37e Jiergong Maaitiid 2019

Op `e Hichte
Doarpskrante fan Burchwert en Hichtum

Fan de redaksje
Het jaar is al weer enkele weken begonnen. De bloembollen komen alweer uit de
weidevogels komen weer en het eerste ei is alweer gevonden. Met al een aantal hele mooie
dagen in februari zou je bijna vergeten dat de lente nu pas begint en daarbij ook de eerste
Op ’e Hichte 2019 weer uitkomt.
Als nieuw redactie lid zal ik me even voorstellen: Ik ben Henri de Haan 31 jaar en woon nu
ruim 10 jaar in Hichtum; ben getrouwd met Ytsje de Haan-Kuipers en samen hebben we
een zoontje genaamd Jouke. Als nieuw redactielid hoop ik voor wat meer nieuws uit
Hichtum te gaan zorgen.
Namens de redactie bedankt voor alle kopij en heel veel leesplezier!
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Yn petear mei
Yn petear mei Anny Eringa

Anny Eringa heeft jaren in de redactie van de
Op ’e Hichte gezeten en omdat Anny nu het
redactieteam heeft verlaten, leek het ons wel een
mooi moment om onze lezers wat meer over haar
te vertellen.
Op een vrijdagochtend ging ik rond koffietijd voor
het interview langs bij Anny.
In een keet in Schettens naast de boerderij van
een oom en tante van haar ouders, kwam Anny in
1968 als jongste telg ter wereld in het gezin van
Seakle en Hilly Altenburg. Zij is het zesde kind en heeft nog 2 broers en 3 zussen.
In 1970 verhuist het gezin naar de boerderij op de Burgwerderhoek, waar ze haar hele
jeugd heeft doorgebracht.
Ze gaat in Bolsward naar de lagere school, de Josef en Mariaschool, het was een leuke
school en heeft daar een fijne tijd gehad. Daarna gaat ze naar de St. Franciscus mavo.
In het examenjaar van de mavo was ze erg druk met muziek, ze zat namelijk in drie
verschillende orkesten, te weten; Excelsior Burgwerd, het Wonseradeel Kapel en het Frysk
fanfare orkest, dat in 1983 is opgericht. Toch slaagde ze erin om het examenjaar goed af te
ronden!
Als Anny 10 jaar is, in 1978, begint ze met bugel spelen. Zij komt bij het korps van
Burgwerd. Toen werd ze gevraagd om mee te spelen in het Wonseradeelkapel in
Witmarsum, hier fietste ze samen met haar vriendin Ytsje (de zus van Pier) naar toe en dat
was erg gezellig !
Toen het Frysk fanfareorkest in 1983 werd opgericht, werd Anny gevraagd om mee te doen,
hier had ze eerst geen zin in, want ze vond zichzelf niet goed genoeg. Toch werd ze
overgehaald om de eerste repetitie mee te spelen en vervolgens heeft ze ruim 10 jaar
meegespeeld ! Het was een geweldige tijd! Concerten overal in het land, maar vooral in
Limburg. Limburgers staan bekend als feestvierders, maar de Friezen lieten hen zien wat
écht feestvieren was. De gemiddelde leeftijd van het fanfareorkest was in de beginperiode
18 jaar, dus we kunnen ons wel voorstellen dat het erg leuke feestjes waren!!
Na de mavo volgt Anny nog twee jaar de Havo op het MBO in Leeuwarden. Ook hier slaagt
ze voor. Als ze 18 jaar is gaat Anny naar de PABO, ze weet eigenlijk niet wat ze wil, maar
het onderwijs lijkt haar wel wat, vandaar deze opleiding. Ze vindt de opleiding niet zo heel
erg leuk, maar het stagelopen beviel haar wel, daarom maakt ze de opleiding ook af.
Op 21 jarige leeftijd krijgt Anny verkering met buurjongen Pier Eringa. Ze kent hem al
jaren, ze is bevriend met zijn zussen Aukje en Ytsje en bij Excelsior zaten Pier en Anny
altijd tegenover elkaar en ze konden het altijd goed met elkaar vinden. Na een
koninginnenconcert wou Pier met Anny meefietsen en zo is hun romance begonnen. Ze
trouwen in 1992 en samen krijgen Anny en Pier twee zonen : Sipke en Robin.
Anny is 22 jaar als ze in november 1990 op de Sint Bonifatiusschool in Dokkum haar eerste
baan krijgt. Ze komt voor de klas te staan in groep 1. Hier heeft ze dik 7,5 jaar gewerkt,
van de kleuters tot de bovenbouw. Sipke en Robin zijn inmiddels geboren en ze vraagt of ze
kan worden overgeplaatst naar een school dichter bij huis.
Ze komt in juni 1998 op de Bonifatiusschool in Reahûs terecht, vlak voor de zomervakantie.
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Hier heeft ze met veel plezier 18 jaar gewerkt en toen was het tijd voor verandering. Ze
komt op de Bonifatiusschool in Woudsend.
Hier heeft Anny nog 2 jaar voor de klas gestaan en toen was ze helemaal klaar met het
werken in het onderwijs. De druk is veel te hoog. Lesgeven aan de kinderen is nog steeds
hartstikke leuk, maar alles wat er nog bij komt kijken maakt de baan erg zwaar.
Anny zegt haar baan op en begint met een studie. Een tweejarige opleiding aan de Friese
Poort. Een hele andere richting: Maatschappelijke zorg. Dit is gericht op de geestelijke
gehandicaptenzorg voor alle leeftijden. Ze loopt stage in Joure op de dagbesteding en
begeleid wonen. Ze vindt dit echt geweldig!! Vooral het begeleid wonen, het helpen bij kleine
problemen zoals de afwas, maar ook het regelen van reizen en emotionele problemen. Het is
heel divers. De jongste cliënt is 18 en de oudste 68, maar hun functioneren is rond de 3, 4
jaar.
Anny hoopt in februari 2020 klaar te zijn met de opleiding en een leuke baan te vinden.
Anny speelt nu geen bugel meer, toen de kinderen nog klein waren wel, eerst in Burgwerd,
toen in Spannum omdat dit wat beter te regelen was i.v.m. oppas. Daarna Scharnegoutum
en ook nog twee jaar in Tjerkwerd. Helaas moest zij door de vele migraineaanvallen, die zij
steeds vaker kreeg, noodgedwongen stoppen met het muziek maken. Na een half jaar niets,
ging ze toch weer spelen nadat ze mee had gedaan aan het reünieconcert van Excelsior.
En dan nu weer even een stop in verband met de studie die ze volgt.
30 jaar lang heeft Anny last van migraine gehad, maar gelukkig is ze nu hoofdpijnvrij door
behandelingen in de migrainekliniek in Duitsland. Hierdoor heeft ze weer zin in van alles,
ontspannen leven en genieten!
Hun oudste zoon Sipke woont en studeert in Leeuwarden Maatschappelijk werk en
dienstverlening, zo nu en dan hebben Anny en Sipke overleg, omdat hun studies zoveel op
elkaar lijken en dat is erg leuk!
Robin, de jongste, woont nog thuis en werkt bij DeLaval op de auto. Hij gaat bij de boeren
langs met onderdelen voor de melkmachines. Hij omschrijft zijn baan zelf als : Een soort
S.R.V. voor melkveehouders.
Pier is bio-boer op de boerderij op de Paaldijk. Ze hebben het met elkaar nog steeds prima
naar hun zin!
Anny bedankt voor dit interview, we hopen dat je nog lang met veel plezier kunt genieten
van al de dingen die je leven aangenaam maken en tot ziens !
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Even voorstellen
We zijn al behoorlijk
‘ingeBurgwerd’, maar dan nu
toch eindelijk ons
voorstel stukje.
Al meer dan een jaar waren
we op zoek naar ‘onze’
boerderij. In ieder geval aan
het water, met ruimte, maar
ook weer niet in ‘the middle
of nowhere’. Rond het
IJsselmeer in Noord-Holland
of Friesland. Op verschillende
plekken hebben we een
weekend overnacht om te
voelen of we er ons thuis
voelden. En al zijn we geen Friezen, hier voelde het goed en toen we de boerderij op de
Doniaweg 1 zagen, werden we op slag verliefd. Hier wilden we wonen en werken.
Zoals de meeste wel weten, liep het allemaal een beetje anders. Op 9 oktober sloeg een
schoorsteenbrand uit tot een grote brand. We hadden net de huiskamer ingericht. Met een
goede vriendin zaten we om de haard toen de schoorsteenbrand ontstond. Klep dicht, zand
erop en 112 bellen riep Rens. Ongelooflijk hoe snel dat ging, binnen een paar minuten
sloegen de vlammen uit het dak en volgens de brandweer hebben we echt heel veel geluk
gehad. Hadden we een paar minuten later gebeld en waren zij niet al in de kazerne, was de
hele boerderij afgebrand. Wij en onze dieren zijn gelukkig ongedeerd. Ook zijn we niet veel
spullen kwijt, de verhuisdozen waren nog maar nauwelijks uitgepakt. Die staan nu allemaal
schoongemaakt opgeslagen in Heerenveen.

