- en struikenstrook langs De Opfeart
Bijna alle aanwonenden van De Opfeart en het Klaailân vonden het een goed idee om het
gras te vervangen door planten en struiken, die aantrekkelijk zijn voor insecten. Na de
enthousiaste aanplant komt het op onderhouden aan en het is helaas is wel duidelijk dat
het onderhoud te wensen overlaat en dat slechts een paar mensen zich hier zo nu en dan
mee bezig houden. We gaan in gesprek met de aanwonenden. Want de stukken die gewied
zijn, zien er leuk uit en trekken al insecten.
Burgwerd Vlinderdorp
Naar aanleiding van de uitnodiging door Landschapsbeheer Friesland en de Milieufederatie
Friesland om samen met Froubuurt het project Vlinderdorpen te gaan doen, is eind juni de
subsidieaanvraag voor dit project ingeleverd bij het Waddenfonds. Er is nog geen uitslag.
Landschapsbeheer Friesland zal informatiebijeenkomsten voor het dorp organiseren
wanneer de subsidie wordt toegekend. Dan wordt ook het project Skimerdoarp weer nieuw
leven ingeblazen.
Opgeven voor het adopteren van een stukje park en/of voor de Natuurwerkdag op
2 november kan via de Facebookpagina van Groen Burgwerd, bij een van de leden van de
werkgroep of via het mailadres: groenburgwerd@gmail.com. Ook als je je de werkgroep
wilt versterken kun je je hier opgeven.
Met groene groet,
Ria, Lisette, Irma en Tanja
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Plan Schoolterrein Burgwerd
Goed nieuws van het ‘schoolfront’. Na een spannend half jaar kwam op 22 juli het hoge
woord er uit; Jullie kunnen de school kopen. Dat kwam als een hele opluchting.
Deze ‘strijd’ met de gemeente hadden we niet gewonnen zonder de betrokkenheid en inzet
van de Burgwerders. De werkgroep en Dorpsbelang waren twee pijlers waar we niet zonder
konden. Als je met zo’n project bezig bent merk je pas hoe belangrijk het is om een goed
netwerk om je heen te hebben. Het begint al met de vraag als je aan een plan gaat
beginnen, hoe ga en moet je dit aanpakken. De raadgevers gaven een grote opdracht; zorg
dat je het dorp achter je krijgt. Iedereen weet onder tussen hoe dat is gebeurd. Maar ook
de steun van uit de politiek, echt alle kanalen zijn ingezet. Zo gaf ook iemand aan om bij
Súdwest-Fryslân naar ‘Gast van de Raad’ te gaan. Wat is dat achteraf een goede zet
geweest, daar hebben we veel informatie opgedaan het hoe en wat van de gemeente en de
politiek bij een plan wat wij voor ogen hadden.
Hoe gaat het verder?
De toezegging van de gemeente is er. Nu moet er eerst een wijziging van het
bestemmingsplan komen. Inmiddels is er een concept aanvraag omgevingsvergunning de
deur uit. Zodra de ambtenaren groen licht geven kan er een officiële aanvraag ingediend
worden, je merkt wel, dit kan nog wel even duren (gemeente…). Zodra dit geregeld is gaan
wij tekenen voor aankoop.
Wij hebben wel een aantal voorwaarden mee gekregen, zo moet het dorp gebruik kunnen
maken van het groen en in het gebouw van de creatieve ruimte. Hier staan we helemaal
achter en willen er graag iets moois van maken. Hoe dit ingevuld wordt komen we later op
terug. Want als we los kunnen gaan is er veel achterstallig onderhoud te doen aan het
gebouw en het groen. Dat zal de eerste prioriteit zijn.
Afgelopen zomervakantie zijn er jongeren geweest die het nodig vonden om met graffiti de
achterkant van de school te bekladden. Daar worden wij als toekomstige eigenaren niet blij
van.
Houdt het mooi en schoon
voor iedereen, sociale
controle voor het
schoolterrein stellen wij dan
ook zeer op prijs.
Nog even en dan kan het
hart van Burgwerd weer vol
op Kloppen! Wij hebben elk
onze droom en wat is het
dan mooi dat dat op deze
manier gerealiseerd kan
worden. Burgwerd weer
twee bedrijven rijker;
Tattooshop Dill.ink en
Body Gym Pleuny.
Er liggen nog zat
mogelijkheden voor andere
kleine ondernemers/
hobbyisten/ creatieve
mensen, schroom niet en
vraag naar mogelijkheden
misschien is dit ook jouw
kans.
Hartelijke groeten,
René Dillingh
(schoolstraat 14)
Pleuny van der Werf
(schoolstraat 11)
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Even voorstellen
Wij zijn Willem van Bruggen en Tina de Keyzer-van Bruggen.
Wij komen uit het westen van het land (regio Amstelveen) en
wonen sinds 28 juni op It Klaailan 18 in Burgwerd. Wij hebben
familie in Harlingen en waren vrij regelmatig een weekendje
in Friesland. Vorig jaar zomer ging het ‘ineens’ kriebelen en
bedachten wij dat Friesland ook wel leuk zou zijn om er te
wonen. De speurtocht begon en na diverse bezichtigingen
hadden wij in maart de bezichtiging van it Klaailan 18.
We waren meteen om, gingen direct in onderhandeling en de
rest is bekend.
Wie zijn wij?
Willem is 58 jaar en werkt als psychomotorisch therapeut in de regio Wormerveer/
Purmerend/Zaandam. Hobby’s: hardlopen, fietsen en volleybal.
Tina is 51 jaar en is sinds kort voor zichzelf begonnen en werkt vanuit huis.
Hobby’s: muziek (zingen), lezen, zwemmen en koken.
De keuze voor een klein dorp was heel bewust. De mensen die wij ontmoeten, zijn allen
hartelijk en wij voelen ons echt heel welkom. Wij hebben twee hondjes (boomers) Sammy
en Lulu -die het hier ook helemaal geweldig vinden- en een poes, Poppy. Wij zijn ontzettend
blij met ons bijzondere plekje en gaan ervan uit dat wij hier nog een hele tijd lang én
gelukkig zullen wonen.
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mijn

Alpe d’HuZes
Sinds 2008 ben ik betrokken bij Alpe d’HuZes als deelnemer en vrijwilliger en ben ik
sindsdien elk jaar in de week rondom de eerste donderdag van juni te vinden in Frankrijk
op en rondom Alpe d’Huez.

