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Op `e Hichte
Doarpskrante fan Burchwert en Hichtum

Fan de redaksje
Als jullie deze editie van de Op ’e hichte krijgen, zijn we nog maar een paar dagen
verwijderd van Kerstmis ! Waar blijft de tijd ?
Voor velen de mooiste tijd van het jaar, maar ook zijn er mensen die juist in deze dagen
extra worden geconfronteerd met hun verdriet, omdat ze ver van hun familie wonen of
omdat ze een dierbare hebben verloren. Ik hoop dat iedereen troost, warmte en een
prankje geluk kan vinden bij vrienden, kennissen en misschien zelfs vreemden!
In de laatste Op ’e hichte van het jaar 2018 hebben we weer de vaste rubrieken,
ingezonden stukken van verenigingen en ook twee geboortekaartjes. Onze dank daarvoor !
Dit keer zit er een prijskleurplaat voor de kinderen in (voor wie meer dan 1 nodig heeft,
kan extra exemplaren ophalen bij Greetje Toering) en een leuke puzzel voor de
volwassenen waarmee ook een prijs te winnen valt.
Zowel de kleurplaten als de uitkomst van de puzzel zijn in te leveren bij :
Greetje Toering, Kerkhof 4 te Burgwerd, of via de mail naar : opehichte@live.nl
We verwelkomen Henry de Haan uit Hichtum als nieuw redactielid. We zijn blij dat Hichtum
weer meedoet. In de volgende editie zal Henry zich aan jullie voorstellen.
Rest mij alleen nog te zeggen, namens de hele redactie:
Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019 !
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Yn petear mei
In gesprek met Ron Koopal
Onlangs op een vrijdag in december ben ik als
nieuw lid van de redactie Henry, samen met Han
Mulder, in gesprek met Ron Koopal. Ron is sinds
begin 2018 woonachtig aan de
Schwartzenbergweg 21 in Hichtum
(het voormalige huis van Michel Geurts).
Ron is geboren en getogen in Sint Jacobiparochie
boven in Friesland. Hij was de oudste en had nog
2 jongere broers en een zusje. Zijn vader was
akkerbouwer in “ het bildt” en men verbouwde
daar groenten zoals tuinbonen en bloemkool en
aardappelen. Ron had al vroeg de keus gemaakt
om het bedrijf van zijn ouders niet over te
nemen en zijn vader heeft uiteindelijk rond zijn
vijftigste het bedrijf verkocht. Zijn vader heeft
zich laten omscholen tot hovenier en is later
hoofd groenvoorziening geworden bij de
gemeente.
In zijn jeugd heeft Ron de lagere school gevolgd
in Sint Jacobiparochie. Hij kon goed leren en
ging daarna naar de Simon Vestdijk school in
Harlingen (VWO). Toen hij als 17 jarige jongen van het VWO kwam zag hij een vervolg opleiding op de universiteit of HBO nog niet zitten en hij koos voor de vervroegde dienstplicht.
Tijdens zijn diensttijd beleefde hij met name plezier bij het maken van muziek en koos
daarom niet voor een officiersopleiding, maar voor wachtmeester waarbij hij ook actief kon
deelnemen bij het militaire
muziekkorps.
Na zijn diensttijd zag hij een vervolg studie nog steeds niet zitten en begon hij open
sollicitaties te sturen. Hij werd uiteindelijk aangenomen bij de Frieslandbank als jongste
bediende op het kantoor in Sint Annaparochie. Weer terug thuis bij zijn ouders wonen was
het ook niet en er werd een huisje gekocht in Sint Jacobiparochie. In die tijd kwam Ron in
het uitgaansleven in Berlikum Maartje tegen en ze zijn later gaan samen wonen in het huis
van Ron in Sint Jacobipar.
In 1984 is hij getrouwd met Maartje en in 1992 kregen ze een tweeling Gerbrich en Jildou,
in 1995 kregen ze nog een tweeling Tialda en Alyt. Na 4 meiden kwamen er toch ook nog
2 jongens in het gezin, in 1999 en 2000 zijn Wiard en Jerryt geboren. Kortom, een prachtig
gezin met 6 kinderen waarvan de jongens nu nog officieel thuis wonen.
Na een jaar of 6 werd Ron gevraagd om voor de Frieslandbank de banklocatie in Wommels
op te zetten. Hij is samen met Maartje afgereisd naar Wommels om te kijken naar een
geschikte woning en uiteindelijk hebben ze in Wommels een huis gekocht. Ron was in die
tijd vaak ’s avonds op pad om ondernemers, particulieren en bedrijfsverenigingen te
bezoeken om daarmee uiteindelijk klanten te werven voor de Frieslandbank. Dit was een
mooie tijd en we merken dat Ron dit met passie kan vertellen wat hij in die tijd allemaal
beleefde.
Later werd Ron overgeplaatst naar Leeuwarden waar hij een nieuwe rol kreeg als agrarisch
specialist. Zijn voorkeur lag toch meer bij bezoeken van klanten en onderweg zijn in plaats
van de gehele dag vergaderen en op kantoor zitten. Al doende ontstond een groot agrarisch
Team.