We zijn zo dankbaar voor de opvang in het dorp. De eerste avond hebben we geslapen bij
Aukje en Henk, onze buren. Marijke en Gerben stonden en staan nog steeds direct klaar.
Overbuurman Tinus met twee rechterhanden helpt ons ook waar nodig met technische en
praktische hulp. We hebben heel veel bloemen en kaartjes ontvangen, mensen die vroegen
hoe het met ons was en hulp aanboden. Dat was zo fijn om te ontvangen, we waren echt in
shock. Sorry dat we niet iedereen persoonlijk hebben bedankt.
Een week later vierden we, ondanks alles, de verjaardag met Rens. Dat was zo’n bijzondere
picknick in de zon met veel oude vrienden en ook al veel mensen uit het dorp. We komen
hier echt thuis en voelen ons zo welkom. Het Fries gaat nog wat hakkelig, maar daar
werken we aan.
Met Kerst 2019 kunnen we weer in de boerderij. Het ziet er allemaal normaal uit, maar het
dak moet vernieuwd worden, van binnen is de bovenverdieping helemaal verbrand en op de
begane grond is alles gesloopt in verband met waterschade. In de tussentijd wonen we in
het vakantiehuisje aan de Schoolstraat, we zijn daar erg dankbaar voor. Intussen knappen
we het huisje op op ons erf, dat volledig een bouwval bleek en ook daar was brand in
geweest, maar alles was afgetimmerd. We hopen daar in mei te kunnen gaan wonen.
Inmiddels hebben we al zoveel mensen ontmoet en leren kennen. Rens houdt van het
dorpsleven, gaat graag naar bijeenkomsten en vergaderingen. Ik (Arianne) houd ook van
mensen, maar, als ik niet werk, dan ben ik het liefste alleen. Ik schrijf graag, rommel in de
tuin, maak muziek en knuffel bomen ; ). Al heb ik ook veel lol gehad tijdens
het Pearke Biljet.
In het dagelijkse leven is Rens stervensbegeleider en ik begeleid ondernemers om in
overvloed te ondernemen en een leuk leven te hebben. Hiernaast begeleiden we samen
relaties die meer verbinding willen met elkaar en meer inspiratie als koppel.
Graag willen we in de boerderij ook mensen ontvangen die we begeleiden en een mooie
workshopzaal bouwen. Die plannen staan echter nu op een laag pitje. Wanneer we er
eindelijk weer kunnen wonen, gaan we er eerst zelf van genieten.
Dan nodigen we jullie ook uit voor die welkom borrel die we al hadden gepland.
Fijn om jullie te ontmoeten.
Rens Hulshof – van Galen
Arianne van Galen - Hulshof
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Sjen yn it Tsjuster….. En no fierder……
It is no in jier nei de earste foarstellings fan Sjen yn it Tsjuster. Noch hieltiid hear ik
reaksjes fan wat wie dat bysûnder.
We ha as bestjoer fan STULLP alles op in riegje setten en ek alles organisatoarisk
ôfronden. Ek finansjeel binne we der goed útsprongen. We wolle noch eltsenien dy’t ús
stipe ha derfoar tige tank sizze.
We kinne no wer foarútsjen. Yn in earder stikje foar Op ‘e Hichte ha ik skreaun dat ik
hoopje dat Sjen yn it Tsjuster in ferfolch krije sil.
We ha as bestjoer tidens de ôfslútende jûn minsken frege mei ideeen te kommen foar in
ferfolch.
Marina Ketelaar kaam mei in moai projektfoarstel. Der oer geane we mei har yn petear. It
wurd wat mei foto’s fansels. Mar hoe as wat hearre jim noch.
Fierder ûndersykje we de mogelikheid om yn 2021 yn Burchwert in foarstelling te meitsjen
fan de Fryske bewurking fan it stik Under the Milkwood fan Dylan Thomas.
Dizze Fryske bewurking is makke troch Tsjêbbe Hettinga. Dit stik giet oer it reilen en seilen
yn in lytse doarpsmienskip. We tinke deroan dit op in spesiale lokaasje yn
Burchwert op te fieren, werk rekt wiite we noch net. We tinke oan it parkje of op it
skoalleplein as it plan fan Pleuny raliseart wurd.
Ek foar dit projekt wollewer gearwurkje mei professionele keunstners en fansels mei alle
oare ferienigings yn Burchwert.
As der minsken binne dy’t ek noch moaieideen ha, lit it ús witte.
It soe moai wêze dat we in ferfolch jaan kinne oan wat der 2018 yn gong setten is.
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Column Peter Hein
Bij de dood van een krantenbezorger.
De meest vanzelfsprekende dingen zijn plotseling niet meer zo
vanzelfsprekend wanneer je ze ineens mist. Als je op een koude
ochtend opstaat en je merkt dat de verwarming het niet doet. Geen
enkele dag denk je aan de verwarming. Die doet het gewoon altijd.
En totaal onverwacht ziet je behaaglijke wereld er heel anders uit.
Een koude dag grijnst je tegemoet.
Zo was het in de week dat ik dit schreef ook met de ochtendkrant: brievenbus leeg, geen
‘Leeuwarder’! Ochtendritueel van krantje en koffie voor het eerst doorbroken.
En al is dat misschien wat onvolwassen, ongewild beïnvloedt het toch een heel klein beetje
je (ochtend)humeur en de rest van je dag. Ook de NRC (die bij ons in Burgwerd altijd zelfs
al vroeger in de bus ligt dan die bij onze kinderen in Amsterdam) ontbrak die dag.
Vervelend, maar kan gebeuren. Morgen beter.
Als dan ook de volgende dag de kranten niet bezorgd worden, onderneem je maar eens wat
actie. En dan hoor je tot je schrik dat die lieve, kleine man, die altijd keurig op tijd de
kranten bezorgde, onderweg in zijn auto een fatale hersenbloeding kreeg en in het harnas
is gestorven.
Ineens word je je ervan bewust je dat die krantenbezorger, iemand die je nauwelijks
kende, toch een grotere plek in je leven heeft gehad dan je je tot dan toe realiseerde. Niet
alleen door de kranten die hij bezorgde, maar juist door zijn vriendelijkheid, zijn stiptheid
en zichtbare toewijding: snel de auto uit, even zwaaien, soms, als je buiten was, een paar
woorden in de taal die hij niet goed meester was: “Astoeblief, de krant. Faine dag nog,
doei”, en haastig ging hij verder.
’s Ochtends, heel vroeg, in de nacht nog, haalde hij de kranten op bij een of ander
verdeelcentrum en begon hij aan zijn eerste ronde. Als hij klaar was, even slapen, en
daarna verder met de kranten van de middag. (Dat wilde hij me nog wel een keer in der
haast vertellen, voordat hij met een brede glimlach weer in zijn autootje sprong.)
Ik weet niet of het u ook zo vergaat, maar een mens wil weleens stilstaan bij het raadsel
van ‘De zin van het Leven’.
Over alle theologische, filosofische en andere gezichtspunten hierbij zouden vele, vele ‘Op e
Hichtes’ te vullen zijn. Ongetwijfeld zijn er vele antwoorden mogelijk, maar de dood van
onze krantenbezorger liet mij in ieder geval weer eens één van de mogelijke antwoorden
zien.
Zal onze bezorger zich deze levensvraag ooit gesteld hebben? Waarschijnlijk kon hij als
nieuwkomer, die allang blij was dat hij in Nederland was en die zich een slag in de rondte
werkte om het hoofd boven water te houden, zich nog helemaal niet de luxe veroorloven
om zich hiermee bezig te houden. En als hij het zich wel eens zou hebben afgevraagd, zou
hij dan, net als ik, tot de conclusie zijn gekomen, dat één van de antwoorden op die vraag
zou kunnen zijn: de zin van het leven is: iets betekenen in de levens van anderen. Iets,
zelfs als het maar bescheiden is.
In ieder geval voel ik, nu hij er niet meer is, dat hij voor mij iets betekend heeft. Met zijn
vriendelijkheid, zijn zichtbare ijver en toewijding aan zijn werk, zijn ontroerend kleine
Nederlandse woordenschat en zijn uitstraling van een goed mens. Iemand die vast van plan
was er hier in Nederland het beste van te maken. En dat hij hiermee voor mij, een
onbekende voor hem, op zijn manier, zonder dat hij het wist, invulling gaf aan de zin van
zijn leven.
Het schijnt dat hij nog kleine kinderen had.
“Astoeblief, de krant. Faine dag verder”
Peter Hein
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Winnaars kleurwedstrijd en puzzel kersteditie

Winnares kleurwedstrijd:
Ingeborg Looijenga
Van harte gefeliciteerd!