Wat is Alpe d’HuZes?
Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement met als doel om zoveel mogelijk geld op te
halen voor onderzoek naar kanker en het verbeteren van de kwaliteit van leven van
mensen die leven met kanker. Op een dag beklimmen maximaal 5000 deelnemers
fietsend, lopend of wandelend de Alpe d’Huez, onder het motto “opgeven is geen optie”.
Alpe d’HuZes wordt altijd gehouden op de eerste donderdag in juni en maakt deel uit van
een hele koersweek, waar door de deelnemers en alle vrijwilligers het gehele jaar naar
toe wordt gewerkt. Een bijzondere week vol saamhorigheid, waarin kanker voor iedereen
bespreekbaar wordt gemaakt. In 2020 worden voor de 15 e keer de 21 bochten van de
Alpe d’Huez beklommen.
100% donaties naar kankeronderzoek!
Elke gedoneerde euro aan het Alpe d’HuZes/KWF-fonds komt voor de volle 100% ten
goede aan kankeronderzoek. Dankzij onze sponsoren en vrijwilligers kunnen we dit
evenement organiseren. Alpe d’HuZes heeft geen overheadkosten, geen personeel en
geen eigen kantoor. Alleen uit de inschrijfgelden worden organisatiekosten betaald. Alle
andere benodigdheden worden kosteloos aan Alpe d’HuZes ter beschikking gesteld1
Kankerpatiënt centraal
Bij alles wat we doen houden we het belang van de kankerpatiënt voor ogen. Sinds de
eerste editie in 2016 is er al ruim 170 miljoen euro opgehaald voor kwalitatief
hoogwaardig, relevant en baanbrekend onderzoek naar kanker, altijd in het belang van de
patiënt.
100% Vrijwilligers!
De gehele organisatie
wordt gerund door
professionals die zich
als vrijwilliger inzetten.
Van logistiek, catering
medisch tot
communicatie en
bestuur. En daar zijn we
ongelofelijk trots op!
alleen zo kunnen alle
donaties volledig naar
het Alpe d’HuZes/
KWF-fonds.
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Zoals gezegd ben ik dus al vanaf 2008 betrokken bij Alpe d’HuZes. Eerst als deelnemer en
later als vrijwilliger in de organisatie. De eerste jaren pasten alle deelnemers nog in een
grote tent op de camping aan de voet van de berg. Hier werden de bijeenkomsten
georganiseerd en werd voor alle deelnemers en vrijwilligers gekookt en hielp het leger met
de afwas. Met een aantal collega’s van mijn toenmalige werkgever verzorgden wij het
Alpe d’HuZes café bij het zwembad van de camping.
Met het groeien van het evenement werd de ruimte op de camping te klein en zijn we
uitgeweken naar het sportcentrum boven op de berg in Alpe d’Huez. Ook mijn rol binnen de
organisatie veranderde vanaf dat moment van deelnemer naar vaste vrijwilliger teamleider
en coördinator van het cluster catering. Na een min of meer gedwongen pauze van 1 jaar
ben ik in 2017 weer actief geworden als coördinator van het cluster koersdag om samen
met enkele tientallen vrijwilligers verdeeld over verschillende teams alles te regelen wat
nodig is voor een goed verloop van de koersdag. Na drie jaar heb ik deze taken
overgedragen aan andere vrijwilligers en ben ik overgestapt naar het medisch team. Mijn
uitdaging voor de komende jaren? Is het vorm en inhoud geven aan het medisch team. Dit
team bestaat uit ongeveer 120 vrijwilligers van chirurgen, huisartsen, verpleegkundigen tot
fysiotherapeuten. Hierbij worden we ondersteund door Nederlandse (motor) ambulances en
mobiele units. Al met al een hele klus en uitdaging maar zeer zeker de moeite waard.
Ik kan wel zeggen dat Alpe d’HuZes mij een groot deel van mijn tijd bezighoud maar ook
heel veel terug geeft en een zeer bijzondere ervaring is en zal blijven. In de loop van de
jaren heb ik veel bijzondere mensen ontmoet en prachtige mooie, lieve, ontroerende en
verdrietige verhalen gehoord waar je de motivatie uit haalt om verder te gaan als
vrijwilliger bij Alpe d’HuZes. De saamhorigheid en het natreven van het ultieme doel om
kanker een chronische ziekte te maken waar je mee i.p.v. aan sterft maken dit evenement
zeer bijzonder en uniek in zijn soort.
We zijn altijd op zoek naar mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor
Alpe d’HuZes. Dit kan als vaste vrijwilliger gedurende het gehele jaar of als vrijwilliger
tijdens de koersweek in Frankrijk.
Ook kun je natuurlijk meedoen als deelnemer. Wil je meer weten? Over wat er allemaal
mogelijk is en hoe je kunt meehelpen om ons doel te bereiken ? Geen probleem, loop eens
langs en ik vertel en laat je graag meer over Alpe d’HuZes.
Gerrit-Jan de Vos
Alpe d’HuZes / www. Opgevenisgeenoptie.nl
Vrijwilliger in de rol van coördinator medisch team
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Mijn Tattoo
Mijn eerste 2 tatoeages heb ik tegelijk laten zetten. Ik kreeg dat idee op een verjaardag
nadat ik in gesprek kwam met ene Jan. Die bleek onder de tattoos te zitten, maar dit zag
je niet. Ze pasten precies onder z'n t-shirts. Ik zei toen dat ik er wel 2 wilde hebben,
maar ze wel tegelijk wilde laten zetten. Toen zei Jan:” eerst maar eens zien.”
Dus ik naar Sneek naar Arthur met mijn idee. Op de ene bovenarm de letter R en op de
andere Rapid Razor Bob, het teken van het Lowlands Festival waar we elk jaar heen
gaan.
Nadat hij het plaatje had omgezet in een tekening, zei hij:” das dan € 270,00”.
Ik dacht das best wat geld. Waarschijnlijk zag hij dat want hij zei na een paar minuten:
“doe maar € 200.00”. Ik dacht zo, kijk nog even langer maar het bleef bij € 200.00.
Op de volgende verjaardag kon ik Jan dus eindelijk m'n tatoeages laten zien.

In 2013 en 2014 zijn mijn ouders kort na elkaar overleden, er zat 7 maanden tussen.
Dat was een moeilijke tijd. Ik kreeg toen het idee om hen met een tatoeage te eren,
maar hoe. Ze hadden 2 hobby’s. Jeu de Boules en kruiswoordpuzzels. Maar om nou met
jeu de boules ballen op m'n lichaam te lopen zag ik niet zo zitten. Dus ik dacht:” Dan
wordt het een puzzel”. Maar hoe?
Op een verjaardag van Froukje Posthumus, werd door Rene Dillingh een ontwerp
gemaakt op een viltje. Dit werd later in de shop verder uitgewerkt. Op de rouwkaart
hadden wij geschreven: wel weg maar voor altijd in ons hart, dus leek het mij een mooi
idee op hem op m'n borst te zetten, dichtbij het hart.

Rients.

