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Op `e Hichte
Doarpskrante fan Burchwert en Hichtum

Fan de redaksje
De zomer is officieel begonnen. Genieten blijkt toch makkelijker te gaan met een beetje
zon. Alles lijkt vriendelijker en mooier, zou dat komen door die warme zonnestralen? Wij
hopen dat u deze Op é Hichte weer net zo graag ontvangt als de zon.
Het is een zomer zonder oranje gekte. We gaan niet gezamenlijk bij elkaar zitten om naar
onze buurlanden te zitten kijken hoe zij voetballen. We zullen daarom andere momenten
moeten aangrijpen om elkaar te ontmoeten. Zien we u op het kaatsveld, bij de barbecue
of straks bij het dorpsfeest. Er is weer volop te beleven in onze dorpen.
Onze gedachten gaan uit naar de familie van Piet Robijn, overleden op 3 juni jl. en Atty
Cuperus, overleden op 15 juni jl. Wij wensen hen veel sterkte toe.
In de zomer zijn we schaarser gekleed en vallen tattoos eerder op. Wij vonden dit een
nieuwsgierig item en hebben als redactie een nieuwe rubriek bedacht. Wat betekent die
tattoo voor iemand en wat is het verhaal achter die tattoo. Lyan vertelt u over haar tattoo
verderop in deze krant.
Heel blij zijn we met ons nieuwe redactielid, Greetje Toering, die zich spontaan aanmeldde
na onze oproep in de vorige krant. Nu nog een redactielid uit Hichtum, wij hebben er alle
vertrouwen in!
Bedankt voor alle kopij die u heeft ingestuurd. Dit zorgt er voor dat de krant weer goed
gevuld is en er volop te lezen is. Doet u ook weer mee om de foto’s van “ Raden Maar” te
raden? Of bladert u gelijk door naar het interview met Han Mulder of bent u nieuwsgierig
wat er op het prikbord staat vermeld?
Rest ons nog jullie een hele fijne zomer toe te wensen en
veel leesplezier met deze Simmer editie!
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Met spoed gezocht:
Redactielid uit Hichtum voor Op e Hichte
Om het contact met het dorp Hichtum niet te verliezen is de redactie met spoed op zoek
naar een redactielid uit Hichtum.
De dorpskrant komt 4 x per jaar uit in maart, juni, september en december. De verdeling
van het redactiewerk gaat in overleg en rouleert.
Hoeveel tijd ben je hier mee bezig?
Wij vergaderen 8x per jaar ( 2x voor elke uitgave). Je moet er op rekenen dat je voor de
uitgave van de dorpskrant in totaal 3 tot 4 avonden hier aan moet besteden. Daarna is het
weer 2 maanden stil.
Woon je in Hichtum en lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren
aan de dorpskrant of heb je vragen hierover:
neem contact op met 1 van de redactieleden of stuur een mailtje
naar opehichte@live.nl met je naam en telefoonnummer, dan
nemen wij contact met je op.
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Pearke biljet 30 januari 2016
Een lijst met 21 paren en weer enkele nieuwe talenten. Zoals altijd werd er weer op tijd
gespeeld.
De eerste ronde:
Douwe Ketelaar en Ingeborg de Boer tegen George en Corrie v/d Weide; voor George was
het nieuw en ze verloren met 5 - 2 .
Wibo en Regien Hettinga hielden de stand in balans; 4 - 4 tegen Thys Strikwerda en Otsje
Beitske Wierstra. Ook bij Teake Posthumus en Geartsje Bakker werd het 4 -4 tegen Johannes en Jacqueline Monsma.
Tweede ronde:
Thys en Otsje verloren van Nico Dussink en Hanneke Dijkstra met 1- 8. Teake en Geartsje
wonnen van een oud kampioenskoppel, Rients de Boer en Frieda Ketelaar, met 7 - 6. Tette
Wiersma en Berber Sieperda hadden het zwaar tegen het debuterende koppel Theake en
Saskia Kuipers: 2 - 3.
De derde ronde:
Pier en Annie Eringa gaven Thys en Otsje Beitske een lesje:8-0. Ook Douwe en Ingeborg
versloegen een oud kampioenskoppel: 7 - 0 tegen Paulus Strikwerda en Anke Strikwerda .
Auke en Froukje Boschma speelden 2 - 2 tegen Theake en Saskia, maar ook Jan Altenburg
en Hillie Altenburg werd een gelijke stand, 7 - 7, tegen het oudste koppel Theo Gerritsma
en Maria de Groot.
De vierde ronde:
Theake, die Saskia goed coachte, gaf Hylke Rijpma en Gelske v/d Woude géén enkele kans:
10 - 3. George en Corrie kwamen op stoom ook tegen een oud kampioenskoppel Pier Eringa
en Ytsje Politiek: 6 - 2. Frans Bekema en Elske Rijpma speelden gelijk tegen Teake en
Geartsje: 4 - 4. Thys en Otsje kwamen niet verder dan 3 - 3 tegen Folkert en Anneke Sieperda.
De telling kon beginnen; er waren 5 prijzen en de beste vier gingen naar de halve finale.
Nico en Hanneke namen het op tegen Bertus de Boer en Anne Bouwhuis; het werd 4 - 1 .
De tweede halve finale ging tussen Rients en Frieda tegen Douwe en Ingeborg; dit werd op
de laatste seconde beslist: 8- 7.
De derde en vierde plaats: Bertus en Anne konden géén potten meer breken tegen Douwe
en Ingeborg 4 - 9.
De finale: Nico en Hanneke waren in vorm (ja watte - uitspraak Nico) en Rients en Frieda
kregen géén kans 10 - 5.
Iedereen bedankt namens Wibo en Johannes.
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Yn petear mei
Op een mooie voorjaarsavond in juni gingen we naar Han en Carolina
Mulder in Hichtum om yn petear te gaan met Han Mulder .
We werden door Carolina verwelkomt met een lekker bakje koffie/
thee.
Daarna begon Han te vertellen.
Han is opgegroeid in Bolsward waar hij na de lagere school de MAVO ging doen. Na het
behalen van zijn diploma ging Han naar de W.G. Baarda in Sneek waar hij het MMO volgde.
Hierna ging hij naar de HEAO in Leeuwarden voor zijn propedeuse. Na 1 jaar ging Han op 18
-jarige leeftijd op kamers in Groningen waar hij de laatste 3 jaar op de HEAO afmaakte. Hij
deed de opleiding Commerciële Economie.
Als hij klaar was met zijn studie zou Han in dienst moeten gaan, hier had hij weinig zin in,
dus deed hij het rustig aan met leren, hierdoor kon hij nog een jaar langer op school blijven.
Han had geluk, want toen zijn studie klaar was, was de dienstplicht afgeschaft.
Han heeft een half jaar in Engeland gestudeerd en is daarna gaan stagelopen en werken in
Gent, België.
Nadat hij weer terug was in Nederland, startte hij samen met een compagnon een recyclingbedrijf voor textiel.
Textiel heeft hem namelijk altijd getrokken, mede door het feit dat hij uit een wasserij/
textiel familie komt. (Rentex Floron opgericht door zijn overgrootvader)
Het recyclingbedrijf werd na een aantal jaren verkocht aan BOSO Sneek, Han ging mee en
deed het exportmanagement voor BOSO.
Na 3 jaar was Han vaak alweer aan verandering toe, zo ook nu, hij ging voor de Duitse
wasserij MEWA een verkoopkantoor in Almere opzetten.
Nog eens 3 jaar later vraagt zijn vader hem om samen met zijn broer in het familiebedrijf te
komen. ( In 2015 komt ook hun zus erbij ) Zij zijn de vierde generatie op rij !!
Dit familiebedrijf bestaat uit Rentex Floron Bolsward en wasserij De Blinde in Heerenveen.
Eerst liep Han en Titus mee met het management, daarna werd zijn broer Algemeen
directeur in Bolsward.
Han werd Commercieel directeur horeca in Heerenveen.
Rentex Floron, goed voor 500 man personeel, reinigt de textiel uit de gezondheidszorg.
De Blinde, 150 personeelsleden, reinigt textiel voor hotelketens en vakantieparken. Ook de
handdoekrollen worden hier schoongemaakt.
Han is voornamelijk in Heerenveen waar hij zorgt voor het binnenhalen en vasthouden van
hotelketens.
In 2000, als Han nog voor BOSO werkt ontmoet hij Carolina uit Tjerkwerd, zij heeft ook de
HEAO gevolgd, maar daar kennen ze elkaar niet van. Eind december 2002 zijn ze gehuwd.
Carolina werkt samen met haar vader in het autobedrijf totdat de kinderen komen.
Ze begint voor haarzelf in nieuw en gebruikt textiel die zij opkoopt van lease maatschappijen
en wasserijen. Deze verkoopt ze met name aan particulieren, Bed&Breakfast en Airbnb via
de Webshop www.de linnenloods.nl en op fairs in Noord Nederland. Ze verkoopt vooral
bedlinnen, handdoeken, keukentextiel en tafellinnen van hotelkwaliteit. Het feit dat ze
beiden in de textiel zitten is erg stimulerend en interessant. Ook is dit goed te combineren
met de kinderen.
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Een paar keer in het jaar gaat Carolina naar fairs, Han en de kinderen vinden het leuk om
haar daarbij te assisteren.
Bij hun huis in Hichtum staat een grote loods waarin Carolina een winkel heeft gerealiseerd.
Han en Carolien hebben 3 kinderen, 2 meisjes en 1 jongen. Waarover hij vol trots verteld.
Lilian is 12 en gaat naar het VWO tweetalig onderwijs en volleybalt in de top, hiervoor traint
ze 3 maal in de week.
Thom is 10 jaar en zit in groep 7 op de Sint Maarten in Bolsward , hij voetbalt en doet aan
judo.
Marilyn is 9 jaar, groep 5 op de Sintmaarten in Bolsward, zij zit op paardrijden en volleybal.
Zelf is Han niet zoveel met sporten bezig, dus van wie ze dat sportieve hebben ?? Natuurlijk
ook omdat hij zo weinig tijd heeft……
Gelukkig kan hij sinds kort in de winterperiode naar volleybaltraining, omdat deze wat later
op de avond is.
Han en Carolina wonen alweer 13 jaar in Hichtum, het is een prachtig huis met een geweldige tuin, waarin een grote ren met kippen staat. De tuin is zo verschrikkelijk groot dat Han
deze samen met een tuinman onderhoudt, alleen is gewoon ondoenlijk.
Ze vinden het fijn om in Hichtum te wonen, het ligt mooi centraal. Voor Han ideaal omdat hij
vaak voor zijn werk richting Amsterdam moet.
Han en Carolina zitten beiden in het dorpsbelang van Hichtum, Han 2 jaar als voorzitter ,
Carolien alweer 4 jaar.
Ook zit Han in een werkgeversorganisatie VNONCW , (wat weer handig is voor het dorpsbelang, i.v.m. linkjes gemeente) Het contact met Burgwerd is fijn en goed voor het belang
van beide dorpen.
De laatste tijd is het weer plezierig om in Hichtum te wonen. Het is een gemengde gemeenschap is. Je kunt helemaal op jezelf zijn, maar ook met elkaar , veel wordt geaccepteerd in
Hichtum en de mensen laten elkaar in hun waarde.
Han wil nog wel even een oproep doen aan de mensen om vooral nog eens aan de vacature
voor de Op ’e hichte te denken, want het zou erg jammer zijn dat er niemand uit Hichtum in
het bestuur zou zitten, waardoor zowel Hichtum als Burgwerd niet meer op de hoogte
worden gebracht van het wel en wee in Hichtum.
Het was erg onderhoudend om bij Han te zijn, maar aan al het goeie komt een eind, zo ook
aan dit interview. Nadat we nog even van Han de linnenloods mogen bekijken (de moeite
waard om een bezoekje te brengen) en genieten van de enorme tuin gaan we half 10 weer
huiswaarts.
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Raden maar!
De foto’s in Op ‘e Hichte van maart 2016 waren van:
Hanneke Dijkstra en Cees Boonstra.
Ook deze keer door niemand helemaal goed geraden.
Hieronder weer twee nieuwe (oude) foto’s.