Winnaar puzzel:
Anne Wind
Van harte gefeliciteerd!

De juiste oplossing was:

“Met volle buidel terugkeren”
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Foto's NL.doet zaterdag 16 maart 2019
Met dank aan de vrijwilligers en de medewerkers van SBB!
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Van de voorzitter,
Terwijl de dagen alweer lengen, we al een paar mooie dagen gehad
hebben en we allemaal uitkijken naar een mooie lente, kunnen we stellen
dat we niet een echte winter hebben gehad. Voor de een misschien een
opluchting, voor de ander een teleurstelling.
Ik ben inmiddels deze winter enigszins wat meer thuis geraakt in alles
waar Dorpsbelang zich mee bezighoudt, en dat is heel wat.
Om u even kort bij te praten;
Tijdens de verenigingsavond is er een presentatie over AVG en verzekeringen geweest. Er is
toen ook aan aanwezigen gevraagd om na te denken over een omnivereniging. Zo staan we
mogelijk sterker naar de toekomst. In mei praten we verder met de verenigingen over dit
onderwerp.
Pleuny van der Werf heeft een presentatie gegeven omtrent haar plan voor het schoolterrein. Er was een grote opkomst. De haalbaarheid is spannend. Een werkgroep gaat enthousiast aan de slag om een haalbaar plan te realiseren.
Er zijn deze winter bewoners vertrokken, maar we mogen ook weer nieuwe bewoners
verwelkomen. En ik hoop dat zij zich snel thuis zullen voelen in ons dorp.
Recent, 6 maart om precies te
zijn, hebben we ook bezoek
gehad van burgemeester
Jannewietske de Vries. Zij was
enthousiast over de plannen met
betrekking tot biodiversiteit en
het multifunctionele terrein. Zij
komt zeker nog een keer terug
met mooi weer. Want het was
een regenachtige dag, en dat is
zachtjes uitgedrukt!
Voor het multifunctionele terrein
is de beloofde subsidie inmiddels
aangevraagd. Wanneer deze
wordt toegekend kunnen we los!
En ja, het zal niemand zijn ontgaan, we
kijken inmiddels aan tegen een kaal park.
Wat is er een werk verzet door
Staatsbosbeheer om weer een mooi park
te realiseren. Hiervoor is er op 16 maart
een NL Doet dag geweest, waar vele
inwoners de handen uit de mouwen
hebben gestoken om 235 bomen en
struiken te planten. Om uit te groeien tot
een mooi geheel. Het weer werkte niet
mee. Regen en wind, maar de klus was
vlot geklaard. Want vele handen ……….
Mooie saamhorigheid en een gezellige
samenwerking, kortom een succes!
En zo kunnen we allemaal op onze eigen
manier iets van het buitenleven meekrijgen. Al werkend, wandelend, of fietsend, maar
vooral genietend van het mooie landschap in en om Burgwerd.
Ger Romijn
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Vanuit het bestuur:

Op allerlei gebieden zijn ontwikkelingen te melden over het laatste kwartaal.
We noemen er een aantal:
Veilige oversteek N359: de bodemonderzoeken zijn afgerond en nu is het w achten
op de aanbesteding en de plannen, zoals ze door de aannemer zijn uitgewerkt.
Burgwerd-Hichtum Energie Neutraal: leden van de w erkgroep zijn in gesprek geweest met de gemeente en provincie. Er was land beschikbaar gesteld door een boer voor het
plaatsen van zonnepanelen. Helaas voldeed deze locatie niet aan de door de provincie
gestelde eisen. Terreinen met zonnepanelen moeten aansluiten op de bestaand stedelijke
gebied (bsg). We zijn nu op zoek naar een ander terrein en ook bekijken we andere vormen
van duurzame energieopwekking. Zoals u heeft kunnen lezen is de discussie over
dorpsmolens weer volop gaande, dus ook daarover denkt de werkgroep na.
Woningbouw/huisvesting: nadat eerdere plannen voor het schoolterrein w erden
afgewezen door de gemeente, is door Pleuny van der Werf een nieuw plan bedacht.
De gemeente heeft aangegeven dat de eerste voorwaarde is dat het schoolterrein met het
schoolgebouw wordt aangekocht door de initiatiefnemer.
Dorpsbelang heeft in het verleden nadrukkelijk aangegeven dat het door de gemeente
aangekochte perceel naast Schoolstraat 26 in beeld blijft voor toekomstige woningbouw,
wanneer daar behoefte aan blijkt te zijn. Grote bottleneck in ons dorp lijkt momenteel
betaalbare huurwoningen voor starters te zijn.
Snel internet buitengebieden: helaas staat Súdw est-Fryslân als laatste op de lijst voor
de aanleg van glasvezel. In de herfst 2020 zou de inventarisatie plaatsvinden. Wanneer 60%
van de bewoners van het buitengebied intekent, zal aanleg in het laatste kwartaal van 2020
plaatsvinden.
En……… er wordt weer gewerkt aan de update van de website!
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WERKGROEP GROEN BURGWERD

Dit zijn de drie projecten waar we momenteel mee
bezig zijn:
Moestuinen: 12 inw oners w illen graag een
moestuin in Burgwerd. De locatie die we op het oog
hadden, gaat helaas niet door. We zijn dus op zoek
naar een geschikte locatie voor ons
moestuinencomplex. Dus als je een idee hebt?
Burchwerter Park: H et w as w el even schrikken, nadat Staatsbosbeheer klaar was met het kappen van (zieke) essen. Vette pech natuurlijk dat
meer dan 50% van de bomen in het park essen
bleken te zijn. Maar wat er voor terug komt is veel
gevarieerder. Tijdens NL Doet 2019 richten we ons
helemaal op het park. Er moeten zo’n 235 bomen en struiken worden geplant. Een greep uit
de soorten die zullen worden aangeplant: meidoorn, vuilboom, vlier, wintereik, liguster, gele
kornoelje, Gelderse roos, hondsroos, winterlinde, hulst, iep,
toverhazelaar, mispel, tamme kastanje, wilde kers, lijsterbes, sleedoorn etc. We moeten
even een jaar of 2-3 door de zure appel heen bijten, maar dan begint het weer een mooi
park te worden met volop speelgelegenheid voor kinderen, plekken om te picknicken etc.
Wat helaas weer opviel tijdens de werkzaamheden is de grote hoeveelheid hondenstront in
het park. Het zou toch wel heel jofel zijn wanneer bazen en bazinnen van de honden deze
troep opruimen.
Dorpsbelang gaat subsidie aanvragen voor het aanplanten van een aantal fruitbomen in het
park, zodat we hier een dorpsboomgaardje krijgen.
Straatplannen: uit de enquête die vorig jaar w erd gehouden over het vergroten van
de
biodiversiteit in het dorp, kwam een aantal straatplannen die levensvatbaar lijken. Voor de
uitvoering daarvan is het ook van belang dat aanwonenden de handen uit de mouwen willen
steken. Als eerste werden de plannen van Het Trekpad en van De Opfeart uitgekozen. Beide
zijn te overzien, aanwonenden willen meehelpen en het is makkelijk uitvoerbaar. Het betreft
het vervangen van de grasstroken door vaste planten, struiken en siergrassen, die
aantrekkelijk voor insecten zijn. Hiervoor hadden we de toestemming en hulp nodig van de
gemeente en die kregen we. Inmiddels is de groenstrook bij De Opfeart voor een deel
afgeplagd en omgewoeld. Er wordt nog grond aangevuld. Het plan wordt in 2 fasen
uitgevoerd. Ditzelfde wilden we ook doen voor Het Trekpad, maar daar wordt de beschoeiing
in 2019 of 2020 vervangen. Daar wachten we eerst op en dan gaan de aanwonenden ook
daar aan de slag.
Bij de werkgroep kwam ook de vraag binnen of de elzen langs de Kapelstrjitte vervangen
kunnen worden door bomen met meer sierwaarde, die minder hoog worden en minder
rotzooi verspreiden. Dat laatste argument is geen reden voor de gemeente om tot kap over
te gaan. Wat echter wel meespeelt is de parkeersituatie in de Kapelstrjitte, waardoor soms
gevaarlijke situaties ontstaan. Dit is door Dorpsbelang aangekaart bij de gemeente en men
bekijkt of hier iets aan gedaan kan worden. Da’s dus nog even afwachten.
Tijdens een rondgang met (beleids)medewerkers van het team Groen van de gemeente
spraken we ook over het oude stuk trekpad dat vanaf de boerderij van Tette en Jenny langs
het fietspad naar Bolsward ligt. Dit historische pad is de laatste jaren niet onderhouden en
niet meer herkenbaar als trekpad. Op dit moment wordt bekeken hoe dit aangepakt zou
kunnen worden. Probleem is dat er geen zware machines op kunnen om de zaak op te
schonen. Opslag van bomen is inmiddels wel verwijderd.
En natuurlijk gaat de vrijwilligersgroep De Zonnestraaltjes onder leiding van Corrie Gerritsma
binnenkort weer aan de slag met de bloembakken. De grote schalen langs de kade zijn al
lenteklaar gemaakt. Voor de bloembakken aan de brug moeten we nog even wachten op
mildere temperaturen.
OPROEP: als u uw tuin op het nieuw e seizoen voorbereid en her en der planten gaat
uitdunnen, gooi ze dan niet weg, maar pot ze op en doneer ze straks aan De Opfeart en
t.z.t. aan Het Trekpad voor het inplanten van de border langs het water. Ook hier vragen we
subsidie voor aan, maar hoe meer we zelf al hebben, hoe beter het is. Het gaat om struiken
en vaste planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Ook siergrassen kunnen. Op
het internet is wel te vinden welke planten bij- en/of vlinderlokkers zijn.
Samen met u gaan we aan de slag!
Tanja, Ria, Irma en Lisette
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Mijn hobby
Op bunkertocht naar de voormalige DDR (Duitse Democratische
Republiek).
De redactie van Op ‘e Hichte heeft mij gevraagd wat te vertellen over
mijn bunkertripjes. Dat doe ik graag!
Twee keer per jaar, soms 3 keer, ga ik met mijn zoon
en een groep vrienden een lang weekend naar de
DDR, op zoek naar voormalige militaire objecten van
de Russen en/of de Duitse Wehrmacht. Niet alleen de
DDR maar ook de overige Warschaupact-landen (was
de tegenhanger van de NAVO) worden door ons
bezocht. Voor onze “bunkertripjes” huren wij meestal
een auto in Bremen, voorzien van Duitse
kentekenplaten. Gele platen vallen meer op wanneer
je ergens in de bossen geparkeerd staat. Ook ben ik
een aantal keren op de motor naar het oosten
geweest. Wel zo makkelijk, omdat je dan snel de
bossen in en uit kunt rijden.
Even terug in de geschiedenis
Voor de val van de muur waren in de DDR ongeveer 380.000 Russische militairen
gelegerd. Een groot deel van deze militairen waren, vaak met hun gezinnen,
ondergebracht op militaire kazernes en vliegvelden. Daarnaast had je ook nog
de NVA-objecten (Nationale Volksarmee) van het Oost-Duitse leger.
In totaal gaat het om honderden plekken in de DDR.
Op 9 november 1989 valt de muur en zat
West-Duitsland met “het Russische probleem” (de
Russische militairen die in Oost- Duitsland gelegerd
waren). West-Duitsland heeft voor het vertrek
14 miljard D-mark betaald. Eind augustus 1994
waren alle Russische militairen uit Duitsland
vertrokken.
Generaal Burlakov meldt aan de toenmalige
president Jeltsin dat de terugtrekking is voltooid.
We kunnen rustig stellen dat dit bij Poetin niet was
gebeurd.