14

Van Burchwerter Bosk naar Burchwerter Park
Vergroting biodiversiteit na kap essen
Voor sommigen was het een verademing en voor andere even schrikken wat er na de kap
van de essen i.v.m. de essentaksterfte van het bos was overgebleven. Het was een kale
boel geworden, maar enkelen kregen daarmee uitzicht en zonlicht terug. De nood kan
een deugd worden en kansen bieden. Zo waren jullie als dorp al heel erg bezig met het
opzetten van projecten om de biodiversiteit te vergroten. Iets wat Staatsbosbeheer ook
voor staat.
Jonge aanplant en “on”kruiden
Als eerste stap hebben we met z’n allen in plaats van weer alleen grote bomen her te
planten, kleinere bomen en vooral veel struiken aangeplant. Deze waren nog erg klein,
maar het overgrote deel is wel aangeslagen ondanks de hitte perioden. Dit dankzij een
keer water geven, maar vooral door de bescherming van de kruiden er omheen. Ook al
wordt dit vaak als ongewenst gezien en “onkruid” genoemd. Echter zonder “on”kruiden,
zoals brandnetels, ook onder andere geen vlinders. Om de cyclus van de vlinder rond te
kunnen krijgen hebben ze niet alleen nectarplanten nodig, maar ook waardplanten. Een
waardplant is de plant waar de vlinder haar eitjes legt en de rups van eet. Dat verschilt
per vlindersoort. Zoals op de site van de Vlinderstichting omgeschreven wordt:
“De dagpauwoog, de kleine vos, de gehakkelde aurelia en de atalanta kunnen niet leven
zonder de brandnetel. Het zijn niet de vlinders die van deze plant eten, maar de rupsen.
Zij lusten buiten brandnetel helemaal niets anders”. En jullie hebben al een eerste
succesje te pakken:
De Argusvlinder!
Op de ochtend toen onder meer de haag
door collega’s Durk en Durk gesnoeid
werd, liepen we ook een ronde met onze
boswachter ecologie. Hij was blij verrast
dat hij in jullie park zoveel argusvlinders
zag. Deze vlindersoort gaat namelijk snel
achteruit. Zo snel dat er zelfs een
beschermingsprogramma voor opgezet
is. Naast de nieuwe aanplant en
“on”kruiden helpt sinusbeheer hier ook
aan bij. Nieuwsgierig geworden? Lees
dan verder op de site van de
Vlinderstichting… Helaas is het dit jaar
niet meer gelukt, maar volgend jaar
willen we met een aantal monitoring
vrijwilligers en jullie door het park om te
inventariseren en uitleg te geven welke
soorten wat nodig hebben en hopen we
natuurlijk op weer mooie bevindingen!

Andere bevindingen dragen helaas niet bij aan het vergroten van de biodiversiteit en
staan succesje in de weg:

Inheems versus uitheems cq exoten tot invasieve exoten
Omdat ons budget zeer beperkt is, wordt door werkgroep Groen Burgwerd aanvullend
subsidie aangevraagd om inheems zaad, planten en verantwoord gekweekte fruitbomen
te kunnen inkopen om de biodiversiteit nog verder een impuls te kunnen geven. Hierop
wachtend, hebben we nog niets kunnen inzaaien. Ik had al wel een beetje inheems zaad
van Koninginnekruid, Wilde Peen en Kaardebol ingekocht als opstart. Na overleg hebben
we hier toch nog even mee gewacht met het inzaaien ervan om eerst te kijken wat er
zoal opkomt.
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Naast veel nectarplanten als distels, die ook voor vele vlinders belangrijk zijn, kwamen we
ook een paar exoten en zelfs invasieve exoten tegen. De Reuzen(spring)balsemien was
daar één van. Ook al geeft deze plant ook nectar, zij heeft de eigenschap zich zeer snel te
verspreiden en inheemse planten te verdringen. Zo kleurde een héél eiland in de
Terkaplesterpuollen roze. Wel mooi, maar niet de bedoeling. Onder andere deze soort is
verboden om te planten of uit te zaaien. In natuurgebieden is het overigens altijd verboden
door anderen aan te planten, in te zaaien of tuinafval te storten. Dit is omdat het in de
winkel te verkrijgen materiaal altijd speciaal veredelde soorten zijn, die van nature niet in
de natuur voorkomen en verstoring van het natuurlijk evenwicht veroorzaken. Ook al is het
goed bedoeld, doe het niet (meer) en wacht op het speciaal ingekochte inheemse zaad en
planten of verantwoord gekweekte bomen door ons of werkgroep Groen Burgwerd.
Hoe nu verder?
Ook bij ons gaat niet alles goed. Zo hebben we per ongeluk de kastanjes bij het bankje op
de heuvel mee gemaaid en hebben we moeite om het werk gedaan te krijgen.
De ommezwaai van het beheren van een bos naar een park laat ons budget helaas niet toe.
Gelukkig hadden we een stagiaire die het sinusbeheer in gang kon zetten, maar dit is een
tijdelijke oplossing. Toen Siebe met vakantie was, was dat gelijk al te merken.
Hoe nu verder? Graag willen we samen met jullie bekijken of er liefhebbers zijn die het leuk
lijkt om het park mee te gaan beheren. Wil je de handen uit de mouwen steken of wil je
meedenken? Meld je dan aan via werkgroep Groen Burgwerd. Ook als je mogelijkheden ziet
met een school of zorggroep en nader wilt laten onderzoeken. Geef het door! En we zien
jullie graag op de Natuurwerkdag op 2 november a.s., waar we proberen om onder meer
de omgemaaide boompjes te vervangen door nieuwe exemplaren…
Groetjes van Marjon, jullie boswachter
PS de picknickbank is ook door vrijwilligers met veel plezier voor jullie gemaakt
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Alweer voor de negende keer
Jeu de Boule

Zondagmiddag 15 september om 12.30 uur konden we 28 Jeu de Boullers weer welkom
heten.
Excelsior moest spelen in Woudsend, dat er was wat minder concurrentie (T. Wiersma ,
J. Kooistra ) dan hebben anderen ook een kans. Helaas moesten Age en Swanie verstek
laten gaan, maar beterschap.

Zaterdagmiddag hadden zich 4 deelnemers aangemeld voor het open kampioenschap van
Wûnseradiel , Aukje E. kreeg de aanmoedigingsprijs en Tette W. is als 5de geëindigd.
Dus Jennie W. en Johannes M. hadden goede hoop voor zondag maar helaas, een flop.
Op de eerste lijst waren 4 die binnen de tijd 13 p. behaalden, dat waren
Ger Romijn / Jacqueline Monsma en Greetje Toering/ Rients de Boer.
De tweede lijst weer 4 stuks, nu Greetje / Ties Dusink en Ruth de Vos / Dinny Huitema.
Er werd veel gemeten en gepraat, velen hadden niet genoeg aan 20 min. speeltijd.
De laatste ronde waren het Wibo Hettinga / Robert Jan Bouwknecht die binnen de tijd uit
waren.
Nu de halve finale: nummer 1en 8, 2 en 7 enz. werden vaste koppels.
Greetje en Ties mochten het opnemen tegen Wibo en Pier Eringa (Doniastr). Het geluk zat
G. en T. niet mee al toverde Ties de ballen uit zijn buidel toch 5 -13 verloren.
Jacqueline en Ger namen het op tegen Geartsje en Rients, het zat de laatsten niet mee wat
zij ook probeerden, 13 – 6 verloren.
Greetje en Ties speelden tegen Geartsje en Rients om derde en vierde plaats, de winst ging
naar G. en T.
Dan de finale, bloedstollend, Jacqueline en Ger stonden 9-4 voor maar toen kwamen Pier en
Wibo met een 5 punter, de stand werd 9-9. Er werd weer scherp gespeeld, de laatste bal
deed goed werk 4 p. voor J. en G.
De prijzen zoals altijd weer bij Fûgelfrij vandaan.
Zonder barpersoneel geen geslaagde middag, Wendy en Nikki bedankt.
Namens Rients en Johannes, bedankt en op naar de 10de keer.
Uitslag:
1 Jacqueline Monsma / Ger Romijn
2 Pier Eringa/ Wibo Hettinga
3 Greetje Toering / Ties Dusink
4 Geartsje Bakker / Rients de Boer
Johannes.
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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.