De redactie stelt een heerlijke fles wijn beschikbaar voor degene die raadt wie deze dame
uit Burgwerd en deze heer uit Hichtum zijn.
Weet je het of denk je dat je het weet?
Stuur je oplossing naar opehichte@live.nl of doe een briefje in de
brievenbus bij een van de redactieleden met vermelding van je naam,
adres en telefoonnummer.

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

Koude macaronischotel
Dit gerecht kan als volledige hoofdmaaltijd gegeten worden of
als bijgerecht bij bv. BBQ of gourmet.
Benodigdheden voor 4 personen:
500 gr. macaroni
1 grote appel
100 gr. jonge kaas
3 gekookte eieren
4 grote augurken
15 zilveruitjes
½ rode paprika
150 gr. schouderham in dikke plakken
Kook de macaroni zoals aangegeven op de verpakking. Als de macaroni gaar is doe je het in
een vergiet en spoel je het goed af met koud water zodat het snel afkoelt en er geen
zetmeel achterblijft.
Kook de eieren goed hard (niet blauw), ontdoe ze van hun schaal en snijdt ze in kleine
blokjes. Schil de appel en snijdt deze ook in kleine blokjes. Doe dit zelfde met de jonge
kaas, de schouderham, de rode paprika en de grote augurken. Halveer de zilveruitjes en
gooi, als de macaroni goed afgekoeld is, alles bij de macaroni. Roer het geheel goed door
elkaar.
Variatiemogelijkheden:
*
*
*
*
*

Je kunt i.p.v. elleboogjes macaroni ook kiezen voor 1 van de andere pasta varianten.
Vis liefhebbers zouden de schouderham kunnen vervangen door kleine garnaaltjes.
De jonge kaas kun je vervangen door feta.
Wie er liever een bosuitje door heen doet kan de zilveruitjes weglaten.
Er zou als extraatje nog wat olijven bij kunnen.

In principe kun je de koude macaronischotel prima eten zonder saus, maar er zijn natuurlijk
altijd mensen die er liever wat saus overheen hebben. Zet voor deze liefhebber wat
mayonaise, fritessaus, ketchup en/of curry op tafel.
Smakelijk eten.
Graag geef ik de pollepel door aan: Johanneke Terpstra.
Petra Wind
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Column Peter Hein
Domweg gelukkig op de Kloosterweg

Soms, wanneer je er helemaal niet op bedacht bent, herinner je je ineens iets van lang
geleden. Een kleine gebeurtenis of alleen maar een kort momentje, dat toen helemaal geen
bepaalde betekenis had en destijds geen enkele indruk op je maakte. Maar nu komt het
plotseling naar boven en heb je bij die herinnering een geluksgevoel dat je op het moment
zelf helemaal niet had. Je wist niet eens dat die herinnering nog ergens in je geheugen
opgeslagen lag. En je weet ook niet waarom die juist nú naar de oppervlakte borrelt.
Ons brein is een vreemd orgaan. Ongeveer 1300 gram zwaar, bestaande uit eiwitten, vetten
en water. En daarin ligt ons hele verleden te sluimeren. Het is er wel, maar het meeste is niet
toegankelijk, tenzij toevallig het juiste knopje ingedrukt wordt door iets waarvan we vaak
geen idee hebben wat het was: een geluidje? Een geur? Een kleur? Een gedachte….?
Iets heel anders zijn natuurlijk die grote geluksmomenten die je nooit zult vergeten. In de
liefde (maar ik zal u niet lastigvallen met mijn liefdesgeluk), het laatste rode avondlicht op
een besneeuwde bergtop, een duik in het peilloos diepe blauw van de warme zee bij een ver
eiland, de vogelgeluiden op het wad, de geur van een nevelig herfstbos. Of het gekwaak van
de kikkers op een avond laat in de lente in de sloot achter je huis. Het oeiiink-geluid van zo’n
lange barst die in het zwarte ijs voor je uit schiet als je schaatst van Sneek naar Stavoren.
En dan de erwtensoep in de kroeg bij de brug van Woudsend! Zwemmen in de Oudegaster
Brekken, met in de verte de geluiden van blije kinderen.
Zulke ervaringen kennen we allemaal. Maar we hoeven niet altijd groots en meeslepend te
leven. Het kan ook om kleinere dingen gaan.
Kortgeleden, in de vorige periode van mooi weer, was het hoog tijd om het zonnescherm
weer eens tevoorschijn te halen. Het was zo oud dat het niet meer bruikbaar leek. Bijna geen
balein was nog heel. Het ding was niks meer waard.
Nu hou ik van oude dingen en ik kan er ook vaak geen afstand van doen.
En, anders dan Hanne, zag ik nog wel mogelijkheden om dat fladderende groene stuk doek
op te kalefateren. Niet vanwege het geld, maar gewoon omdat het leuk is. En ook natuurlijk
uit het besef dat we tegenwoordig veel te makkelijk maar weggooien wat niet meer perfect is
en liever iets nieuws kopen, terwijl het oude nog best bruikbaar was.
Een zomerse dag in de zon aan de tuintafel, een paar latten, een zaag, wat schroeven, een
boor en een uurtje knutselen… En dan: het simpele genoegen wanneer je aan het hendeltje
draait en die ouwe groene parasol, die al afgeschreven was, zich als nieuw boven je hoofd
ontvouwt. Het geluksgevoel als je na wat simpele arbeid op een warme middag daarna in de
schaduw van je ouwe parasol een koel biertje drinkt! En als dan ook de kikkers nog kwaken…!
Geluk zit in schijnbaar onbeduidende dingen.
Peter Hein
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Wist u dat …..
Wist u dat het “mooiste dorp van Friesland” u
tegenwoordig welkom heet met een
kledingcontainer?
En dat deze zelfs vanaf het brewaar al zichtbaar is?
Dat wij heel benieuwd zijn wat dorpsstyliste Hieke
Joostema hiervan vindt?