Bij het huis van generaal Burlakov ben ik
vorig jaar
geweest in Wunsdorf. Jammer genoeg
was het huis
hermetisch afgesloten.
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Militaire objecten

Eigenlijk zijn we op zoek naar en bezoeken we “verlaten” militaire
objecten. Na het vertrek van de
Russen en de ineenstorting van de DDR bleven deze
objecten deels onbeheerd achter. De tand des tijds begint
inmiddels wel een rol te spelen. Veel gebouwen staan op
instorten of worden geruimd. Vooral Russische gebouwen, slechte
bouw, worden als eerste geruimd. De degelijke Duitse gebouwen
worden in het algemeen hergebruikt, voor zover mogelijk.

De Russen gebruikten beelden/muurschildering als propaganda. Als je de objecten wilt zien,
moet je wel de exacte locatie, middels gps-coördinaten, weten.

Dit geldt ook voor bunkers, zowel bovengronds als ondergronds. Soms moet je halsbrekende
toeren uithalen om binnen te komen. Bunkers worden niet snel geruimd, maar dat spreekt
voor zich.

In de DDR lagen natuurlijk ook kernwapens opgeslagen. Ook in deze bunkers ben ik
geweest, maar dan wel met een geigerteller. In deze bunkers hebben wij geen straling
kunnen meten. Daarentegen zijn we ook in de stad Oranienburg geweest, waar tijdens de
WOII-onderzoek gedaan werd met uranium, en hebben we 13,3 mSv gemeten. Wij hebben
de bewoners gevraagd en zij waren hiervan op de hoogte. Hun reacties: “Wij hebben de
bovenlaag van de grond onder in een bloemperk gelegd”. “Wat kunnen wij anders doen”.
“De overheid doet toch niets”. Vervolgens komen de verhalen dat hun ouders in die fabriek
hebben gewerkt. In maart 1945 werd een bombardement uitgevoerd door de Amerikanen om
de fabriek te vernietigen, dit om te voorkomen dat de informatie in Russische handen zou
vallen.
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De beveiliging op de voormalige militaire objecten is
de
laatste jaren verscherpt en de boetes zijn aanzienlijk
wanneer je je op verboden terrein bevindt. Dit heeft
dan met name betrekking op de
Naturschutzgebieten.
En ja, wij zijn al een aantal keren aangehouden en
onder begeleiding van een boswachter/bewaker van
het “veld”
verwijderd. Ook boetes hebben wij betaald, echter
contant afgerekend.
Al met al zijn deze tripjes voor mij altijd weer een
avontuur en ontdekken wij steeds weer nieuwe
historische en
interessante plekken en objecten. Zijn deze tripjes
veilig? Ons motto: zo lang je niet tegen nietontplofte explosieven aanloopt/schopt, loop je geen
gevaar
.
Jaap
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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.
Beste dorpsgenoten,
Met ingang van 11 februari 2019 ga ik it Klaailaan in
Burgwerd verlaten, om iets dichter bij mijn kinderen en
kleinkinderen te gaan wonen.
Hierbij zeg ik al mijn lidmaatschappen op.
Met vriendelijke groeten,
Edith Ursinus.

Reactie feestcommissie op vorige editie op e Hichte;
Inmiddels hebben we het afgelopen dorpsfeest geëvalueerd. Net als alle
voorgaande jaren moest dit dorpsfeest ook weer een mooi feest worden.
Helaas hebben er op de zaterdagavond een aantal incidenten plaatsgevonden, die wij als feestcommissie niet hadden voorzien. Zoals bij alle feesten
hadden we wel voorzorgsmaatregelen getroffen, (EHBO) echter betreuren
wij de gebeurtenissen ten zeerste. Wij hebben als feestcommissie het hier
ook duidelijk over gehad, om dit in de toekomst te voorkomen.
Zeker is, dat grote groepen voortaan zullen worden geweerd. Want ook wij
willen een gezellig en gemoedelijk dorpsfeest, met en voor elkaar zonder
problemen.
Met vriendelijke groet; de Feestcommissie

Werkruimte te huur gezocht
In verband met de brand en renovatie van onze boerderij op de Doniaweg 1, zoek ik
voor de maanden juni tot ongeveer december een rustige ruimte om te huren voor
mijn werk.
Vier dagen per week.
Stille omgeving waarin ik aan mijn boek kan schrijven
Ruimte om klanten te ontvangen die ik coach (maximaal 2 klanten per week)
Keukentje om koffie en thee te zetten en toilet
Misschien heb je een niet gebruikt tuinhuisje staan, of een ruime kamer op de
benedenverdieping, of weet je iets anders dat ik zou kunnen huren?
Dank alvast.
Arianne van Galen
06-53559072
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UIT DE OUDE DOOS
Door Lolle Baarda

Sjungadijk 16 Djiplân, deel 2
De boerderij, die eigendom is van Jelle Sijbrens Wiarda, is tot 1860 verhuurd aan Murk
Kerstes Bottema. De volgende bewoner van de boerderij is zoon Sijbren Jelles Wiarda die in
1863 weer verhuist. De boerderij wordt vervolgens van 1863 tot 1866 aan Broer Foppes
Eekma verhuurd. De boerderij is inmiddels 26 bunder en 8 roede (71 pondemaat) groot.
Eekma betaald f 37,- per 36¾ roede huur.
24 november 1865 bied J. S. Wiarda de boerderij in Leeuwarder courant te koop aan.
Uit de hand te koop
Eene uitmuntende Greidplaats, met beste huizinge en schure c.a.,voor eenige jaren geheel
vernieuwd staande en gelegen onder Burgwerd, in gebruik bij Broer F Eekma groot naar
naam faam 26 bunder, 8 roede 80 el, des verkiezende ook gedeeltelijk. Alles te aanvaarden
St. Petri en 12 mei 1866; te bevragen bij den eigenaar J. S. Wiarda te Hartwerd.
De boerderij wordt gekocht door Sible
Sjoerds van der Werf gehuwd met
Catharina Hendriks Brandsma. Ze zijn
boer op Grons onder Hichtum. Dirk
Sjoerds van der Werf komt dan op
deze boerderij als veehouder, hij
overlijd in 1872 op 32 jarige leeftijd.
Eigenaar Sible Sjoerds van der Werf is
in 1870 overleden, de weduwe
Catharina Hendriks Brandsma trouwt
met Dominicus Taekes Westendorp en
zij worden vervolgens boer op Djiplân.
In de nacht van 7 op 8 april 1876 is er
brand op de boerderij. Gelukkig zijn
ze goed verzekerd en uit het bericht uit de leeuwarder courant is op te maken dat ze er
goed met de verzekering zijn uitgekomen.