Oproep:
Op ‘e Hichte zoekt nieuwe
redactieleden.
Interesse: neem contact op met
1 van de redactieleden of stuur
een email naar:
opehichte@live.nl

Vrijdag 22 november a.s. J aarvergadering Dorpsbelang
voor alle leden in het Dorpshuis
en
adopteer een stukje park en maak van ons park een natuurlijk
juweel
en
zorgt u dat u 10 euro in huis heeft wanneer een van de
bestuursleden van Dorpsbelang langskomt om de contributie te
innen?
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Het was een fleurige zomer in ons
dorp.

De bloembakken moesten
regelmatig water hebben, en daar
zorgden de dames dan ook voor.
Langs de vaart en op de brug
genoot iedereen van de meest
mooie kleuren. Niet twee weken,
maar minstens 5 maanden.
Ook rondom het theetuintje
stonden, vooral de dieprode
geraniums , te pronken.
Leuk om net even langer daar te
blijven zitten om er van te
genieten.
Maar voor de grootste verrassing moest je dit jaar in het buitengebied zijn.
Tussen Burgwerd en Hartwerd waren de echte wilde bloemen de blikvanger.
Oane en Willie de Boer hebben ons er mee verrast. Mensen bleven staan of stapten af van de
fiets om er met bewondering naar te kijken.
Steeds als je dacht dat het de volgende week wel over zou zijn kwamen er weer andere
soorten met andere kleuren tevoorschijn.
Er werd heel veel over gepraat, misschien dat het op andere plekken ook zou kunnen.
Wie weet, we zullen het zien volgend voorjaar.
Maar namens velen, voor dit jaar bedankt.
Sijmen en Hanny Duursma.
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Multifunctioneel terrein (MFT)
Dorpsgenoten wij zijn los, na jaren van vergaderen, mailen, bellen ga zo maar door
hebben we het voor elkaar gekregen om de wens van het dorp te kunnen realiseren.
Vanaf 2013 zijn Jaap Looijenga en Ik samen met de afgevaardigden van de verenigingen
en omwonenden begonnen om de wensen van een ieder op papier te krijgen en te
kunnen realiseren, overleg gevoerd met de gemeente met onze dorps coördinator Theo
Bouma, waar we veel hulp van hebben gehad, en stukje bij beetje te komen met een
eind resultaat. Door de drukte heeft Jaap aangegeven te willen stoppen en heb ik
versterking gekregen van Minne Schiphof en Robert van Gorkum.
We hebben twee keer een pits moeten houden bij de Provincie om daar ook geld weg te
kunnen krijgen, zij hebben JA gezegd op ons project, subsidie toe gewezen ook
de Gemeente Sud West Fryslan, Rabobank en verschillende verenigingen in Burgwerd
hebben ons geld toe gezegd.

Ook hebben we het Ecoraster wat parkeerplaats word, bereid gevonden om ons een
beetje te sponsoren, we moeten om de kosten te beperken zelf de rasters liggen waar we
wel wat hulp voor kunnen gebruiken, ook de lantarenpalen moeten worden geplaats, wil
je helpen heel graag doe mij dan even een belletje zodat dit mooie project snel kunnen
opleveren.
De firma van Kalsbeek uit Ferwoude heeft de opdracht gekregen, en is al druk bezig, we
hopen straks met een beetje water op het terrein al snel te kunnen schaatsen en zomers
te kunnen sporten.

Namens het bestuur van de MFT,
Bouke Sieperda

06-50966028
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Huishoudelijke tips
SCHOONMAKEN MET EEN CITROEN
Een citroen kan voor ontzettend veel huishoudelijke zaken
gebruikt worden maar als ik iets moet bedenken waar een
citroen uitzonderlijk goed in is, dan is het wel in
schoonmaken. Meng een halve liter warm water en voeg
daar het geperste sap van een halve (of een hele bij veel
vuil) aan toe en schoonmaken maar. Uitstekend geschikt
voor bijvoorbeeld het schoonmaken van de keuken en de
badkamer!
CITROEN ALS LUCHTVERFRISSER
Misschien dat je weleens is opgevallen dat de geur van
citroen vaak verwerkt wordt in producten die moeten zorgen voor een lekkere geur in de
badkamer en in huis. Dit kan je natuurlijk ook zelf maken! Het is heel simpel: meng een glas
warm water met het sap van een citroen. Zet het in de badkamer of huiskamer en nare
geurtjes zullen verdwijnen.
CITROEN TEGEN MIEREN
Iets waarvan ik wel had gewild dat ik het eerder had geweten. Mieren kunnen namelijk niet
tegen de geur van citroen (net als muggen trouwens). Maak een spoor van citroen waar je
de mieren weg wil hebben en ze zullen maken dat ze wegkomen.
CITROEN IN DE KOELKAST
Gelukkig hebben wij er vrijwel nooit last van maar een koelkast kan soms hele nare geuren
hebben. Het is natuurlijk altijd slim om eerst te kijken waar de geur vandaan komt. Als je dit
hebt verwijderd kan je een halve citroen in de koelkast leggen zodat deze de overige geuren
absorbeert.
CITROEN OM VLEKKEN MEE TE VERWIJDEREN
Een citroen heeft een blekende werking. Je kan met citroen ook veel vlekken verwijderen
zoals bijvoorbeeld citroensap. Ook kan je bij vlekken een mengsel maken van warm water
en citroensap en hier de kleding in laten weken.
CITROEN ALS ONTVETTER
Naast dat citroen blekend werkt, is citroen ook een fantastische ontvetter. Je zou het
bijvoorbeeld kunnen gebruiken om vetvlekken uit kleding te verwijderen, maar het werkt
ook perfect om vette pannen schoon te maken. Zelf vind ik het fijn om met water en
citroensap mijn gasfornuis schoon te maken, glanzende keuken gegarandeerd!
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In de spotlight
In de spotlight deze keer: Minke Hoek
Minke is 10 jaar oud woont in Hichtum en
zit in groep 7/8 op de Opbouw
in Bolsward.