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.
Er wordt bijvoorbeeld hulp geboden bij:
technische klusjes
kleine tuinwerkzaamheden
administratie
computerproblemen
hond uitlaten
eenvoudige naaiklusjes
autorijden
boodschappen
medicijnen halen bij apotheek
meerijden naar Bolsward op donderdagmorgen
in Bolsward op woensdag
Sociale hulp
Er zijn dorpsgenoten bij wie je af en toe aan tafel kunt aanschuiven voor een gezamenlijke
maaltijd.
Een aantal dorpsgenoten heeft aangegeven een avond spelletjes spelen of gewoon koffiedrinken en bijkletsen leuk te vinden.
Voor de duidelijkheid:
Het gaat om hulp bij simpele praktische dingen voor jong en oud, en het er voor elkaar zijn
op vrijwillige basis. Indien mogelijk de hulp wel op tijd aanvragen.
in principe met gesloten beurs
hulpaanbieder krijgt na overleg wel de onkosten vergoed
km-vergoeding van € 0,20 per kilometer
hulpvrager mag op vrijwillige basis iemand iets toe stoppen
tot wederdienst bereid zijn
Contact:
Mocht je gebruik willen maken van de Buurthulp, hulp willen bieden of nog vragen hebben
dan kun je contact op nemen met:
Tineke Eringa, tel. 0515-572078
of
Carin Mulder, tel. 0515-419105
Email: buurthulpburgwerd@gmail.com
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In de spotlight
Dizze kear yn de spotlight: Brecht Jetske v/d Werf
Sy sit yn groep 4A van de Sint Maartenschool in
Bolsward.
Naam:
Brecht
Leeftijd:
7 jaar
Hobby’s:
Tekenen, knutselen, voetbal bij SC Bolsward,
turnen en zwemmen.
Lekkerste eten:
Poffertjes, Patat en Pannenkoek.
Beste t.v. programma:
Jill. Dit is een teken, knutsel en bakprogramma.
Soms bak ik met juf Remmy of een vriendin.
Wie is je grote voorbeeld:
Loes Geurts. Zij is keepster van het Nederlands
elftal. Mijn vader heeft haar keeperstraining
gegeven en ik ben zelf ook keepster.
Wat vind je leuk aan Burgwerd?:
Het is een lekker klein dorp. Je kunt er best wel
veel doen. Vooral bij buurman Jan, daar kun je
kikkervisjes vangen.
Wat vind je niet leuk aan Burgwerd?:
Het speeltuintje is niet zo groot. Het is alleen
voor kleuters. Het zou leuk zijn als er wat
avontuurlijker dingen komen.
Wat zou je doen als je een schatkist vindt
met héél véél geld:
Dan zou ik een villa kopen met veel dienaren en
lekkere hapjes eten die ik niet zo vaak krijg.
Ook wil ik een zwembad en een paard. Dus ook
een stuk land en een stal.
Hoe denk je dat je leven eruit ziet over 15
jaar:
Dan ben ik aan het studeren voor dolfijnentrainster. En krijg ik rijlessen van Miranda.
Mijn hobby is dan nog steeds tekenen.
Wat zou je in je leven zeker nog eens
willen doen:
Naar de Apenheul gaan. De apen lopen daar los
rond en je kunt er heel dicht bij komen.
Hoe vind je de dorpskrant?
Best wel leuk om de plaatjes te bekijken. De
kinderpagina is wel leuk. Misschien kan er eens
een kleurplaat los in en als je die opstuurt krijgt
degenen die het mooist getekend en gekleurd
heeft een prijsje.
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Dorpsbelang Burgwerd
Van de voorzitter van Dorpsbelang Burgwerd:
Eind april landden Jitske en ik op het vliegveld van Lusaka. Dat is de
hoofdstad van Zambia. Na bijna 2 uur hebben we een visum en lopen we
naar de uitgang. Daar wachten onze geëmigreerde vrienden op ons en
een viertal lokale personen die onze spullen willen dragen voor een paar
kwacha (dubbeltje). We zijn in Afrika. Op weg naar het huis van onze
vrienden komen we langs een politiepost op straat. Daar zijn er vrij veel
van in Zambia. Het huis ziet er prachtig uit. Een rieten dak en een
zwembad. En zonnepanelen met accu's, omdat er elke dag wel een uur
of zes geen stroom is. Er staat een muur om het huis en op werkdagen is er een bewaker ('s
nachts) en een tuinman die op het huis passen.
De tuinman spaart voor een fiets, maar heeft ook 5 kinderen. Dus hij spaart nu alle overuren
op om voor die fiets te sparen. Ze wonen in een klein huisje, waar meerdere gezinnen 1 toilet
met elkaar delen en zijn blij wanneer in het kerstpakket een pak suiker zit. Maar hij heeft
werk en dus een inkomen. Veel mensen trekken nu naar de stad om hun geluk daar te
zoeken en komen in compounds (townships) terecht. Eerst krijgen ze stroom, want dat is
goedkoop. En stroom kun je snel aanleggen met stroompalen aan draden. Pas veel (jaren)
later komt er water en riolering. Op een kruispunt in een buitenwijk van Lusaka worden
echter 3 luxe winkelcentra gebouwd. Het verschil tussen arm en rijk is groot.
Onze vrienden vertellen dat er weken zijn dat je bijna iedere dag wordt aangehouden door de
politie voor een of andere verkeersovertreding. Je gaat dus niet elke keer een boete van 50
euro betalen, dus koop je het direct af voor vijf euro. Niet elke agent doet daaraan mee,
maar wat zou je doen als je al maandenlang geen salaris hebt gekregen? Of dat je als
vrachtwagenchauffeur dagen, weken en soms een maand moeten wachten om een grens over
te kunnen? Of met een zak houtskool op de fiets gaat om dat te verhandelen? Dan hebben we
het hier zo slecht nog niet en mag je blij zijn, dat wij ons hier druk maken over een fietspad,
een kledingcontainer, verlichtingsproject of een boom.
We hebben een fantastische reis gehad!
Minne Schiphof

Van het secretariaat Dorpsbelang Burgwerd:
Energie neutraal
Alle inwoners van Burgwerd en Hichtum ontvingen in april een enquêteformulier over
duurzame energie en energie besparende maatregelen. Het kostte met name in Burgwerd
wat moeite om een redelijk aantal terug te krijgen, maar al met al was het voldoende voor de
afstudeer kandidaat van de Hogeschool Van Hall Larenstein, Daniël Heidbuurt om hiermee
aan de slag te gaan. Er vonden daarna twee informatieavonden plaats. De eerste in Hichtum
in combinatie met de jaarvergadering van Dorpsbelang Hichtum. De opkomst was daar
behoorlijk groot. De week daarop vond een zelfde avond plaats in Burgwerd. Een paar
inwoners hadden zich afgemeld, maar daaraan toegevoegd dat ze wel geïnteresseerd waren.
De opkomst was helaas laag. We zijn nu in afwachting van de eindrapportage, die in
augustus gepresenteerd zal worden op de Hogeschool. We brengen u graag op de hoogte van
de uitkomsten.
Bloembakken
Begin mei zijn de bloembakken op de kade en de nieuwe bakken aan de brug ingeplant door
de groep vrijwilligers De Zonnestraaltjes. In de grote schalen moeten de planten nog wat
uitdijen. Het ziet er direct een stuk fleuriger uit. Nu ook de kledingcontainer verplaatst is en
het Theetúntsje weer open, hebben we een gezellig centrum.
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Kledingcontainer
Tja, die kledingcontainer! Het heeft de gemoederen flink beziggehouden en vanaf april vorig
jaar zijn we doende geweest ‘m van de kade te krijgen. Uiteindelijk is de container bij de
ingang van het dorp geplaatst. Nog niet zo fraai, maar minder storend dan eerst. Misschien
vindt de eigenaar het goed dat we de container een wat kunstzinniger uiterlijk geven?
Samenwerking Hartwerd-Hichtum
De samenwerking tussen de Dorpsbelangen van Hichtum en Burgwerd is al even geleden
van start gegaan en na de zomer gaan we ook in gesprek met Hartwerd. Een van de eerste
zaken, die we gezamenlijk proberen te regelen is een informatieavond over:
Brandveiligheid
Het zou mooi zijn wanneer dit nog voor de zomervakantie lukt, want dan kunnen we ons
onder meer laten voorlichtingen over veilig barbecueën. Via de website van Dorpsbelang
Burgwerd zal deze avond aangekondigd worden.
En verder zijn er nog veel zaken in voorbereiding, zoals
Het opknappen van de kademuur: gepland in het najaar;
Skimerdoarp: proef met aangepast verlichting in de herfst;
Fietspad: het fietspad is door de provincie ingedeeld in de categorie recreatief. Het mag
duidelijk zijn dat het fietspad ook gebruikt wordt door recreanten, maar in de allereerste
plaats voor woon-werk, -school-, en –winkelverkeer. Deze indeling lijkt dus niet te kloppen.
Dorpsbelang beraadt zich op vervolgstappen;
En verder het multifunctionele terrein (ijsbaan), glasvezel buitengebieden, kruising N359 en
toekomst schoolterrein.
We houden u op de hoogte en zullen daar waar nodig graag een beroep op u doen.