Van 1884 tot 1901 woont Ype Sibles van der Werf, zoon van Sible Sjoerds van der Werf en
Catharina Hendriks Brandsma hier. In 1901 gaat hij naar een boerderij onder Abbega. Zijn
broer Dirk Sibles van der Werf gehuwd met Catharina Terpstra en de kinderen Sible, Piet,
Douwe en Wiebe komen dan, vanaf Hartwerd, op de boerderij. Op Djiplân komen daar de
kinderen Murkje, Ytje, Catharina, Ype, Johannes en Hendrik nog bij. Dirk overlijd in 1921.
De weduwe van Dirk, Catharina Terpstra woont hier nog tot 1932 en runt de boerderij met
hulp van de arbeiders. Ook de kinderen zullen de handen wel uit de mouwen moeten
steken.
Haar zoon Wiebe, die in 1932 trouwt met Pietje de Boer neemt het roer over. Zij krijgen 4
kinderen: de tweeling Dirk en Ate, Cilia en Ype. Wiebe overlijd in 1938 op jonge leeftijd. Er
waren al plannen gemaakt om de boerderij te verbouwen, de woning was in slechte staat
en erg vochtig. Nu de melk niet meer verwerkt werd op de boerderij maar met de
melkvaarder naar het fabriek ging was de grote molkenkelder onder het voorhuis ook niet
meer nodig. Weduwe Pietje van der Werf- de Boer zette de verbouwing door en
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in 1939 kreeg aannemer Klaas Bootsma van Greonterp de opdracht om de woon- en
slaapvertrekken in de bestaande boerderij te maken. Er kwam dus een nieuwe vooreind in
de bestaande schuur. Het oude voorhuis werd afgebroken.

1937. Pietsje van der
Werf-de Boer met de
kinderen Ype, Dirk,
Ate en Cecilia.
De linker vrouw is een
stagiaire van de
huishoudschool.

Na het overlijden van Wiebe houd Pietje met behulp van zwager Johannes van de Werf, de
jongere broer van Wiebe, en arbeider Ynte Terpstra, die op Trekpad 40 woonde,
de boerderij draaiende.

Onderduikers
In de oorlogsjaren vinden vele onderduikers hier, midden in de polder, een veilig
onderkomen. De boerderij was vanaf de weg alleen te bereiken via een onverharde weg
met zes hekken. Eén van de onderduikers was een joodse baby.
In de herfst van 1943 kwam er een vrouw het pad op rijden. Het was Talje Bruins uit
Sneek. Zij had een Joodse baby bij haar van amper één jaar oud. De naam van de baby
was Rachel Schrijver en was in september 1942 geboren in Amsterdam, in de periode dat
de joden deportatie naar Westerkork in volle vaart was. Rachel had het geluk dat ze in het
vizier kwam van de Amsterdamse Studenten Groep (ASG) die zich bezig hield met het in
veiligheid brengen van joodse kinderen. Ze kreeg een nieuwe identiteit: Martina (Mattie)
Haagens, een evacué uit Rotterdam. Een studente bracht Mattie naar Hendrik Gerritsma,
huisarts in Sneek en zijn vrouw Talje Bruins. Hendrik Gerritsma had de medische zorg over
ca. tachtig joodse kinderen in Sneek. Nadat hij Mattie had onderzocht kon ze naar een
onderduik adres. Talje en Mattie gingen met de tram van Sneek naar Bolsward, het laatste
stuk werden ze door Johannes Zantman uit Bolsward naar Djiplân gebracht. Zo kwam
Mattie op Sint Maarten als eerste onderduikster op Djiplân. Zes weken later arriveerde
Lenie Kokernoot als tweede Amsterdamse joodse onderduikster.
Op 1 maart 1944 kwam Tjitte Koopmans naar Djiplân. Tjitte was door de Duitsers te werk
gesteld geweest, maar dook onder toen hij de kans daartoe had. Een paar dagen later
kwam Piet de Boer (schuilnaam van Kees Bruins en broer van Talje) op Djiplân. Ook hij
wilde niet voor de Duitsers werken. Samen sliepen ze in het kamertje aan de noordzijde op
zolder. Ze gingen hier via de schuur en de hooizolder naar toe. Ook hadden ze een hol
onder het hoi gemaakt op 7 meter diepte en hebben ze enige tijd op een hooiwagen in het
land geslapen.
In de loop van de oorlog wisten ook andere goede Nederlanders Djiplân te vinden. Eind
1944 verschenen de evacuees; de familie De Grauw uit Utrecht en de familie Gubbels, 6
personen, en prof. Kusters uit Roermond
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Op een gegeven moment waren er ook nog zestien KP-ers, leden van een knokploeg.
Daarnaast ook nog aanloop van mensen uit Burgwerd, Bolsward en ook Hollanders om
melk, kaas en boter te halen.
Alle onderduikers beleefden de bevrijding. Mattie mocht weer Rachel heten. Toen bleek
dat haar beide ouders waren omgekomen kon Rachel op Djiplân blijven. Ze maakte deel
uit van de familie.
Ze werd in het gezin opgenomen en vrouw van der Werf kreeg na de oorlog de voogdij.
Mattie is op de boerderij gebleven en werd gelijk behandeld als de andere kinderen.

De bewoners van Djiplân met de onderduikers en evacuees in het voorjaar van 1945.
Staand van links naar rechts Kusters, de heer en mevrouw Gubbels, Ype van der Werf,
Lenie Kokernoot (in witte jurk met de handen op de schouders van Ype), Riek de Grauw
Mattie (= Rachel Schrijver) op de arm fan Pietje van der Werf-de Boer en
Tjitte Koopmans. Op de knieën; Durk van der Werf, Fons Gubbels, Greetje Bonevaars,
Anny Gubbels, Cilia van der Werf en Tonny Gubbels . Helemaal vooraan zittend; Marietje
Gubbels, Ate van der Werf, Jan de Grauw en Jos Gubbels.
Weduwe Pietje van der Werf-de Boer blijft nog tot 1958 op de boerderij. Zoon Dirk is in
1958 met Hiltje Andringa getrouwd en neemt het boerenbedrijf over.
Ze krijgen 7 kinderen. Begin jaren tachtig stoppen ze met de boerderij en beginnen een
minicamping. De eerste aanzet hier naartoe was al in 1974, toen een familielid met een
wielerploeg kwam kamperen tijdens de rijwiel Elfstedentocht. Later kwamen de gezinnen
van de fietsers ook mee.
In 2014 moet Dirk om gezondheidsreden de boerderij verlaten. De boerderij wordt
gekocht door de huidige bewoners Mink Bouke Poelsma en Cilia Witteveen die druk bezig
zijn om de boerderij te verbouwen.
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In de spotlight

In de spotlight deze keer: Jelte Hoek
Jelte is 11 jaar oud en woont in Hichtum.
Jelte zit in groep 8 van de Wetterwille in Sneek. Hij weet
nog niet of hij volgend jaar naar het Marne college of het
Nordwin College wil.
Hobby’s:
Skeeleren, Tik tok spelen op de IPad en meehelpen met koken.
Lekkerste eten:
Pannenkoeken en pizza.
Beste t.v. programma:
Nikelodeon, Zapp, VT Wonen.
Wat vind je leuk aan Hichtum:
Het is er lekker rustig.
Wat vind je niet leuk aan Hichtum:

Er is er weinig te doen.
Hoe denk je dat je leven er uit ziet
over 15 jaar:
Dat ik een creatieve baan in de woon
design of als meester heb.
En wat doe je als je dan heel rijk
bent:
Een huis kopen in Oostenrijk en
Frankrijk en veel op vakantie gaan.
Wie is je voorbeeld?
Heb ik eigenlijk niet.
Wat zou je nog willen doen of
waar wil je nog heen:
Ik zou heel veel willen reizen.
Hoe vind je de dorpskrant:
Lees ik eigenlijk niet dus weet ik ook
niet.
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Burgwerd op Podium
Zaterdag 20 april gaan wij tijdens de slotavond in het Dorpshuis een muzikale avond
verzorgen.
We zijn erg blij met al de mensen die zich hebben opgegeven voor lead- en koorzang en dat
The Black Roses ons instrumentaal gaat ondersteunen.
We zijn inmiddels al een aantal zondagen druk aan het oefenen om er een geslaagde avond
van te maken.
Graag nodigen we iedereen uit om dit muzikale spektakel bij te wonen.
De deuren gaan om 20:00 uur open en de entree is gratis !
Tot dan !
Robert-Jan, Frans, Hanneke en Greetje
Let op, anders dan vermeld op het programma : DE SLOTAVOND IS OP 20

APRIL !
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De Pollepel
Stamppot zuurkool
Alhoewel we geen winterse temperaturen hebben gaat een stamppot
erbij mij altijd wel in.
Deze zijn er uiteraard in vele smaken en variaties te maken maar
zuurkool is één van mijn favorieten.
Onderstaand recept is voor ± 4 personen maar is heel gemakkelijk aan
te passen naar eigen smaak en het aantal (grote) eters!