Hobby’s:
Minke vindt atletiek heel leuk.
Lekkerste eten:
Patat

Beste t.v. programma:
ik kijk graag NPO 3.
Wat vind je leuk aan Hichtum:
Het is er lekker rustig.
Wat vind je niet leuk aan Hichtum:
Er is er buiten niks te doen voor kinderen.
Hoe denk je dat je leven er uit ziet over 15
jaar:
Dat ik een eigen huis heb ergens in Nederland.

En wat doe je als je dan heel rijk bent:
Een mooie grote villa met een mooie auto kopen.
Wat zijn je favoriete dieren:
Een hond en poes.
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De Pollepel
Brownies

Ingrediënten:
60g

Boter

150g

Kristalsuiker

75g

Bruine basterdsuiker

125g

Pure-chocolade (kookchocolade)

1 thee lepel

Vanille extract

100g

Bloem (patent)

20g

Cacaopoeder

2

Eieren

Bereidingswijze:
Smelt de boter, basterdsuiker, kristalsuiker, chocolade en de vanille extract samen in een
kom au bain-marie tot één geheel. Laat dit dan iets terug koelen.
Klop de eieren luchtig / schuimig.
Spatel dit dan rustig door het boter/suiker mengsel tot dat het weer één geheel is.
Voeg als laatste de bloem en de cacaopoeder toe en spatel dit ook goed door.
Giet het beslag nu in een ingevet bakblik en bak de brownie af in een voorverwarmde oven af
op 170 graden voor ca. 25 min. Na 25 min. Test ik vaak even of de brownie gaar is. (met een
prikker of een mespuntje) En anders doe ik het nog 5 minuten langer in de oven. Dit doe ik
tot dat de brownie gaar is. Let op dat de brownie best nog een beetje zacht van binnen mag
zijn.
Variatie tips:
Noten en gedroogd fruit. (cranberry, dadels, perzik enz..)
Doe in een pannetje (zonder olie of boter!) gemengde ongezouten noten en laat deze bruin
worden. Schut de noten af en toe even goed door. De noten zijn klaar als ze goed even bruin
aan het worden zijn en het (als het goed is) heel lekker gaat ruiken in je keuken.
In de winkel kun je (vaak bij de noten) gedroogd fruit krijgen. Snij dit zo fijn als je dit wilt en
meng dit samen met de gebruineerde noten door het beslag heen net voordat het in het
bakblik verdeelt.
Bak dit vervolgens het zelfde af als het oorspronkelijke recept.
Smeer de bovenkant van de brownie na het bakken in met een chocolade ganache
(chocolade saus) en maak het af met vers fruit naar eigen smaak.
Het recept hier voor is:
75g
Pure chocolade
50g

Slagroom

V
Verwarm de slagroom in een pan. Als het begint te koken meng je het met de chocolade tot
één geheel. Als de ganache tot kamertemperatuur is afgekoeld kun je het over de brownie
heen strijken. Daarna kun je er vers fruit op
leggen.
Ik geef de pollepel door aan Elke Buikstra.
Eet smakelijk!!
Ruth de Vos
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Op vakantie met Jan
Heel lang geleden, toen we nog jong, fris en fruitig waren gingen
we meestal met het openbaar vervoer op vakantie. We sleepten
met volgepakte rugzakken, onze tent, slaapzakken en luchtbed en
kookgerei van station naar bushalte. Ik zie ons nog lopen langs
drukke wegen in verzengende hitte op zoek naar een camping.
In 1980 hadden we het plan opgevat om onze reispijlen te richten
op Joegoslavië, in die tijd een communistisch land. Ons eerste doel
was Premantura, een dorp niet ver van Pula gelegen. We waren uitgenodigd door een
bevriend echtpaar van mijn moeder. De man was jaren als gastarbeider werkzaam
geweest in de Amsterdamse haven, een schuchtere, zwijgzame wat norse man met
hangende schouders. Wat een groot contrast met de man die we in zijn geboorteplaats
troffen! Trots leidde hij ons rond in zijn landhuis dat boven de andere huizen uitstak. Een
enorme televisie hing aan de wand. Heel het dorp kwam bij hem tv kijken. Het leek de
burgemeester van het dorp.

De volgende camping was in de
buurt van Opatija.
We probeerden zoveel mogelijk
naturistencampings te
bezoeken. Die waren in
Joegoslavië het schoonst en
best onderhouden. Alleen wisten
we niet dat je de boodschappen
in de campingwinkel wél
gekleed moest doen….en in je
nakie in zee springen met al die
zee-egels onder je voeten voelt
ook wat onwennig. We zijn wel
experts geworden in het
verwijderen van stekels. We
hebben ook nog een bezoek
gebracht aan het schiereiland
Krk. Hoe spreek je dat uit? Het
was een omreis waard!

Je merkte echt dat je in een communistisch land was. Als je op een terras zat zagen de
obers je wel maar ze kwamen pas als ze hun gesprek beëindigd hadden en de wc hadden
bezocht nadat ze hun kinderen op de bus hadden gezet en de rest van de lege tafels om
ons heen van een asbak hadden voorzien om daarna hun koffie op te drinken. Als je een
keuze had gemaakt van de menukaart waar 3 gerechten op stonden duurde het weer een
tijd voordat ze de borden op de tafel smeten. Een echt vakantiegevoel!
Na te hebben genoten van zon en zee besloten we landinwaarts te gaan. De bus bracht
ons naar Postojna waar we de grotten hebben bezocht. Zeer de moeite waard! Omdat we
ook wat cultuur wilden opdoen gingen we verder naar Ljubljana. Volgens de reisgids een
bijzondere stad. Misschien stonden we daar niet open voor maar het meest wat ons opviel
was dat op praktisch elke straathoek een soldaat met stengun om de schouder stond. We
vonden er een nare sfeer hangen en besloten weer naar de kust te gaan. Dit werd een
zeer lange reis. We zagen rond middernacht nog aan zee vuurwerk boven een stad maar
verder was het afzien in de bus. De chauffeur zette ons af bij een camping waar gelukkig
nog licht brandde bij de receptie. Toen we ons zouden inschrijven vroeg de man naar het
kenteken van onze auto. We hadden geen auto? Dan waren we niet welkom want het was
een autocamp. Alleen voor autobezitters! Ons werd de deur gewezen en de man draaide
zich weer naar de tv. We vonden aan de achterkant van de camping een gat in het hek en
hebben de tent in het pikkedonker opgezet. ’s Morgens was het lollig om te zien hoe de
tent er bij stond. Toen we alles hebben ingepakt hebben we vrolijk gezwaaid richting
receptie en liepen we de poort uit.
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Het was een klein stukje reizen naar Rovinj waar we een prima camping vonden.
In die tijd waren er voornamelijk grote campings te vinden. Wij houden meer van
kleinschalig en het schijnt dat daar nu genoeg aanbod in is. Enfin, dit was een gezellige
camping die ook nog deed aan vermaak én er was een pizzeria! Dus wij daar naar toe om
ons te laten verwennen. We zaten op een groot terras dat behoorlijk gevuld was. Nadat we
vlot onze bestelling hadden kunnen doorgeven genoten we van een koude pivo. Een half
uur later ging ik even naar de bar om te kijken of de bestelling wel was doorgekomen.
Ik zag een enorm zwetende man bij een Moulinex oventje staan waar hooguit 2 pizza’s in
pasten. Daarna duurde het nog enige tijd en enige pivo’s voordat we de pizza’s mochten
aanvallen. Hoe ze smaakten? Ach, honger maakt rauwe bonen zoet.