Dichter yn Burchwert
We ha wer in wichtige stap setten op it paad nei de realyzaasje fan it evenemint.
Op moandei 6 juni ha ik tegearre mei Liskje Flapper en Greetje Toering nei de notaris west
om us hântekening te pleatsen ûnder de earste notulen fan us nije stifing. De namme fan
de stifting is: STULLP ( Stifting Utfiering Literaire Lokaasje Projekten).
Ek ha Liskje en ik in petear hân mei Teake Oppewal fan Tresoar. We ha tegearre mei Teake
in tal dichters besprutsen dy’t mogelik in rol spilje kinne yn us projekt.
Op it stuit dat ik dwaande wie mei it skriuwen fan dit stikje, ha per mail in fraachpetear han
mei it Frysk Deiblêd. Dus de earste publisiteit is der ek!
Op woansdei 15 juni ha ik in petear mei de gemeente om te sjen welke steun we fan de
gemeente krije kinne. Sa wol finansjeel as organysatorisk.
Yn it foariche stikje hie in oprop dien oan kreatieve Burchwerters. Ik set dy oprop hjir noch
in kear del, want se binne noch hieltiid eolkom om te reagearjen.
Faaks binne der mear Burchwerters dy’t professioneel of as amateur in keunstfoarm
beoefenje en dy’t ek in bydrage leverje wolle. Bygelyks dichters, musyk, skilders,
bieldhouwers, fotografen ensfh.
Minsken dy’t mei dwaan wolle, kinne kontakt mei my opnimme fia mail: tram84@kpnmail.nl
of tillefoan 06-44629680.
Ek de wurksaamheden oan it boek geane troch. Liskje, Greetje en Hanneke binne der mei
dwaande.
Folgjende kear mear!
Theun Ram
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Heamieldagen
Hallo allemaal,
Als deze Op ‘e Hichte voor jullie ligt zijn de Heamieldagen alweer achter de rug. Dat is best
een raar idee, op het moment van schrijven - het is begin juni - zit ik namelijk nog midden
in de voorbereidingen. Samen met Mireille Wolthuizen en Esmee Tolsma, beide uit Bolsward,
mag ik dit jaar het Heamieltrio vormen tijdens de Bolswarder stadsfeesten.
De voorbereidingen voor het Heamielfeest beginnen al vroeg. Al in september begint een
elftal comitéleden aan de vergaderingen voor het volgende Heamielfeest. De afgelopen jaren
zag ik hoe meiden van mijn leeftijd de eer hadden om als hofdame of Heakeninginne op de
Heawein te zitten, stiekem was dit ook mijn grote wens! Met ‘muziek’ als thema twijfelde ik
dan ook niet lang, in januari klom ik in de pen en schreef ik mijn sollicitatiebrief voor het
Heamieltrio. Na de sollicitatiegesprekken begin maart kreeg ik nog dezelfde dag het verlossende telefoontje, ik werd hofdame 2016!
De eerste week was erg spannend, ik wist nog niet met welke twee meiden ik dit avontuur
zou gaan beleven. Na de kennismaking met Mireille en Esmee barstten voor ons de voorbereidingen los. We mochten meedenken over het ontwerp van de jurken, hadden een fotoshoot, alles in het geheim! Naar de dag van de bekendmaking heb ik erg uitgekeken. Het
was bijzonder, maar vaak ook moeilijk om een geheim als dit zó lang stil te houden.
Inmiddels komt het Heamielfeest steeds dichterbij en is de tijd van proefkapsels, passessies
en interviews aangebroken. Momenteel brengen we daarnaast voorbereidende bezoekjes
aan verzorgingstehuis Bloemkamp en diverse sponsoren. Het is af en toe best een uitdaging
om alle activiteiten rondom Heamiel te combineren met mijn studie en leven in Amsterdam
en Leiden, maar het is geweldig om te merken hoe het leeft in de omgeving en hoe goed er
voor ons wordt gezorgd. Dit is nu al een ervaring die ik voor geen goud had willen missen!
Graag wil ik jullie bedanken voor alle leuke reacties die heb mogen ontvangen na de bekendmaking op elf mei. Als jullie dit lezen zijn de Heamieldagen alweer voorbij en kunnen
we uitkijken naar onze eigen olympische dorpsfeesten in juli, oant dan!
Jeanne Wiersma
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Himd fan it liif
Goeiedei, ik bin Douwina Rypkema. Ik wenje tegearre
mei myn âlders Doede en Gerda, myn twa broerkes
Klaas en Jan en myn suske Marieke op in buorkerij
op Sieswerd. Ik bin in pear huzen fierder op berne yn
hoe ze it ek wol neame ‘it witte hûskje’. Myn pake en
beppe wennen foar ús op de buorkerij. Doe't kamen wy
der al elke dei om te boartsje en te helpe. Doe't ik 9 jier
wie ferhuzen pake en beppe nei Boalsert en kamen wy
op de buorkerij. Ik siet yn Boalsert op de basisskoalle
Sint Maarten. Dêrnei bin ik trochgien nei it Marne
Kolleezje ek yn Boalsert. Dêr die ik it nivo BK soarch en
wolwêzen. Doe't ik wie slagge foar myn eksamens gie ik
nei de kappersopleiding yn Ljouwert op ROC Friese
Poort.
Myn heit sy altyd, ‘als wy op de buorkerij wenjen komt
der in pony’. Sa sein sa dien. Ik krige myn earste lytse
pony neamd Moonlight. Om't ik gjin ûnderfining hie, wie
it ride noch net sa’n sukses. Elke kear foel ik der wer ôf.
Doe't bin ik nei de manegegien en ried ik les op manege
pony’s. Doe't ik te grut foar Moonlight waard, kaam der
in gruttere pony genaamt Jody Rosita. Ek kaam der
in trailer en gie ik tegearre mei Jody elke woansdei te
jûn nei de manege. Moonlight gie fierder nei myn suske. Op dit stuit ryd myn suske no op Jody en is der foar
my in Frysk hynder by kommen neamd Floryn. Ik ha
Floryn no likernôch in jier, en it giet fol sukses. Ek
giet Floryn mei nei de manege.
Doe't ik yn de tredde klasse fan it Marne siet moasten
wy ús earste staazje gean rinne. Ik hie altyd al intresse
yn it fak kapper. Dêrtroch bin ik terjochte kommenn
by kapsalon Bleeker. Ik ha dêr de trije wiken staazje
rûn fan it Marne, dêrnei mocht ik der op freed te middei, sneons en yn de fakânsjes komme helpe. No folgje
ik de kappersopleiding en bin ik noch hieltyd by kapsalon Bleeker. Ik sit no op it ein fan it twadde jier.
Moandei, tiisdei en woansdei gean ik altyd nei skoalle.
Tongersdei, freed en sneon bin ik altyd yn de kapsalon
te finen. Yn al dy tiid is der soad feroaret en knip ik
ûnderwilens al mei!

Van’t winter hiene wy in wetstrijd op skoalle. Ik wurke tegearre mei Greetje Couperus. It
wie de bedoeling dat wy by it tema ‘Avant Garde’ in kapsel,make-up en outfit bedachten.
Wy giene as pau. Hjirtroch syn wy earste wurden. Keune is in kappers merk, hjir wurket
skoalle mei. Ek it team fan Keune wie der om minsken te nomineren. Hjirby wyn wy noch
nominearre om mei te dwaan oan ‘The Young Talent Award’.
Dat wie fansels hielendal super! Dêrfoar moasten wy nei Soest. No moasten wy net mei
elkoar, mar tsjin elkoar. Dat wie in bytsje minder.
Beide moasten wy in model sykje en dy stijlen mei it tema ‘Luxurieus Minimalism’.
Myn model wie Eline de Boer. Tegearre mei Eline waard ik fjirde.
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ûnderwilens bin ik no 18 jier âld. In pear wiken werom bin ik slagge foar myn permanint
eksamen. Folgjend jier is myn lêste jier fan de oplieding wêryn ik de rest fan de eksamens
mei dwaan. Wat ik hjirnei gean dwaan wit ik noch net hielendal. Of ik gean fierder leare of
ik gean gelyk oan it wurk. Folgjend jier mei ik misskien staazje rinne yn Malta foar myn
oplieding, dus dêr sjogge wy earst nei út! Oer in pear wiken ha ik fakânsje.
Yn myn frije tiid ryd ik hynder, doch ik oan sporte yn de sportskoalle en bring soad tiid
troch mei myn freonen en myn freon Hylke. Yn it wykein gean ik faak nei de keet, en
dêrnei opstap nei tentfeesten en neam mar op. Op dit stuit bin ik dwaande mei
myn rijdbewijs. Yn de simmerfakânsje mei ik ôf ride . Gau hoopje ik yn myn nije auto troch
Fryslân te touren.

Even voorstellen
Hallo ,
Mijn naam is Greetje Toering en ik ben het nieuwe redactielid
van de Op’ e Hichte uit Burgwerd.
De meesten kennen me wel, maar voor degenen die geen
idee hebben wie ik ben, zal ik wat over mezelf vertellen.
Ik woon op Kerkhof 4, ben getrouwd met Robert-Jan
Bouwknegt en heb vier kinderen….. Lyan, Nadine, Almar en
Joran.
We hebben een hond en twee katten. Ik speel graag toneel, doe 2 x in de week aan Pilatus
en ik kaats. Ook zit ik in het bestuur van Stullp. (Theun Ram vertelt hier meer over in deze
editie).
Ik wilde altijd al in de redactie van de Op’ e Hichte zitten, dus toen er in de vorige dorpskrant een oproep voor een nieuw redactielid stond, ben ik gelijk achter mijn laptop gekropen
om mij op te geven.
En hier zit ik nu weer achter de laptop om een stukje over mezelf te schrijven, nou dat valt
dus echt niet mee, moet ik zeggen !
Ik hoop dat de rest me wat gemakkelijker afgaat ...
Tot ziens !
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Uit de oude doos
Kort geleden kreeg ik via mijn website de vraag van Tallien en Willem Fokkema of ik meer
kon vertellen over het skûtsje en de turfschipper Simen de Boer. Het blijkt dat zij het skûtsje
sinds enkele jaren in bezit hebben en al het één en ander hadden uitgezocht. Ik kon hun nog
aan enige informatie helpen maar vooral aan foto’s waar ze heel erg blij mee zijn.
Hieronder het verhaal van Simen de Boer en zijn skûtsje.