Benodigdheden:
900 gr. aardappels
1 pakje naturelzuurkool à 500 gr.
150 gr. gehakt
1 pakje gerookte spekblokjes
1 grote ui
Ketjap manis
Melk
Kook de aardappels en de zuurkool gaar zoals je gewend bent.
Snij de ui in stukjes en fruit deze. Rul het gehak en bak de spekjes.
Zodra deze drie klaar zijn doe je ze allemaal bij elkaar in een pan en blus je dit af met een
scheut ketjap manis. Laat dit een aantal minuten op de laagste stand sudderen.
Wanneer de aardappels gaar zijn stamp je deze met toevoeging van een klein beetje melk
tot een grove puré. Voeg de zuurkool toe en schep of stamp dit door elkaar.
Als laatste voeg je nu het ui, gehakt, spek en ketjap mengsel er bij en schep het geheel goed
door.
Uiteraard kan het gehakt en spekjes vervangen worden door b.v. speklapjes of rookworst.
Serveer met augurken en/of zilveruitjes en smullen maar mmm ☺
Froukje Boschma
Ik geeft de pollepel door aan Teake Kuipers.
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Op vakantie met Jan
Begin maart 2016 vlogen we in anderhalf uur naar het vliegveld bij
Praag. Hadden we toen wat geweten van vliegschaamte dan waren
we natuurlijk met de trein gegaan. Na de normale dingen te hebben
afgewikkeld op het vliegveld stond het taxibusje al op ons te wachten
en werden we een klein half uur later door de vriendelijke chauffeur afgeleverd bij hotel
Leonardo in het hartje van de binnenstad. Na een snelle inspectie van toilet en bed
begonnen we aan een verkenning van de stad. Op straat gekomen had de stad ons
meteen in haar greep. Er hing iets mysterieus en melancholieks in de lucht dat ons zeer
beviel. Je voelde de geschiedenis van deze stad die zoveel heeft meegemaakt.
We begonnen langs de Moldau, de
beroemde rivier die 31 km lang door
Praag kronkelt. De 2 stadshelften
worden met elkaar verbonden met 18
bruggen. De Karelsbrug is de
bekendste en dat weten de andere
toeristen óók. Je kon wel over de hoofden lopen. Op en rondom de brug
bruist het van activiteit. Sneltekenaars
die je in een paar minuten een
prachtig portret bezorgen, verkopers
van allerlei dingen waarvan je nooit
hebt kunnen denken dat je zonder kan
en bandjes die met meestal
dixielandjazz voor nog meer sfeer
zorgden.
Toen het donker werd en het weer een
guur karakter kreeg werden de l
ampjes achter de ruiten van de vele cafeetjes erg aantrekkelijk. We stapten bin
Na te hebben genoten van de nationale drank begonnen de buikjes wat te rammelen en
besloten we de inwendige mens nog wat meer te verwennen. We belandden in een
eettent waar gratis authentieke zigeuner muziek werd beloofd bij een excellent dagmenu!
Een karaf witte wijn maakte onze tongen los en we constateerden keer op keer hoe goed
onze eerste dag in Praha was bevallen. En de entourage van dit restaurant viel ook al zo
goed in de smaak! Het duurde alleen wel wat lang voordat de tafel werd gedekt. Maar ’s
lands wijs, ’s lands eer, dat was vast de gewoonte in het Tsjechische. En toen kwam het
kwartet ten tonele en het concert begon! De pianist speelde op een instrument dat klonk
alsof dat ding net uit de Moldau was opgedoken, de bassist zag eruit alsof hij die piano
eigenhandig had opgevist, de gitarist was vergeten snaren te vervangen en de violist had
sinds de Praagse Lente zijn instrument niet meer gestemd. Zigeunermuziek kan
zwaarmoedig zijn maar wat dit kwartet ten tonele bracht stemde tot diepe treurnis. Het
eten was inmiddels opgediend en we begrepen waarom er nog steeds maar twee tafeltjes
bezet waren. Tijdens het uitbuiken beging ik de fout na de zoveelste smartlap te
applaudisseren. Opgezweept door zoveel enthousiasme begon men met een polka met als
hoogtepunt een schrijnende solo van de violist aan onze tafel. Beleefd als we zijn
veinsden we waardering voor zijn kunsten en hoopten dat de rekening die we al een half
uur eerder hadden gevraagd nu eindelijk zou komen. En die kwam. Ik was verbaasd over
de hoge rekening en ging naar de bar om te vragen of het geen vergissing was.
“Natuurlijk was het geen vergissing want ik heb alvast de fooi erbij gedaan”, was het
antwoord van de eigenaar. Toen we het eettentje verlieten zouden er 2 stelletjes naar
binnen gaan en die hebben we afgeraden om bij een oplichter je eetlust en je oren te
bederven. Later nog in een heel gezellig café wat lekkers gedronken en toen kwam het
weer helemaal goed.
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De volgende dag was het weer guur maar wij
noorderlingen zijn wel wat gewend! Toen we aan de
overkant van de Moldau op een bankje in de zon zaten
was het genieten van alle
activiteiten op de rivier. Een jong stel liet foto’s maken
van hun trouwdag langs de oever en flarden muziek
kwamen van alle kanten naar je toe. Praag is muziek. Op
bijna elk straathoekje staan muzikanten te spelen dat het
een lieve lust is. Het mooie van Praag is dat alles heel
goed te belopen is. Het oude centrum is voor het
merendeel autovrij en het is leuk wandelen door de
straatjes en kruip-door-sluip-door steegjes. Soms denk je
dat het doodloopt en dan zie je toch weer een leuk terras.
Een trekpleister is het stadhuis waar de astronomische
klok elk uur zijn marionettenspel laat zien.
Al ver voordat dit geschiedt staat er een massa toeristen
te wachten. Hoeft helemaal niet. Als het tijd is ga je
kijken en ga je weer verder na het prima te hebben
gezien. Het zit trouwens wel leuk op het plein
Staromestské námestí. Maar de terrasjes op kleine pleintjes zijn leuker en heel wat
goedkoper.

In het oude raadhuis hebben we nog een heel
interessante rondleiding gehad door het
ondergrondse. Je loopt zo’n 5 meter onder de
begaande grond over restanten van oude
steegjes. Na een heerlijke maaltijd zijn we ’s
avonds verwend door een prachtig
strijkkwartet. Een concert in een hele mooie
ambiance.
Op onze laatste dag weer eens naar de
overkant gegaan via de Karelsbrug. Ook hier is
het fijn wandelen. Bijvoorbeeld naar de
Praagse burcht waar we de wisseling van de
wacht hebben meegemaakt en hebben genoten
van het uitzicht over die mooie stad.