Rovinj is een bezoek ten zeerste waard. Je kan daar heerlijk door de slingerende straatjes
dwalen en het ligt erg mooi aan het water. Het deed ons Venetiaans aan. We hebben
heerlijk op een muurtje aan de haven een broodje zitten eten. Ook hebben we daar fietsen
gehuurd om de stad en de omgeving te verkennen. Dat je in het heuvelachtige gebied met
je schoenen moest remmen omdat de remblokjes helemaal afgeslepen waren gaf het
fietsen een extra dimensie. Voordat we terugreis begonnen deden we Pula nog even aan.
Natuurlijk ga je dan even kijken naar het amfitheater. We hebben daar nog gegeten bij
een socialistisch etablissement. Een groot grauw gebouw dat vanbinnen sfeervol werd
verlicht door een paar tl lampen. Een druk restaurant waar we eigenlijk het lekkerst uit
eten zijn geweest.
We hebben Joegoslavië bezocht in de tijd van Tito, de man die diverse volken bij elkaar
wist te houden. Na zijn dood in hetzelfde jaar van onze vakantie viel het land uiteen met
een verschrikkelijke oorlog als gevolg. Ze zijn nu heel wat klantvriendelijker geworden
jegens de vakantieganger. In die tijd maakte het niks uit of je wel je best deed of niet;
je kreeg je loon toch wel. Ik zou graag nog eens die kant uit willen vanwege de
veranderingen. Als de redactie me daartoe opdracht geeft, wie ben ik dan om tegen te
sputteren.
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Dames kaatsen 7-7-2019
De dames gaan weer los maar liefst 18 stuks.
Helaas kon de koningin van van 2018 Greetje Toerting de titel niet verdedigen door een
blessure.
Ze kaatsten net als in 2018, 4 keer een half uur.
Het waren Anneke v/d Wal en Geartsje Pols die goede zaken deden, 7-0 tegen Lieke Dusink
en Marian Altenburg .
Op de 2de lijst, Hanneke Dijkstra en Regien Hettinga bleven Aaltsje de Groot en Esther
Dijkstra met 4-0 voor, Hanneke als weer van ouds.
Lijst 3, Laura Dijkstra en Froukje Posthumus hielden de partij in balans tegen Elske van Nes
en Esther 3-3 en 0-0.

Lijst 4, Wietske Heida en Geartsje P. tegen Laura en Jelske Heeres werd 2-3 en 0-4,
Wietske werd na enkele trainingen steeds beter .
Lijst 5, Silke Wijnia en Regien konden niet op tegen Elske van N. en Geertje Leenstra, 0-4
en 4-6 .
Maar Greetje heeft weer een mooie opvolger, de koningin van 2017, Hanneke Dijkstra.
De sponsors van de krans Nico Dusink, Theun Ram en Pier Eringa, Bedankt.
Ook bedankt, de perkleggers en de bediening.
Uitslagen :