Het Burgwerder Skûtsje
Simen Jans de Boer kwam 12 mei 1894 van IJlst naar Burgwerd, op dat moment was hij
schippersknecht. Het schippers vak zal hij ongetwijfeld hebben geleerd van zijn vader die in
IJlst schipper was. In het bevolkingsregister staat Simen eerst ingeschreven als schippersknecht en later als schipper. Twee weken nadat hij in Burgwerd was komen wonen, trouwde
hij op 26 mei 1894 met Maaike Aukema. Maaike was dienstmeid op “Kromwâl” onder
Burgwerd bij boer Kingma. Ze woonden in het begin vaak korte tijd in verschillende
arbeidershuizen. Vervolgens wonen ze meerdere jaren in één van de arbeiders woningen die
onder het zelfde dak zaten als de boerderij van de Fam. Andela op Sjungadijk.
In 1901 is zoon Jan geboren, deze is jong overleden. 24 December 1904 is er nog een zoon
geboren, deze werd ook weer Jan genoemd. Allebeide geboren in Burgwerd. Uit het bevolkingsregister is af te leiden dat Simen de Boer in 1903 zelfstandig turfschipper werd en dat
ze op het schip gingen wonen.
In 1910 liet Simen de Boer een nieuw skûtsje bouwen voor zijn turfhandel en om er op te
wonen. Dit schip liet hij bouwen door Minne Molles van der Werf uit Sneek.
Minne Molles had het vak geleerd van zijn pake Minne Haykes die op Kooten was gestart.
Minne Molles had daarnaast scheepsbouwervaring in Bergum opgedaan. Op de werf aan de
Bergumerdam was Minne Molles van 1884-1902 scheepstimmerman geweest. Deze helling
had hij verkocht aan zijn neef Pieter Ates van der Werff. Na de verkoop van deze houtwerf
keerde Minne Molles weer terug naar Kootstertille. Minne Molles en zijn oudere zoons werden
werkzaam op de ijzerwerf van Minne Molles zijn jongere broer Joon Molles.
Daar zullen ze zich zeker degelijk in
de ijzerbouw bekwaamd hebben, want
anders zouden ze het aankomende
avontuur in Sneek niet zijn aangegaan.
In het Nieuwsblad van het Noorden
stond op 11 november 1905 een
advertentie, waarin de gebroeders
Barkmeijer uit Sneek hun werf te koop
aanboden.
E.e.a. werd omschreven als:

“Scheepstimmerwerf voor ijzeren schepen met bijbehorende huizen, schuur, werkplaats en
erf gelegen aan de Woudvaart te Sneek, .... In de koop zijn inbegrepen alle goederen, die
geacht kunnen worden tot de scheepstimmerwerf te behoren, als: vier ponsmachines, twee
knipscharen, een buigmachine, twee ijzeren vlakplaten, een houten vlakplaat, twee langshellingen met sleepen enz.”
De koopprijs bedroeg fl. 14.000,-. Minne Molles wou weer zelfstandig verder en vestigde zich
per 12 mei 1906 op 55 jarige leeftijd als scheepstimmerman op de voormalige Barkmeijer
werf te Sneek.
De werf aan de Woudvaart in Sneek bestaat nog steeds. Deze is nu van van der Meulen die
bekend is geworden met de bouw van houten Friesche schouwen en tegenwoordig veel restauratiewerk doet. Bijv. het Statenjacht Friso.
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Toen het schip van Simen de Boer klaar
was moest het geregistreerd worden.
Grotere vaartuigen, boven de 20 ton,
moesten wettelijk worden geregistreerd
en het was praktisch nodig voor notariële
overdracht en het afsluiten van hypothecaire leningen.
Om als vaartuig geregistreerd te worden,
moest een schip worden gemeten. De
meting van schepen werd verzorgd door
de Belastingdienst. De meeting werd 13
april 1910 uitgevoerd in Sneek en kreeg
registratienummer S 933 N. De lengte
was 16,76 meter, de breedte 3,58 meter
en het tonnage 35,825 ton. Het schip
kreeg de naam “Jonge Jan”. Hoelang het
schip deze naam heeft gedragen is niet
bekend maar bij de volgende meting in
1939 was de naam “De Hoop”. Deze naam
had het schip ook al voor 1930. Door een
foto uit die tijd uit te vergroten is er uit
het naambord het volgende te ontcijferen:
S. de Boer Burgwerd “De Hoop” 35 ton.
In het Burgwerder boek staat dat het
schip ´Op hoop van zegen´ zou heten, dit
is echter niet juist. Die naam komt in de
registers niet voor.

Simen de Boer koopt in 1925 een woning met schuur op Trekpad 32 en wonen hier als ze
niet met het schip op pad zijn om turf te halen. In 1935 verhuist zoon Jan naar Franeker.
Een jaar later verkoopt Simen de Boer de woning en de brandstofhandel aan brandstofhandelaar Hein Stroband. Simen en Maaike verhuizen naar de Doniaweg 13 waar ze tot 1938
wonen. In dat jaar verhuizen zij ook naar Franeker. Wanneer het schip precies wordt verkocht is niet duidelijk maar in 1939, als het voor de 2e maal wordt gemeten, is het schip
eigendom van J.A. Feenstra uit Koudum. De afmetingen van het schip verschillen niet veel
van de eerdere meting maar het tonnage ligt nu net onder de 35 ton wat voordeliger was
voor brug en sluisgelden. De naam is dan nog “De Hoop”. Het schip wordt dan gebruikt als
beurtschip en er wordt van alles mee vervoerd.
De huidige eigenaren, Tallien en Willem Fokkema, zijn op zoek gegaan naar deze 2 e eigenaar;
Wij hebben in de zomer van 2011 Sipke Tjerkstra (toen 90 jaar) in Koudum opgezocht die
het schip kende. De zoon van de tweede eigenaar, Jelle Feenstra, was een kameraad van
hem. Hij vertelde hoe deze 'Rike man' Feenstra op de centen was en het schip voor slechts
500 gulden had gekocht. Inclusief zeilen, kruiwagens enz. Varen kon hij niet zo goed en de
familie Tjerkstra, die er achteraan voer, had herhaaldelijk de bijboot van Feenstra moeten
oppikken als die weer eens achter de palen bij een brug was blijven hangen. Feenstra
trouwde met een boeren weduwe die een mooie boerderij in it Heidenskip had en werd weer
boer.
Wie de volgende eigenaar is en welke functie het schip vervolgens had is niet bekend. In
1964 kochten Reny de Laat en haar verloofde het schip van een medewerker van de Arnhemse Scheepsbouwmaatschappij. De boot was inmiddels omgebouwd tot woonark en had
de naam “Brulboei” gekregen. Het lag toen in de haven van Coers in Arnhem en wisselde in
die periode snel van eigenaar. Het schip heeft ca 30 jaar in Arnhem gelegen en heeft daar 6
verschillende eigenaren gehad. De naam veranderde van “Brulboei” naar “Peanut”.
Nadat het schip dertig jaar in Arnhem heeft gelegen verhuisde het naar Amsterdam en lag
het voor het verzorgingshuis de Amstelhof, de tegenwoordige Hermitage. De naam van het
schip veranderde in “Hoop Peanuts”.
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In 2006 kocht Woningbouwvereniging het
Oosten te Amsterdam het schip en gaf
het de naam “De Zon” Toen de Hermitage werd geopend moest de “Hoop Peanuts” wijken voor de grote hardhouten
aanlegsteiger. Tony Brundel uit Gaastmeer kocht het skûtsje rond 2008. Het
verhuisde naar Gaastmeer en de bovenbouw werd er af gesloopt met het idee
om het weer op te bouwen als skûtsje.
Vervolgens gebeurde er niets, Tony had
nog meer projecten en niet veel tijd. Zijn
vrouw heeft op een moment gezegd dat
hij maar eens wat moest verkopen om
ruimte te maken. 1 Oktober 2010 dook
de kale romp ineens op, op internet.
De huidige eigenaren, Willem en Tallien Fokkema uit Velp hadden het schip al op het oog
toen het nog in Amsterdam lag omdat ze altijd wel opletten op de rompen die er nog zijn en
verborgen liggen onder woonscheepjes en in slootjes. Ze hadden al bemerkt dat het schip
weg was. Toen ze het op internet te koop zagen staan kochten Willem en Tallien het skûtsje.
Wij hebben het schip gekocht om weer op te
bouwen en er recreatief mee te varen. We hebben hem niet in de originele staat teruggebracht,
maar wel met respect voor de historische details.
Het is op dezelfde manier getuigd, zwaarden,
roer, blokken etc.,
Wij hebben alles zelf gedaan, het laswerk is door
SRF in Harlingen gedaan, alle klein ijzer smeedwerk deden Willem en ik. In 1 winter het ijzerwerk, 2 winters het timmer-binnenwerk.
Mast en zwaarden zijn tweede hands, roer en
helmhout en klik zijn zelfgemaakt. Tuigage is
door Molenaar in Grou verzorgd. Er zit veel gerecycled materiaal in: antieke blokken, hout en
ijzerwerk uit onze opgebouwde voorraad etc.
Om er goed met 2 personen mee te kunnen manoeuvreren is het schip korter gemaakt. Er
is 1.80 tussenuit. Ja, Friezen willen altijd een stuk er tussen om hem sneller te maken,
maar Willem en Tallien deden dus het omgekeerde.
Vanwege de belangrijke rol die
Amsterdam en de Amstel hebben gespeeld in de lange
periode dat er weinig animo
voor dit historisch erfgoed was,
hebben zij hun skûtsje “Amstel”
gedoopt.
Momenteel ligt het skûtsje in
Terhorne. Zaterdag 18 juni jl.
deed het skûtsje na bijna 100
jaar Burgwerd weer aan.