’s Avonds hebben we ons laten verwennen op de jazz boot die langzaam over de Moldau
vaart. Bij de reservering gaf men aan dat we bij twee andere gasten aan tafel zouden zitten.
Dat was geen bezwaar. Het was een stel uit Amerika waar we heel aangenaam mee hebben
gekletst. Onder het genot van heerlijke
jazzmuziek door een goed trio konden we 3 uren genieten van mooi uitzicht op feeëriek
verlichte kaden en een eenvoudige doch smaakvolle maaltijd op onze schoothondjes.
Ondanks de kou hebben we een heerlijk weekend genoten. Graag doen we dit nog eens over
in de zomer. En dan weer even een verhaaltje daarover als de redactie dat goed vind.
Op de terugvlucht dacht ik nog aan de enorme geschiedenis van deze stad. Ook dacht ik aan
de bekende mensen die er zijn geboren: Franz Kafka, Jaroslav Hasek die bekend werd met
zijn prachtige schelmenroman “De lotgevallen van de brave soldaat Svejk”, Václav Havel, de
kettingrokende dichter en dissident die later president werd, en ook Martin Simek, in ons land
bekend als tenniscoach en interviewer op radio en tv. Hij ontvluchtte zijn vaderland toen de
Russen een bloedig einde maakte aan de Praagse Lente. Toen dat gebeurde in 1968 was ik
een klein kereltje maar ik weet nog goed dat het een grote indruk op mij maakte.
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Even voorstellen
Henk en Carolien Biesheuvel-Leusink
Sinds twee maanden wonen we nu in Álde
Skoalje van Burgwerd. We kozen voor
licht, ruimte en tuin en we kregen er van
alle kanten heel aardige buren bij!
We komen uit Gorinchem en zochten na
pensionering een rustiger woonplek, waar
we ons oude vak, schilderen en schrijven,
weer zouden kunnen oppakken. Aan dit
huis met het prachtige licht en de stille
tuinkamer zal het niet liggen. En de
landelijke omgeving, het hartelijke en wilskrachtige karakter van de Friezen zullen ons vast
inspireren.
Of we nog wat gaan doen met onze vroegere werkzaamheden, weten we niet. Henk werkte
voornamelijk al docent beeldende vorming en Carolien als psychosociaal
natuurgeneeskundig therapeut. Wanneer het op ons pad komt kunnen we die kundigheden
weer uit de kast halen. We verhuisden letterlijk twee grote kasten mee vol materiaal van
het zgn. PEP programma. Het Perceptual Enrichment Program zorgt op een speelse manier
voor herstel van o.a. leerproblemen, van vroege traumatiek en maakt dat jong en oud weer
gebruik kan maken van al zijn of haar aangeboren mogelijkheden. Henk en ik hebben
samen drie volwassen kinderen en vier kleinkinderen en jongen en een meisje 13 en een
meisje en jongen van 7 en 5 jaar. Ook zij zijn enthousiast over onze nieuwe woonplek, dus
we kopen hen regelmatig te logeren te krijgen.
Wat we daarnaast graag willen is integreren in deze meanskip; burenhulp, meedenken in
projecten, meedoen aan activiteiten en ideeën inbrengen die het dorp kunnen verrijken.
Zo denken we nu aan het opzetten van een ongecompliceerde leeskring en misschien een
ouderensoos. Meehelpen om het dorp levendig en leefbaar te houden voor iedereen.
Bel ons gerust voor een reactie of als u denkt dat we kunnen helpen: 0515-785576 of kijk
op www.leusinkenbiesheuvel.nl

Inzamelpunt cartridges (goed verpakt!) en mobieltjes
voor stichting Aap
De Opfeart 8 in Burgwerd
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Je tuin lente klaar maken
– 4 handige tips -

De lente is begonnen en langzaam beginnen de bloemen en
planten uit te komen. Maak je tuin lente klaar voor het seizoen
en geniet van een bloeiende tuin.
1. Plant je tuin vol met planten
Voordat je weer nieuwe planten in de tuin kunt zetten, moet er eerst schoon schip
worden gemaakt.
De lente staat voor de deur en knap eerst alle doden knoppen en takken weg en haal alle
onkruid weg. Afgevallen bladeren hebben de grond in de winter beschermt, maar omdat er
voorlopig geen vrieskou wordt verwacht kan deze bescherm laag weg.
Verzamel alle bladeren en doe dit in de groene bak. De struiken en planten die al zijn
begonnen met groeien, kun je snoeien zodat deze op de goede manier verder kunnen
volgroeien. Voor struiken geldt dat je deze 10 a 15 centimeter van de stam moet snoeien.
2. De tuin vol zetten met gezellige lente kleuren
Een tuin vol met mooie, groene planten is natuurlijk gezellig.
Vrolijke voorjaarsbloemen geven je tuin pas echt sfeer.
Tulpen, narcissen en viooltjes zijn echte lentebloemen en kunnen in bakken, bloempotten of
borders gepland worden.
Voor het planten van bollen ben je eigenlijk iets te laat (het najaar is de ideale periode om
bollen te planten), maar het kan nog wel – de bloemen komen alleen iets later uit. Op zich
geen probleem en zo heb je ook later in het seizoen nog plezier van deze prachtige
voorjaarsbloemen.
Wil je zaadjes gaan planten, doe dit dan binnen. Buiten is het nog net iets te koud,
maar in de vensterbank voor het raam met veel zonlicht is hier de ideale plek voor.

3. Creëer een gezellige sfeer in je tuin
Het seizoen van buiten eten, lange avonden in de tuin en zonnebaden komt
langzaam weer op gang.
Dat wil je natuurlijk wel in een gezellige tuin doen. Schaf nieuwe tuinmeubelen aan of knap
je oude meubels op. Een likje verf of beits en je tuinstoel is weer helemaal van nu.
Voor de tafel kun je vrolijk zeil kopen, waardoor je meteen een gezellig eethoek creëert.
Daarbij heeft het zeil een dubbele functie: je hebt meteen een leuk tafelkleed op tafel.
Bij verschillende winkels zijn leuke tuinaccessoires te koop. Tuinlichtjes, waterbestendige
posters voor aan de schutting en vrolijke bloempotten maken van jouw tuin een waar
paradijsje.
4. Je tuin onderhouden – niet geheel onbelangrijk
Naast alle leuke klusjes om je tuin gezellig te maken, zijn er ook een aantal dingen
die moeten gebeuren maar misschien minder leuk zijn. Het gras moet w orden
gemaaid, de schutting kan wel een nieuw verflaagje gebruiken en de tuintegels moeten
worden schoongemaakt.
Een borstel en groene zeep kunnen de tegels weer schoon krijgen, maar dat is niet altijd
effectief genoeg. Leen of huur zo’n geval een hogedrukreiniger. Door de kracht van het
water wordt al het vuil van de tegels gespoeld en ziet de bestrating er weer uit als nieuw.
Hoewel deze klusjes niet leuk zijn, heb je er gegarandeerd het hele voorjaar en zomer
plezier van.
Denk eens in hoe heerlijk het is om met een glaasje wijn en
borrelhapjes in de tuin te genieten van die heerlijke
zonnestralen.
Dit artikel is geschreven door Daphne.
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Bewenners om útens
Bewenners om útens.

Henk Hoekman frege mij, om wat oer mij sels
te fertellen.
Myn namme is: Ietsje Weersma Boschma, ha
al langer yn Nijlân as yn Burchwert wenne.
Bin berne op Kromwâl, as aldste fan fiif bêrn, broer Auke wennet no mei Froukje op
Kromwâl.
Gong fan 1968 oant 1974 nei de legere skoalle, oan de Skoalstrjitte, ha nog 6 wike op de
“nije”skoalle sitten. We gongen op de fyts, nei skoalle, soms yn e winter as dr iis, yn e
Ljouweter feart lei, gongen we op redens. Of as der in soad snie op it paed lei, gongen we
rinnende, troch it lân.
Ik ha les hant fan de masters: Deinum, Haga en van Noord.
Muzykles op de hoorn, krige ik yn it lokaal, en ik mocht letter yn it “grutte” korps mei spylje.
Nei de legere skoalle, gong ik in jier nei de húshâld skoalle, en bin dernei, nei de MAVO
gongen.
Koe yn sept.’79, mei de Inservice Oplieding ta ferpleegkundige begjinne, yn’t St Bonifatius
Hospitaal (BonneHos) yn Ljouwert. Ha yn Ljouwert “op keamers” wenne. Yn ’83 ha ik it
diploma helle.
BonneHos waar letter: MCL, locatie Noord.

Yn die tiid ha ik myn man, Auke Weersma kennen leard, we ha elkoar foar it earst troffen op
it Burchwerter Feest!
We binne yn 1983 troud en wenje sûnt die tiid, ek yn Nijlân. Auke is bus sjauffeur. Yn ’87
krige ik in part-time baan
as ferpleegkundige, yn’t Antonius sikenhûs.
We ha 3 bêrn krigen: Wiebe, Ruurdtsje en Tsjeard.
Wiebe wennet mei syn freondinne yn Nylân en wurket by Definsje, as sjauffeur.
Ruurdtsje is ek ferpleegkundige en wurket yn it sikenhûs fan Hoorn en wennet mei har freon
yn Slootdorp.
Tsjeard wennet nog thús, docht de oplieding: Manager Retail, wurkje en leare, yn Snits.
Ik ha it nog tige nei it sin, op myn wurk. Spylje hoorn by Excelsior, Nijlân. Bin graag creatief
bezig: breidzje, efter de naaimasine, of kalligrafere. En doch sa no en dan frijwilligers wurk.
Simmers bin ik yn e tún dwaande.
We wenje oan de Hiddemawei, yn it âldershûs fan, frou C. Wijnja Breeuwsma.
We hoopje dat we hjir nog lang, yn sûnens wenje kinne.
En lâns dizze wei, winskje ik de lêzers fan “Op e Hichte” ek alle goeds ta.