punten voor en

p. tegen

1 Hanneke Dijkstra

14

4

+ 10

2 Geartsje Pols

14

7

+7

3 Hilda Altenburg

13

6

+7

4 Cilia Witteveen

13

7

+6

5 Anneke v/d Wal

13

8

+5

5

17

- 12

Aanmoediging s prijs
Lieke Dusink
Johannes
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Hallo Allemaal!
Op 18 mei hebben wij meegedaan aan het Gouden
Spiker Festival met o.a. een solo stuk gespeeld door
Afke Bosgraaf. Voor ons gevoel hebben wij goed
gespeeld en helaas viel voor velen de uitslag tegen.
Helaas niks gewonnen. Maar wel positief
commentaar.
Op 22 juni hebben we voor de muzikanten van de vereniging een gezellige middag
georganiseerd. Even met zijn allen spelletjes gedaan en het vervolgens met een heerlijke
bbq afgesloten!
Op 24 juni was dan ons laatste activiteit van het seizoen.
En dat was uiteraard weer ons slotconcert op Camping Fûgelfrij. We hebben weer een
leuk concert neergezet en willen we graag Yke en Sita bedanken voor de gastvrijheid.
Vervolgens was onze zomerstop tot 19 augustus. Toen hadden we de eerste repetitie alweer voor Sail Hichtum. Op de dag van Sail Hichtum was het erg lekker weer en
konden we met zijn allen genieten. En hadden we een leuk programma neergezet.
Op zondag 15 september spelen we tijden het evenement "Muziek aan het water" van
het Monumentenweekend Woudsend. En verwachten we mooi weer.
Voor komende seizoen hebben we alweer een aantal concerten/optredens gepland.
Het eerst volgende zal weer een borrelconcert zijn in het Doniahûs te Burgwerd.
Dit vindt plaats in november. Datum volgt nog via media en briefjes langs de deuren.
Op 24 december zal er bij genoeg deelname vanuit de muziekvereniging weer op
kerstnacht geblazen worden.
Op 25 december spelen we weer mee aan de kerstviering in de kerk.
Let op!!
Op 28 maart 2020 houden wij ons jaarlijkse oudijzer actie weer!
Tot zover zijn jullie op de hoogte wat we de afgelopen periode hebben gedaan en wat we
nog op de planning hebben. Er staat nog meer op de planning, maar dat lezen jullie in de
volgende dorpskrant!
Met vriendelijke groet,
Hilda Altenburg
Algemeen bestuurslid
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Portretten fan in Doarp
Fertellers mei in bysûnder ferhaal
Nei it sukses fan Sjen yn it Tsjuster wol STULLP yn 2020 wer
in aktiviteit organisearje dêr’t de miens- kip fan Burchwert
sintraal yn stiet. Dizze kear wolle we ferhalen fan
Burchwerters sammelje dy’t it doarpsgefoel fan de fertellers
beynfloede ha. Wy tinke derby oan foarfallen dy’t de fertellers
meimak- ke ha op in plak yn it doarp en dy’t in bliuwend
oantinken neilitten ha. Wichtich is dat by it foarfal oare Burchwerters belutsen wiene.
Bygelyks mei help of op oare wize. It kin gean om dramatyske f mar ek fleurige
foarfallen. It moatte ferhalen wêze dy’t by de fertellers it effekt oproppen ha fan “Dêrom is
Burchwert myn plak!” Fan de fertellers wurdt in bysûnder portret makke troch fotografe
Martina Ketelaar. Dy portretfoto’s wurde mei de ferhalen printe op spesjale doeken en
tentoansteld op de lokaasjes dêr’t it ferhaal him ôfspile. Sa ûntstiet der in foto/ferhalerûte
troch it doarp dy’t de krêft fan de mienskip sjen lit.
Fertellers kinne harren melde by Martina Ketelaar ketelaarmartina@gmail.com of
by Theun Ram: theunram52@gmail.com.
Na het succes van Sjen yn it Tsjuster wil STULLP in 2020 weer een activiteit organiseren
waarbij de “mienskip” van Burgwerd centraal staat. Deze keer willen we verhalen van
Burgwerders verzamelen die het dorpsgevoel van de vertellers hebben beïnvloed.
Wij denken daarbij aan verhalen die de vertellers hebben meegemaakt op een plek in het
dorp en die een blijvende herinnering hebben nagelaten. Belangrijk is dat bij de
gebeurtenis andere Burgwerders betrokken waren. Bijvoorbeeld met hulp of op andere
wijze. Het kan gaan over dramatische maar ook vrolijke verhalen. Het moeten verhalen
zijn die bij de vertellers het effect hebben opgeroepen van “Daarom is Burgwerd mijn
plek!” Van de vertellers wordt een bijzonder portret gemaakt door fotografe
Martina Ketelaar. Deze portretfoto’s worden samen met de verhalen afgedrukt op speciale
doeken en tentoongesteld op de locaties waar het verhaal zich afspeelde. Zo ontstaat er
een foto/verhalenroute door het dorp die de kracht van de “mienskip” laat zien.
Vertellers kunnen zich melden bij Martina Ketelaar: of bij Theun Ram:
ketelaarmartina@gmail.com of theunram52@gmail.com
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Himd fan it liif
Hee hallo allemaal!
Mijn naam is Noa Kooistra, ben 19 jaar oud en woon al mijn hele leven in het mooie dorpje
'Hichtum' samen met mijn moeder Thea, haar vriend Jan Evert en mijn broertje Jay.
En natuurlijk onze 5 hondjes, 2 katten en 2 pony's. We wonen nog op geen 300 meter
lopen in de buurt van mijn liefste Pake en Beppe Jan en Griet Kooistra, die de meesten wel
zullen kennen. Zelf ben ik er vaak te vinden voor een bakje thee en gezelligheid. Ik ben
dan ook erg dankbaar dat ik deze tijd nog met hun door mag brengen.
Op 't Skûlplak in Burgwerd heb ik het altijd enorm naar mijn zin gehad en kijk ik terug op
een geweldige basisschooltijd, die ik daar beleefd heb met iedereen. Dit is echt een tijd om
nooit meer te vergeten en kijk ik terug op allemaal mooie herinneringen. In die tijd draaide
mijn leven vooral om paardrijden en deze mooie hobby deelde ik samen met Laura, na
schooltijd wisten we niet hoe gauw we Pipo en Toran moesten opzadelen en trainden we in
weer en wind, niets hield ons tegen. We vonden dan ook altijd van alles uit met de pony's,
niks was te gek. Maar toch deden we ook regelmatig mee aan wedstrijden in de buurt en
kwamen we altijd wel thuis met winst. Een prachtige tijd om op terug te kijken met een
grote glimlach.
Na t' Skûlplak in Burgwerd, ben ik naar het Nordwin College in Sneek gegaan hier heb ik
ook een hele mooie tijd gehad en heb het hier altijd erg naar mijn zin gehad. Ook in deze
tijd was ik nog druk aan het trainen met mijn pony's die ik op dit moment nog steeds heb,
met Bella Donna reed ik veel dressuur en spring wedstrijden en leerde ik haar
vrijheidsdressuur. Met Charona richtte ik me vooral volledig op het vrijheidsdressuur,
(natuurlijke) trucs die je op een stem commando, en een lichaam commando zet, zonder
dwang. Regelmatig gaf ik shows en demonstraties met beide pony's. Door de jaren heen
heb ik ze van alles geleerd zoals: liggen, steigeren, buigen, Spaanse pas, lachen, kusjes
geven en noem maar op.
Op het moment zit ik in het laatste jaar van de opleiding Verzorgende-IG op het ROC Friese
poort in Sneek/Leeuwarden en heb ik in dit laatste jaar gekozen voor de uitstroom branche
kraamzorg. En daar zal ik in mijn laatste jaar stage in gaan lopen, waar ik onwijs veel zin in
heb. Ik beteken graag wat voor mensen, het werken met mensen vind ik dan ook echt
geweldig. Het werken in de zorg is enorm dankbaar werk, daarom was mijn keuze voor
deze opleiding ook snel gevallen. Na dit jaar zal ik verder gaan met de opleiding tot
verpleegkundige en wil ik me daarna nog graag verder specialiseren.
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden en vriendinnen en ga ik graag naar
feestjes en festivals en dan met name de hardcore festivals, die ik graag bezoek
met mijn beste vriendin Julia. Ook help ik nu al een aantal jaar in het zomerseizoen op
Boerencamping Fûgelfrij te Hichtum, waar ik het onwijs naar mijn zin heb. Ik ben dan ook
erg dankbaar voor het gouden plekje die ik heb bij Yke en Sita. Voor de rest ben ik in mijn
vrije tijd nog vaak te vinden bij mijn pony's en wandel ik graag met mijn lieve hondjes.
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Uit de oude doos
Doniaweg 1, deel 1
In 1698 is Douwe Lieuwes boer op deze boerderij. De boerderij heeft floreenkohiernr 26 en
stemnummer 30. De boerderij is dan eigendom van de weduwe van Notaris Gellius (Jelle)
Dominici.
Vanaf 1708 is Paulus Gerrits hier boer. Hij is samen met zijn moeder, de weduwe van Gerrit
Rienks, eigenaar van de boerderij. De naam Paulus
Gerrits komen we in verschillende documenten ook
tegen met de achternaam Bijlsma. Paulus Gerrits
was een voornaam boer en tijdens grote restauratie
van de hervormde kerk, in de jaren 20 van de 18e
eeuw, kerkvoogd. Zijn naam en familie wapen staan
dan ook in het gedenkbord in het koor van de
hervormde kerk. Tussen 1738 en 1748 komt zoon
Rein Paulus Bijlsma op de boerderij. In 1759 heeft
Rein Paulus 2 boerderijen in gebruik, zelf woont hij
dan op Sjungadijk 22. In 1765 is Sijbren Jans
eigenaar en gebruiker van de boerderij en melkt
c.a. 12 koeien. Sijbren Jans overlijd in 1779.
Vervolgens is Durk Teekes eigenaar van de
boerderij en is Cornelis Teekes de gebruiker. In
1781 komt Jan Durks, zoon van Durk Teekes, die in
dat jaar trouwt met Wijtske Durks ook afkomstig uit
Burgwerd op de boerderij. Jan Durks overlijd in
1801, de weduwe Wijtske Durks blijft in ieder geval nog tot 1805 op de boerderij. In 1811
neemt Durk Teekes die zelf in Bolsward woont de naam Tekema of Taekema aan. Twee van
zijn kleinkinderen Siebren 24 jaar en Johannes 16 jaar, kinderen van Jan, wonen dan nog in
Burgwerd misschien nog op deze boerderij. Zij krijgen ook de naam Tekema.
In 1818 wonen Jan Annes Tekstra en Hiltje Reins op de boerderij en vertrekken in 1824 naar
Dronrijp. Van1824 tot 1828 wonen Minne Tjeerds Bruinsma gehuwd met Ymkjen Jans
Tekema, dochter van Jan Durks, hier.
9 Oktober 1827 staat er een aankondiging in de Leeuwarder courant waarin de boerderij de
boerderij publiek wordt verkocht:
Publieke Verkooping. De Notaris N. Meijer, te Bolsward, als daartoe benoemd door de
Regtbank van eersten aanleg van de arrondissement Sneek, zal ten overstaan van den Heere
Vrederegter van kanton Bolsward, publiek bij verhooggeld aan de meestbiedende
presenteeren te verkoopen:
Een Zathe en Landen, met Huizinge en Schuur, Hovinge, Boomen en plantagie cum annexis,
staande en gelegen aan de Rijdweg en Trekvaart te Burgwerd, en aldaar gekwoteerd met
letter B, no 26, bij Minne Tjeerds Bruinsma in gebruik; geheel groot dertig bunders 12 v.
roeden 97 v.ellen en 79 v. palmen.
Bauke Dirks de Boer, gehuwd met Weltje Reins Miedema, kocht de boerderij en was hier van
1828 tot 1839 boer. Van 1839 tot 1851 huurde Pieter Reins Miedema
de boerderij, 82 pondemaat groot, van zijn zwager. Gerben Jans
Bruinsma gehuwd met Jantje Reins Miedema was hier van 1851 tot
1860 boer.
Jan Baukes de Boer was hier boer van 1862 tot 1911. In 1880 gaat het
eigendom van de boerderij over van weduwe Weltje Reins Miedema uit
Edens over naar Jan Baukes de Boer die tevens bewoner is. Jan was
een paardenkenner en won diverse prijzen op draverijen. Onder
andere een zilveren koffiestel op 24-01-1885 te Bolsward.
Jan Baukes de Boer, overleden in 1911
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In de kadastrale legger staat vermeld bij het kadastrale
nummer van de boerderij “1891 stichting” dit zou betekenen
dat de huidige boerderij in 1891 gebouwd is.
Jouke Deelsma, die de boerderij huurde, was van 1911 tot
1921 veehouder op deze boerderij.
In 1920 koopt Cornelis Nauta winkelier in Hartwerd de
boerderij om hem vervolgens een jaar later weer te verkopen
Yme Strikwerda koopt in 1921 de boerderij en is hier tot 1934
veehouder.