Ik wens Willem en Tallien Fokkema veel zeil plezier met het Burgwerder Skûtsje, Lolle
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Kaatsvereniging Sparta

We zijn weer los…….Nieuws van KV Sparta
Het nieuwe kaatsseizoen zijn alweer in volle gang. De start was er een met horten en
stoten. Bij de traditioneel eerste partij van het jaar, de SPARTA-partij op koningsdag,
gooide het weer roet in het eten. Door de verwachte extreme kou voor de tijd van het
jaar moesten we de partij afgelasten. Echter door een initiatief van de enthousiaste leden
Hanneke Dijkstra en Greetje Toering hebben we ons die middag uitstekend vermaakt met
een gezellige bingo in de kaatskantine.
Op 7 mei organiseerde KV Sparta een jeugdpartij van de kaatsfederatie WunseradielBolsward-Workum. Maar liefst 82 jeugdige kaatsers vormden 41 partuur in 5 categorieën.
Het was gezellig druk op het kleine kaatsveld.
Op zo’n dag zou je willen dat het multifunctionele terrein ook gebruikt zou kunnen
worden. Dus gemeente……….
Helaas moesten we op 20 mei de jeugdpartij van Burgwerd en Hartwerd afgelasten
wegens te weinig deelname.
Op 22 mei bruiste het weer van activiteit op het kaatsveld. Dit keer was KV Sparta de
gastheer/vrouw van de KNKB wedstrijd voor meisjes. De toekomstige topkaatsters lieten
zien dat ze over veel talent beschikten. Er werd vaak op hoog niveau gekaatst.
Bij de afdelingswedstijd was de winst voor het partuur van Mantgum. De door elkaar loten
partij werd gewonnen door Annet de Haan, Sint Annaparochie, Geanna Faber, Arum en
Jildou Marije Postma, Bitgum.
Zondag 5 juni stond het pearkeatsen op de agenda. Er stonden 18 partuur op de lijst.
We kunnen spreken van een geslaagde dag. Winnaars die waren Wietske Metzlar en
Sybren Poelsma.
12 juni was het beter uit te houden op het kaatsveld en werd alsnog de SPARTA-partij
gekaatst. Er waren 9 partuur geformeerd. Er werd met veel plezier door iedereen gekaatst.
Aan het einde van de dag bleek dat het trio Wytse Hofstee, Geartsje Bakker en Regien
Hettinga de kransen had verdiend. De koningscommissie besliste unaniem dat Wytse tot
koning van de partij werd uitgeroepen.
De jeugd kaatste in een poule van 4 partuur. Hier waren Evelein Boonstra en Nikki
Sieperda de sterksten. Evelien werd tot koning(in) van de partij gekozen.
Wilt u meer lezen over de wedstrijden bezoek dan onze website www.kv-sparta.nl
De lustrumeditie van de damespartij staat op de agenda voor vrijdag 15 juli.
De organisatie verwacht i.v.m. het 10 jarig bestaan een grote deelname. Alle dames die
in het verleden hebben meegedaan worden uitgenodigd om mee te doen. Daarom wordt
de partij verplaatst naar zondag 17 juli.
De jubileumcommissie werkt verder aan een gedenkwaardig 50 jaar jubileum in 2017.
Henk Hellinga werkt aan een boek vol verhalen van leden en oud leden en de muziek voor
de feestavond is al gecontracteerd. We werken door naar een “bjusterbaarlike dei “ op 20
mei 2017. Als er in Burgwerd nog mensen zijn met foto’s uit vervlogen kaatsdagen,
verzoeken wij die de foto’s te mailen naar kvsparta@gmail.com.
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Notulen vergadering Doarpsbelang Hichtum 11 mei 2016
Aanwezig: Sjaak en Ria Bos, Froukje Swierstra, Rindert Kroondijk, Rudolf Bos, Annemieke
Tent en Menno van der Veen, Griet Kooistra, mevrouw Pothaar, mevrouw Kroondijk, Michel
Geurts, Teake Saskia Kuipers, Elke Buikstra, Hesther Brouwer, Yke Ykema, Han en
Carolina Mulder, Jaap (Doarpsbelang Burgwerd), Daniel en S. Bottema (leerkracht).
Afwezig (met kennisgeving): Johanneke Terpstra
Notulist: Hester Brouwer en Carolina Mulder
1.Opening
Han opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststelling Agenda
Geen aanvullingen op de agenda, alleen de volgorde wordt de avond enigszins aangepast.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken
Ingekomen stukken zijn meegestuurd met de notulen.
4. Notulen vergadering 13 januari 2016
Notulen worden goedgekeurd.
5. Verslag penningmeester Doarpsbelang Hichtum
Froukje Swierstra geeft een voorlopig verslag van de financiën van Doarpsbelang Hichtum.
Annemieke Tent en mevrouw Pothaar hebben de kascontrole voor Doarpsbelang Hichtum
uitgevoerd en goedgekeurd. Enige opmerking is dat de kosten van de Rabobank erg hoog
zijn en dit was ook de eigen conclusie van het bestuur van Doarpsbelang Hichtum. Froukje
gaat met de Regiobank contact opnemen.
6. Verslag Stichting Dorpshuis Hichtum
Sjaak geeft een kort verslag over de financiën van het Dorpshuis Hichtum. 2015 Was voor
het eerst een volledig jaar en de debiteurenfacturen zijn afgelopen januari uitgeschreven.
Inmiddels zijn er voor € 1000,00 certificaten afgelost. De begroting voor 2016 is gebaseerd op de resultaten van 2015. Hester Brouwer en Han Mulder hebben als bestuur
Doarpsbelang Hichtum de kascontrole voor 2015 uitgevoerd. Geconcludeerd kan worden
dat de inkomsten fors omhoog zijn gegaan en Hester en Han geven decharge voor 2015.
Uit de financiën zouden alle certificaten terugbetaald kunnen worden, maar besloten is om
een buffer aan te houden voor het dorpshuis.
Yvonne Boonstra gaat per 01 juni aanstaande 1x per week het dorpshuis schoonmaken. Er
zijn 2 mensen met SHV nodig, en Baukje en Michel hebben hiervoor vergunning Bar/
Horeca. Sjaak vraagt aan de inwoners om feestjes/partijen in het dorpshuis te stimuleren.
7. Verslag Bestuurlijk Overleg Súdwest Fryslân 2016
Het verslag Bestuurlijk Overleg met Wethouder M. Bakker en Jan Leijstra van gemeente
SWF is meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering en er zijn geen op- of aanmerkingen.
8. Ondernemersfonds
De regelgeving van het Ondernemersfonds is van toepassing voor diegenen die een brief
hebben ontvangen met nadere uitleg. Het bedrag is €60,00 euro per 100.000 WOZ (niet
woningen) per jaar. Dit geld gaat naar bedrijvenverenigingen. Voor ondernemers (in de
meerderheid) bestaat de mogelijkheid om een petitie hiertegen aan te tekenen. Het bestuur van Doarpsbelang Hichtum zal ‘petitie formulier’ doormailen naar de leden. Iedereen
voor wie deze regelgeving van toepassing is kan hierop intekenen en geprobeerd zal worden om deze kosten terug te vragen.
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9. Samenwerking Hichtum-Burgwerd
Twee keer per jaar komt het bestuur van Doarpsbelang Hichtum en het bestuur Doarpsbelang Burgwerd bij elkaar om te proberen om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen.
10. Projectplan verduurzaming Burgwerd-Hichtum (enquête/ presentatie)
Een verslag hiervan zal t.z.t. worden doorgestuurd naar de leden van Doarpsbelang
Hichtum.
11. Veiligheid N359
Sjaak geeft aan dat er tekeningen zijn, met daarin het idee om de hoofdweg N359 zelf te
laten zakken en secundaire wegen op niveau te houden. De provincie is eerst in gesprek
met de eigenaren van de grond en daarna zullen de tekeningen openbaar worden gemaakt.
De tekeningen zijn nog steeds in ontwikkeling. Mevrouw Kroondijk geeft aan dat haar zoon
Rindert Kroondijk de tekeningen al heeft ingezien en volgens Sjaak is dit nog niet mogelijk.
Volgens mevrouw Kroondijk zou dit mogelijk zijn omdat Rindert in onderhandeling is met de
provincie vanwege dat hij door de ‘nieuwe’ weg niet meer in zijn eigen land kan komen.
12.Lief & Leed Commissie
Ria Bos geeft namens de ‘Lief & Leed Commissie’ aan dat het gelukkig rustig is in het dorp.
‘Weet iemand iets, laat het dan even weten’, geeft Ria nogmaals aan.
Han grijpt dit moment ook aan om mee te delen dat Johanneke Terpstra wil gaan stoppen
met de dorpskrant. Het bestuur heeft een schrijven van haar ontvangen met daarin 3 opties
die zij heeft voorgesteld. Gezocht worden 2 nieuwe leden die actief willen meewerken aan
de dorpskrant. Als Johanneke stopt betekent het dat er geen Hichtumer vertegenwoordiger
is en dat betekent geen input. Wat willen we met de krant? Graag verneemt het bestuur
voor 01 september aanstaande of er nog vrijwilligers zijn om actief mee te werken aan de
dorpskrant. Melden zich voor deze datum geen vrijwilligers dan gaat het bestuur Doarpsbelang Hichtum beslissen over de toekomst van het dorpskrantje ‘Op ‘e Hichte’ in Hichtum.
13.Activiteiten
In overleg besluiten de leden en het bestuur om een BBQ te organiseren op zondagmiddag,
3 juli aanstaande om 16:00uur. Een aantal leden zullen langs gaan bij de inwoners om zich
te laten opgeven voor de BBQ. Er zal een bijdrage worden gevraagd voor de BBQ. Annemieke, Ria en Michel hebben zich aangemeld als vrijwilligers om de BBQ mee te organiseren.
Daarnaast wordt er weer een viswedstrijd georganiseerd dit jaar door Sjaak en Yke. Dit zal
in samenwerking met de camping worden georganiseerd.
De deelname aan de ‘Culturele Hoofdstad’ voor de kinderen in Hichtum wordt opgepakt door
Hester.
14. Rondvraag
Sjaak vraagt naar het internet in Hichtum. Elke geeft informatie over VDSL, voor toch wat
sneller internet via de koperen leiding. Dit is voor heel Hichtum bijna mogelijk met verschillende snelheid.
Niet op 8743KX 1 en 3, (3A wel!) en niet 8743KZ 2. (Klik op de onderstaande link om te kijken of het mogelijk is, telefoontje naar KPN (of andere provider) om aan te passen!)
https://netco-fpi-info.fourstack.nl/
Sjaak geeft aan dat de berm naar Hichtum er niet uit ziet nadat er kabels zijn gegraven.
Han gaat contact opnemen met de uitvoerder hierover. Daarnaast valt Sjaak over de groene
coniferenhaag bij de glasbak. Deze zouden volgens hem niet in het landschap van Hichtum
passen. De glasbak wordt t.z.t. verwijderd omdat de gemeente te glasbakken bij de supermarkt gaat plaatsen. Ook zijn er bomen omgewaaid op de weg naar de camping, ook hierover zal Han contact opnemen met de gemeente. Het bestuur van Doarpsbelang gaat ook
contact opnemen met Pryan of hij het onderhoud van de bloembakken in Hichtum zou willen
bijhouden en een aanvraag doen bij de gemeente voor bloembakken bij de brug.
15. Einde vergadering
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Nieuws van Excelsior