IWB.
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Himd fan it liif

Beste dorpsgenoten,
Mijn naam is Marleen Boonstra, negentien lentes jong
en woonachtig aan de Schwartzenbergweg 44 in
Hichtum samen met mijn twee jongere zusjes Esther
(17) en Evelien (15) en mijn ouders Cees en Joyce. Ook
heb ik nog een oudere zus Yvonne (21) die inmiddels
samenwoont met haar vriend Gerard in Winsum.

Mijn basisschooltijd heb ik doorgebracht op it Skûlplak
in Burgwerd waar ik een erg leuke tijd heb gehad, onder
andere met mijn toenmalige klasgenootjes Rixt van der
Meer, Madelief Wip en Marrit van de Witte. Na acht jaar
op basisschool it Skûlplak te hebben gezeten, mochten
we de andere kant op fietsen naar het Marne College in
Bolsward. Daar heb ik na vier jaar mijn diploma voor VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg
behaald. Na het Marne College heb ik als vervolgopleiding Directiesecretaresse/
Managementassistente gekozen op niveau 4 aan de ROC Friese Poort in Sneek, omdat ik
toen nog niet helemaal wist wat ik wilde worden. Doordat dit een brede opleiding betreft met
verschillende (doorgroei)mogelijkheden, ben ik erachter gekomen dat dit wel juiste keuze
was. In augustus 2018 mocht ik samen met mijn klasgenoten het MBO4 diploma ophalen.
Na een succesvolle stage als Receptioniste bij Van Asperen Tandheelkunde heb ik er
uiteindelijk een baan aan over gehouden. Inmiddels ben ik hier in totaal alweer drie jaren
met veel plezier werkzaam samen met een erg leuk en gedreven team. De praktijk telt
inmiddels 28 medewerkers en is gevestigd aan de Snekerstraat 83 in Bolsward. In mei 2018
is Van Asperen Tandheelkunde als beste uit de bus gekomen en uitgeroepen tot de beste
tandartspraktijk van Nederland!
Tijdens mijn opleiding heb ik ook stage gelopen bij de Antonius Zorggroep in Sneek als
managementassistent op de afdeling Personeel en Organisatie. Daar heb ik ook een tijdelijke
baan aan overgehouden, namelijk als administratief medewerker voor een project.
Het project bestond uit het opvragen van classificaties bij (verschillende) leveranciers van
ruim 3.800 verschillende (medische) apparaten. Dit project mocht ik in mei 2018 opstarten
en heb dit in november 2018 succesvol weten af te ronden. Hier heb ik een erg leuke (stage)
tijd gehad.
Verder heb ik (in de tussentijd) nog veel leuke bijbaantjes gehad als kassière bij Jumbo
Kooistra in Bolsward, administratieve ondersteuning bij Rollema Accountants in Sneek,
cateraar bij de Koepelkerk in Leeuwarden, volleybaltrainster bij VC Bolsward en ben ik net
gestopt als servicebaliemedewerkster bij Poiesz Supermarkten in Bolsward na twee
plezierige jaren.
Naast alle baantjes is mijn grootste hobby volleybal. Op dit moment speel ik samen met nog
10 gemotiveerde speelsters in dames 2 van VC Bolsward en komen we uit in de 3 e divisie.
Momenteel train ik drie keer in de week en spelen we op zaterdag altijd wedstrijden, de ene
keer is dat naar Sneek, maar we reizen ook wel af naar Zwolle, Ommen, Kampen en
Lemelerveld. Ik haal veel plezier uit de (team)sport en ben daarnaast erg gedreven om altijd
te willen winnen.
Daarnaast doe ik ook aan vrijwilligerswerk en ben ik een half jaar geleden benoemd als
secretaris van Volleybal Club Bolsward en ben ik algemeen lid in de
beachvolleybalcommissie. Uiteraard ben ik in de zomer ook bijna iedere avond te vinden op
de beachvolleybalvelden in Bolsward.
In mijn vrije tijd kijk en speel ik dus graag volleybal, vind ik het leuk om uitstapjes te maken
met vriendinnen en zeg ik ook zeker geen nee tegen een dagje winkelen.
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Plan schoolterrein Burgwerd
Op 21 februari heeft Pleuny van der Werf in een vol Donia huis haar plan voor het
leegstaande schoolgebouw en het terrein erom heen toegelicht.
Door met de dorpsbewoners in gesprek te gaan over haar plan heeft Pleuny meer dan
honderd inwoners enthousiast gemaakt voor haar plan.
Aan het eind van deze bijeenkomst is er een werkgroep samengesteld die de mogelijkheden
van uitvoerbaarheid van dit project gaat onderzoeken.
De werkgroep bestaat uit de volgende dorpsbewoners:
Pleuny van der Werf
Greetje Toering
Liskje Flapper
Henk Biesheuvel
Het doel van het project is om een levend dorpshart te creëren, waar jong en oud van
kunnen profiteren en gemeenschappelijk activiteiten kunnen ondernemen.
Centraal in het plan is het schoolgebouw of eigenlijk een gedeelte van het schoolgebouw.
Door gedeeltelijke afbraak en hergebruik van materialen komen we tot een duurzaam
gebouw.
In het gebouw komt een ruimte voor Pleuny, die er als onderneemster een bewegingsstudio
gaat runnen.
Daarnaast worden er een tweetal multifunctionele ruimtes gemaakt. Hierbij valt te denken
aan een atelier ruimte voor creatieve activiteiten, zoals, bloemschikken, fotografie,
schilderen, beeldhouwen als ook de mogelijkheid voor jonge ondernemers er een bedrijfje
op te starten.
Belangstellenden voor een ruimte om een kleinschalig bedrijfje op te starten kunnen zich
alvast aanmelden.
Ook wordt er gedacht aan een tuinhuis voor de ouderen en de tuinders onder ons.
Rondom het gebouw is er ruimte voor een pluktuin met bloemen en kruiden.
Waarbij er gelet kan worden op de aantrekkingskracht voor vlinders en bijen zodat er een
mooie biodiversiteit ontstaat.
Er is de mogelijkheid om te bewegen door er diverse toestellen te plaatsen om in de
buitenlucht te fitnessen.
Ook voor een voetbal/kaats muur is er plek, daarnaast speeltoestellen voor de kleintjes en
een hangplek voor de jongeren. En niet te vergeten een aantal bankjes voor de ouderen.
Dit alles met het doel om jong en oud met elkaar te verbinden, de gemeenschapszin te
stimuleren en deze levendigheid centraal in het dorp te scheppen.
Dat zoiets niet vanzelf gaat is duidelijk, wij blijven rekenen op de betrokkenheid van de
dorpsgemeenschap, dat ze dit plan omarmen en mee willen blijven denken.
We staan open voor alle suggesties,
kritische kanttekeningen, en vooral
positieve input.
Namens de werkgroep,
Henk Biesheuvel
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Burgwerd van boven
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Buurthulp Burgwerd
In 2016 is Buurthulp Burgwerd in het leven geroepen.
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. Ook voor een acute hulpvraag kun je bij ons
terecht.
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
Bij sociale hulp kun je denken aan een gezamenlijke maaltijd, een avond spelletjes spelen
of gewoon koffiedrinken en bijkletsen.
Carolien Leusink, die in de "ald skoalle" is komen wonen, heeft aangeboden ons hierbij te
helpen. Binnenkort wil zij de senioren uit ons dorp bezoeken om hun behoeften op dit
gebied te peilen.
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. 06-29129551
Email: buurthulpburgwerd@gmail.com
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Puzzel

33

Hallo Allemaal!
Vrijdagavond 1 maart 2019 hebben w e ons
jaarconcert gehouden.
Volgens ons was dit weer zeer geslaagd en we hebben
positieve reacties mogen ontvangen.
Een jaarconcert om niet snel te vergeten. Onze gast
optreden, doedelzakspeler Gerard Jorna werd super
ontvangen door het publiek. Hij heeft een wat over de
doedelzak verteld en vervolgens alleen een stuk
gespeeld en het nummer Grutsk met het korps.
Een mooie samenwerking was dit!
Ook hadden we niet één, maar…. Jawel...
2 jubilarissen!
Pier Eringa zit inmiddels al 40 jaar bij de muziek
vereniging. En Afke Bosgraaf zit alweer 50 jaar bij de
vereniging!! Wat een prestaties! Op zulke leden mogen
we trots zijn! En dat zijn we natuurlijk 

Verder staat er op de planning:
Zaterdag 30 maart hebben w e ons jaarlijkes oudijzer actie weer!
Zaterdag 18 mei doen w ij als vereniging w eer
mee aan het Gouden Spiker Festival in
Ureterp.
Maandag 10 juni is het pinkstermaandag en spelen we natuurlijk weer op de
Burgwerderhoek om de fietsers aan te moedigen!
Maandag 24 juni is de camping concert, w ederom
mogelijk gemaakt door Camping Fûgelfrij!
Met vriendelijke groet,
Hilda Altenburg
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Tsjerke Nijs

Oplossing woordzoeker kinderpagina
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