1928. Links de boerderij op
Doniaweg 1. Rechts de opslag die
onder andere door de gemeente
werd gebruikt voor aanvoer van
verhardingsmateriaal voor de
wegen.

Wiebe Bangma koopt de boerderij in 1934 en was hier
veehouder van 1934 tot 1959.

Boer Bangma hie ek wolris lêst fan hofkesjongers en dêr hie hy
syn eigen metoaden foar. As de knapen stikem yn`e
appelbeammen sieten, heech tusken tûken en blêden en
Bangma of in feint krige harren yn`t each dan dienen hja
harren bûsen fol mei grintstiennen en dan it hôf yn. Bangma
en de feinten ha de stiennen op dy rakkers bûtst as wie it
keatsen. Sa’n stien út sa’n grouwe boerehân op dyn liif dat
kidelt net. Mar wat moast? Delkomme en in feech om ’e kop of
in skop ûnder de kont is ek net alles.

Luchtfoto uit 1952 van de boerderij
van Bangma.

In de volgende dorpskrant het
vervolg, Lolle.
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It Kwartettekoar û.l.v. Hindrik van der Meer sjongt op snein
13 oktober 2019 om 9.30 oere yn de tsjerke fan Burchwert.
--In sjongbondel foar Hindrik van der Meer
Yn septimber 2018 is muzykman Hindrik van der Meer oan syn ôfskiedstoernee begûn.
Mar leafst 43 tsjerken reizget er bydel, om oeral noch ien kear lucht te blazen yn it fluitsje
dat er altyd yn ’e bûse hat as dirigint. Oait rjochte Van der Meer it Kwartettekoar op, dat no
al wer trettjin jier mei him ûnderweis is. Hindrik hat de leeftyd fan 80 jier berikt en wurdt
no traktearre op in mânske sjongbondel, mei lieten fan himsels en oaren. Op 27 jannewaris
2019 is yn de Anna Tsjerke fan Winsum Hertslach presintearre, 170 ‘lieten om it út te
sjongen’, sa’t de ûndertitel seit. “Dêr sit de jubel fan it libben yn, mar ek de oantrún om it
fol te hâlden”. Sa beskriuwt Eppie Dam dizze nije lietenbondel.
It Kwartettekoar moast in ‘briedplak foar eigentiidske liturgy’ wurde, sei Van der Meer doe’t
er yn 2006 in oprop die om lid te wurden. It sloech dalik oan en sûnt dy tiid wie it koar, mei
leden rûnom wei út de provinsje, net meart fuort te tinken út ’e Fryske tsjerken.
It Kwartettekoar hat ek de opdrachtjouwer foar de bondel west.
Yn earste oanlis soe it oanbod beheind bliuwe ta wurk fan Van der Meer sels, mar útjouwerij
Intrada seach in moaie gelegenheid om tagelyk ek oare lieten oer it fuotljocht te bringen.
In fjouwerkoppige redaksje, besteande út Eppie Dam, Jan de Jong, Margryt Poortstra en
Gerben van der Veen, bûgde him oer de seleksje út tritich jier geastlik repertoire.
It resultaat hat in lieteboek fan 272 siden west, dêr’t Fryske sjongers fan alle leeftiden
lange jierren mei foarút kinne.
Op 13 oktober sjongt it koar foar de 19de keer út Hertslach yn de Sint Johannestsjerke yn
Burgwerd. De toernee rint oan maart 2020 ta en no noch rûchwei 13 kear yn likefolle
tsjerken rûnom yn ’e provinsje. It seit himsels dat elkenien dêrhinne kin.
De komplete útfieringslist is te finen op de webside fan it Kwartettekoar.
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Tsjerke Nijs

Oplossingen kinderpagina
Tellen: Aantal blaadjes = 56
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