Eind maart hebben we als vereniging weer de oud ijzeractie gehouden. Dit heeft ons een
mooi bedrag opgeleverd. Graag onze dank voor jullie oud ijzer!!
Vervolgens was er op zondag 3 april een afscheidsdienst voor dominee L. Westra, waarbij
Excelsior aan mee heeft gewerkt, samen met het korps van Lollum/waaksens.
Op 6 april was er in de kerk van Hichtum een speciale voorstelling over 15 oud-inwoners
van Hichtum, die in 1911 naar Amerika vertrokken. Hylke Speerstra heeft hier een boek
over geschreven, en vertelde hier enkele gedeelten uit . Hierbij heeft de muziekvereniging
voor de muzikale ondersteuning verzorgt.
Verder waren wij erg druk met het
oefenen voor het jaarlijkse Gouden
Spiker Festival in Ureterp.
Elke maandag avond werd er een
extra sectierepetitie gehouden met
steeds een andere groep muziekspelers. En daarna een hele repetitie met alle leden.
Op17 juni hadden we een studiedag in het dorpshuis georganiseerd
ter voorbereiding op dit belangrijke
festival.
En toen was de dag aangebroken,
21 mei 2016. De dag dat we met
het hele korps naar Ureterp gingen.
Eerst werd er geloot welk korps de
spits afbeet en wie erna volgde.
Onze muziekvereniging moest als laatste spelen in de 5e divisie. Eerst werd er een koraal uit
het rode boekje gespeeld, vervolgens het verplichte stuk. Hierna speelde Paula Riemersma
het solo stuk en het klonk erg goed! Als afsluiter werd er nog een mars gespeeld en toen
was het afwachten.
Zouden wij deze keer een prijs hebben gewonnen?
Vervolgens kwam het moment van de waarheid, maar helaas, vielen wij net buiten de
prijzen.
Wel kregen we een erg positief commentaar van de jury waar we als korps en zeker niet te
vergeten, onze solist erg trots op mogen zijn!!
We zijn weer een ervaring rijker met zijn allen!!!
Wanneer deze editie van op’ e Hichte uitkomt hebben wij nog een aantal activiteiten gehad.
Zo zijn we op 19 juni met zijn allen naar Earnewâld geweest voor een gezellig middagje
weg. Even met zijn allen lunchen en daarna handboogschieten. En niet te vergeten, even
een lekkere borrel na.
En op 20 juni hebben wij ons jaarlijkse campingconcert bij Camping Fûgelfrij!!
Ook deze keer willen wij de fam. Ykema erg bedanken voor de gastvrijheid!
Maar niet te vergeten, ook de mensen die zijn komen kijken!
Nu alles weer op papier staat, denk ik dat het wel weer lang genoeg is geweest en is het tijd
voorde zomerstop. Na de zomervakantie zullen de eerste repetities weer beginnen.
Wij wensen graag iedereen een goede en mooie zomervakantie toe!!!
Met vriendelijke groet,
Hilda Altenburg Algemeen bestuurslid
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Reisvereniging Burgwerd, Hichtum, Hartwerd
Zoals elk jaar gaat de reisvereniging weer een "reis" maken. De datum is 10 september
2016, vertrek 15.00 uur. Dit jaar een met een middag - avond programma.
Het belooft weer een gezellig gebeuren te worden. Vorig jaar hebben we een prachtige
dagtocht gemaakt naar Duitsland. Hier hebben we de Meijer Werft in Papenburg bezocht,
waar de grootste cruise schepen ter wereld worden gemaakt. De voorbereidingen en maken
van zo'n schip vergen 3 jaar! De planning is heel strak, want de boekingen beginnen al
tijdens de bouw. Ook hebben we nog het stadje Leer bezocht. Dat was ook echt de moeite
waard. Voor volgend jaar staat weer een dagtocht in de planning.
U kunt lid worden van de vereniging door een belletje te doen naar Roel de Jong,
tel. 0515-574437. De contributie is 50 euro per jaar, p.p.
Het bestuur, Auke, Paula, Ria en Roel.

NLdoet Burgwerd 2016
Na aftrek van alle kosten hadden we nog een
bedrag over van de bijdrage van het Oranjefonds
aan NLdoet.
Dit bedrag hebben we overhandigd aan Dinny
Huitema om hem tegemoet te komen in de
kosten van het maken van naamborden van de
brug.
Dinny had er al een mooie andere bestemming
voor; hij schenkt het bedrag aan het KWFkankerbestrijding.
Edith Wierstra en Carin Mulder
Over het mooie bootje op de foto in de volgende
editie van deze krant meer.

Grote verloting dorpsfeest
Bij de grote verloting van het dorpsfeest in 2014 mochten wij de eerste prijs in ontvangst
nemen. Zelf waren wij toen niet bij de uitslag van de verloting aanwezig. We hoorden
enkele dagen later van iemand dat we deze prijs hadden gewonnen. Eerst dachten we nog
dat er een grapje werd gemaakt. Maar toen een delegatie van de feestcommissie bij ons
langs kwam op de prijs te overhandigen, was het menens. En de prijs was niet niks: een
podium cadeaukaart met een flinke waarde. Deze kun je gebruiken voor het boeken van
een voorstelling, concert of festival.
Wij hebben deze prijs gebruikt voor het bijwonen van een concert van Marco Borsato in
Ziggo Dome in Amsterdam op donderdag 25 februari. Een prachtige happening; écht de
moeite waard!

Feestcommissie, nogmaals bedankt voor het houden
van deze verloting dat wij met het winnen van deze
prijs dit geweldige concert konden bijwonen.
Dus, inwoners van Burgwerd en Hichtum: natuurlijk
(weer) intekenen op de lijst, en misschien ben jij deze
keer de gelukkige!
Groeten van Minne en Lydia Wiersma
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Kinderpagina
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Prikbord
Op dit prikbord mag iedereen iets plaatsen wat
direct of indirect betrekking heeft op Burgwerd en
Hichtum. U kunt denken aan bv. een oproep, een
verhuisbericht, de aankondiging van een collecte,
een bedankje, een “wist u dat” of een vraag aan
dorpsgenoten.
Commerciële mededelingen of reclame is niet
toegestaan.
Na 47 jaar heb ik afscheid genomen van de Schoolstraat 22. Cor en ik hebben het
altijd fijn gevonden om in Burgwerd te wonen.
Iedereen bedankt voor de goede tijd daar!
Betty Bouwknegt-Feenstra.
Mijn nieuwe adres is :
Peter van Thaborplein 78
8701 EW Bolsward.
Wie zin heeft in een bakje koffie is welkom! Groeten Betty.

RABO Actie
Van de RABO sponsoringsactie hebben we €65,-ontvangen. Als je hebt meegedaan met deze actie dan
onze hartelijke dank hiervoor!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Doarpshûs Ús Gerak

Wordt gezocht:
Contactpersoon voor het KWF - kankerbestrijding.
Graag doorgeven aan Dinny Huitema.

Goede vrienden,
Even weer een update: ik ben vereerd dat ik ook deze
zomer weer met werk in de mooie galerie De Vereeniging
van Jos en Helene v/d Vijver mag exposeren. Workum
ontwikkelt zich als een prachtig kunststadje met vele
galeries (EN het mooiste pleintje van de Friese Elf Steden.
Een nieuw trekpleister is ook de vermaarde galerie Zofier,
die sinds kort permanent in Workum is neergestreken.
Kóm naar Workum, één van de mooiste stadjes van Friesland zeker ook in de weekenden van de kunstroute ‘Kunst
in Workum”!
(Daarnaast dus ook de hele zomer exposerend in de beeldentuin van Galerie Lijn 3, in Geersdijk, Zeeland
(www.galerielijn3) waar ik eerder over berichtte)
Hart. groet, Peter Hein
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Slotavond = QUIZAVOND
Na het succes van afgelopen jaren en een toenemend aantal deelnemers, mochten we dit
jaar maar liefst 16 groepjes van 3 personen verwelkomen op onze 4 e Quizavond. Omdat er
2 achter de bar stonden en 1 als supporter meekwam, besloten we ter plekke om hier onze
17e groepje van de maken. Helaas kwamen hier na verloop van tijd steeds meer mensen
bij, waardoor we de uitslag van deze groep niet mee konden tellen. Elke groep mag nl.
maar uit 3 mensen bestaan…..
Na een kort welkom konden we van start, maar niet voordat we het rode draadspel van deze avond bekend hadden gemaakt, nadat we het 1e jaar moesten breien, het 2e jaar zoveel
mogelijk plaatsnamen met een A opschrijven, en het 3e jaar een reuzewoordzoeker op
moesten lossen, vonden we het dit jaar weer tijd worden om onze deelnemers creatief bezig
te laten zijn, er moest worden gepunnikt………….Hilariteit alom, maar tot onze verbazing ging
iedereen fanatiek van start, want bij een gelijke stand gaf het aantal cm wat gepunnikt was,
de doorslag.
Nadat bij elk groepje 1 persoon druk aan het punniken was, kon de quiz beginnen. De eerste drie rondes konden vlot achter elkaar door gehouden worden, vragen over eten en drinken, van alles wat en vooral bij de laatste ronde voor de pauze, de taalvragen, was het even
heeeeeel stil in de zaal. Na elke ronde werd gelijk de uitslag gegeven, en de ooo”s en aaa’s
waren niet van de lucht.
Na een korte pauze werd de tussenstand bekend gemaakt en konden we verder met vragen
over Nederland, Sportvragen en een hindernisreisje door Friesland, waarbij plaatsnamen
geraden moesten worden. Hoe krijg je 91 mensen stil…….haha. Hierna werd het punniken
berekend en konden we de einduitslag bekend maken.
De derde prijs was een gelijke stand, dus telde het punniken, en daarbij trok het team van
Lysbeth, Hylke en Dinny aan het langste end, Lysbeth had nl ook het langste punnikkoord
gemaakt van maar liefst 2,59 m……
De 2e prijs was voor Regien, Anny en Petra.
De 1e prijs was voor de Toppers, bestaande uit het dorpsbelangbestuur, Robert, Lisette en
Jaap.
Hierna werd er nog lang over de vragen nagepraat en was het een supergeslaagde avond,
ook voor ons. Op naar volgend jaar, de 5e quizavond van Burgwerd!!!!
Groeten van Greetje en Paula.
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Mijn tattoos
Ik heb 3 tattoos, de eerste die ik heb laten zetten staat op mijn rechter pols en is het teken
van mijn sterrenbeeld, leeuw. Ik was 19 toen ik deze tattoo heb laten zetten. Vanaf mijn 16 e
wou ik al een tattoo, ik ben “besmet” door mijn vader, maar daar was mijn moeder niet zo
blij mee. Ik mocht van mama pas een tattoo als ik 21 was of eerder het huis uit was. Toen ik
19 was heb ik het op een gegeven moment gewoon gevraagd omdat ik deze tattoo al vanaf
mijn 16e wou. En ik woonde toen bij mijn oom en tante in Dronten (voor school) dus technisch gezien woonde ik niet thuis ;). Mama moest er wel over na denken en heeft het overlegd met Robert-Jan, ik dacht dat hij de gene zou zijn die het er niet mee eens was, maar hij
zei: als ze het zelf wil moet ze het zelf weten. En zo geschiede, op 29 december 2011 heb ik
deze tattoo laten zetten.
De tweede tattoo was een verjaardagscadeau van mijn vader. Dit was op 12 juni 2013, we
kwamen om een afspraak te maken, maar het kon toen al gelijk. Ik heb voor de tekst “go
your own way” gekozen omdat ik het een mooie tekst vind, wat je ook doet, ga altijd je eigen
weg. En het is mijn all time favorite nummer. Ik heb bij deze lang op een lettertype gezeten,
ik kon maar geen mooi sierlijk lettertype vinden met een mooie R, uiteindelijk kwam ik bij
Alura, een typo die ik sinds dien (vaak) gebruik voor werkstukken etc. Ik was en ben heel
“trots” op deze tattoo, ik vind hem nog steeds heel mooi en het typo dus ook, alleen omdat
het zo’n sierlijk lettertype is lijkt de O een beetje op een A, iets wat ik zelf niet had gezien, of
waar ik niet op lette tot dat mensen het tegen me zeiden. Maar als je de hele tattoo ziet zie
je wel degelijk verschil tussen de A en O.
Mijn derde tattoo was ook een verjaardagscadeau, in 2014. Deze hebben de meesten waarschijnlijk nog nooit gezien, wat kan kloppen want hij zit op mijn voet. Het is een anker met
een strikje. Ik hou heel veel van de zee en het water, ik hou van varen en het anker vind ik
een mooi symbool. Het strikje is omdat ik alleen een anker een beetje saai vond. Ik zag zoiets voorbij komen op internet en dacht, dat is ook super leuk. Ik heb hem zelf “ontworpen”.
Ik heb een mooi ankersymbool uitgeprint en een strikje, deze overgetrokken en voilà, daar
was de tattoo, het strikje is roze omdat ik dat een mooie kleur vind. Deze tattoo op mijn voet
deed het meeste zeer, de voet is al een gevoelige plek, vooral boven op het bot en hij is het
grootst. Mijn voet is een paar dagen dik geweest en lopen ging ook niet makkelijk, maar ja,
wie mooi wil zijn moet pijn lijden.
Ik heb nu 3 tattoos, maar ik kan je garanderen dat het niet bij deze 3 blijft. Wanneer en wat
weet ik nog niet, maar er komen sowieso nog een paar bij. Het is besmettelijk, het blijft er
nooit bij één.
En als laatst een tip voor iedereen die een tattoo wil: denk er goed over na, neem geen overhaaste beslissingen, het blijft wel de rest van je leven op je lichaam staan, ook al zijn er hele
goede tattoo artiesten die heel mooi cover ups kunnen maken. En doe altijd wat je zelf mooi
vind, je zet hem tenslotte voor je zelf!
Volgende keer in deze rubriek: Froukje Posthumus.
Lyan Kramer
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Bewenners om útens
Ze hebben mij gevraagd om een stukje te schrijven voor de dorpskrant als
oud-Burgwerder.
Ik ben geboren in 1943 in het kleinste huisje van
Burgwerd. Dit werd later gebruikt voor de jeugd:
Lambiek. Ik had 4 broers waarvan er nog 2 in
Burgwerd wonen. Later zijn wij naar de Doniaweg
verhuisd. Mijn vader was groenteboer en koster. Hij
had een groentekar waar hij overdag mee op uit
ging met zijn paard. En mijn moeder deed de winkel.
Hierbij hielp ze ook iedereen die hulp nodig had.
’s Morgens riep mijn vader mij uit bed en dan moest
ik de kerk mee schoonmaken. Ik was 12 jaar. Ook
ging ik twee middagen naar de familie K. Eringa om
te helpen in de huishouding. Ik moest strijken,
afwassen en stofzuigen. Het was hard werken, want
er werd weinig verdiend. Ik ging naar de naaischool
toen ik van de huishoudschool af kwam.
We hebben thuis een hele warme jeugd gehad,
ondanks de armoede. Alles kon.
Jan is geboren in Hichtum en kwam later ook in Burgwerd wonen. Hij kwam vroeger ook
veel bij ons. Jan woonde in het laatste huisje op het Trekpad, waar Bouke en Greta nu
wonen. We zijn in 1963 getrouwd. Jan was vrachtautochauffeur. We zijn eerst een jaar in
het huis van Jan zijn moeder gaan wonen. Zij was naar Canada. We hadden het huis op
Trekpad no. 12 gekocht en dat moest eerst helemaal verbouwd worden. Dankzij mijn
oudste broers konden we dit doen. We hebben drie kinderen gekregen: een jongen en twee
meisjes. Ik ging ook in huishoudingen werken als de kinderen naar school waren. Jan was
met 50 jaar uit het werk.
Ik heb nog de opening van het Doniahûs meegemaakt. Toen zat ik in de Stichting en heb
toen nog 10 jaar meegedraaid. Wat een mooie tijd! Al die bands met muziek. Ik liep soms 5
uur ’s nachts met 4000 gulden naar huis. In die tijd ben ik Eerste Vrouw van het jaar
geworden.
We hebben 38 jaar op het Trekpad gewoond. Jan kon het allemaal niet meer en toen zijn
we naar Bolsward verhuis. Daar hebben we 9 jaar op de Oppers gewoond met een hele
grote tuin. Omdat ik dat niet meer kon doen zijn we verhuisd naar Klein Gasthuis no. 13
(onder het poortje, in het hofje). Kort geleden is daar mijn buurman – waar we 38 jaar
naast gewoond hebben in Burgwerd – hier ook komen wonen.
En vrouw Terpstra van de bakker van Burgwerd en R. Baarda wonen hier ook.
Jan gaat drie dagen in de week naar
Slachtehiem. Een dagopvang voor ouderen. We
hebben het hier erg naar de zin zo dicht bij de
stad.
Jullie zijn van harte welkom.
Jan en Neel v/d Zee – Sieperda.
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Tsjerke Nijs
Diensten van de Protestantse gemeente
Burgwerd/Hartwerd/Hichtum
juli/augustus/september 2016
Juli:
03

geen

10

Ds. Terlouw

17**
Gezamenlijk
24**
Gezamenlijk
31**
Gezamenlijk
Augustus:

Ds. Strubbe

07**
Gezamenlijk
14*
Gezamenlijk
21**
Gezamenlijk
28**
Gezamenlijk
September:
04

-----------Koningin
Wilhelminafonds
Diaconie

H. Giliam
Ds. Praamsma

Reumafonds

Ds. Praamsma
Mevr. Sina
Cnossen
Ds.J.v.d.Windt

11

Nieuwe Invulling
Ds. Wiebenga

18

geen

25

Ds. L. Westra

Hichtum
Burgwerd

19.30

Lollum/
Waaksens
Burgwerd

11.00

Diaconie

Lollum/
Waaksens
Hichtum

Diaconie

Lollum/
Waaksens
Burgwerd

Viering Avondmaal

9.30

11.00

11.00
9.30
11.00

10.00
Tadzjikistan

Hichtum

11.00

------------Startweekend

Jeugdwerk
PKN

Burgwerd

11.00

Mooie foto van de dorpskern met de kerk en
Draaierij Posthumus.
De foto is gemaakt op 21
mei 2016.
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