4

In 2014 werd de Frieslandbank overgenomen door de Rabobank. Dat zag Ron niet zitten en
na 34 jaar gaat hij als zelfstandige aan de slag in de financiële advisering. Zijn huidige baan
vindt hij erg fijn om te doen omdat hij altijd maatwerk levert op het gebied van financiële
vraagstukken oplossen, agrarische verzekeringen en als mediator bij zakelijke geschillen.
Als hobby heeft Ron voetbal kijken en zondagavond kan hij absoluut niet gestoord worden
als zijn favoriete club Ajax of Heerenveen op tv is. Vroeger mocht Ron graag vissen, maar
tegenwoordig loopt hij met de hond of gaat hij een lekker stukje fietsen met of zonder
hond.
Ron en Maartje hebben uiteindelijk het huis voor 2 jaar gehuurd en ze hebben deze plek
gekozen vanwege het dorp, het mooie vrije uitzicht en het ligt dichtbij Wommels. In de
toekomst zoeken ze iets in Friesland, liefst gelijkvloers. In de winterperiode willen ze de
komende jaren het liefst een paar maanden per jaar richting zuid europa, maar dit zijn nog
plannen. Sinds anderhalf jaar zijn Ron en Maartje pake en beppe en daar beleven ze ook
veel plezier aan.
Wij willen Ron en Maartje bedanken voor het interview.
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Nieuw: inzamelpunt voor cartridges en mobieltjes in Burgwerd
Sinds 1 december 2018 heeft Stichting Aap een
inzamelpunt in Burgwerd, waar je lege cartridges en oude
mobieltjes kunt inleveren.
Wat doet Stichting Aap?
Stichting AAP vangt jaarlijks honderden apen en andere
uitheemse dieren op. Elke dag zetten medewerkers in
Almere en Spanje zich met hart en ziel in om dieren, die
vaak in slechte conditie zijn, een beter leven te bieden.
Stichting Aap probeert zoveel mogelijk dieren in nood te
redden, op te vangen en net zo lang te verzorgen tot ze er
lichamelijk en geestelijk weer bovenop zijn en in een sociale groep met soortgenoten kunnen leven. Daarna zoekt men een goed,
permanent adres voor ze bij één van hun herplaatspartners wereldwijd, zodat er weer plek
is voor andere dieren in nood. En dat zijn er helaas nog heel veel. Werken aan preventie
van dierenleed is voor AAP daarom net zo belangrijk als de praktische opvang.
Want uiteindelijk geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen!
Voor ieder ingeleverd mobieltje en cartridge krijgt Stichting Aap een vergoeding die direct
ten goede komt aan de dieren bij AAP. Eeko zorgt voor een milieuverantwoord hergebruik
van jouw oude mobieltjes en cartridges. Door het inleveren van een oude mobiel of
cartridge help je dus niet alleen de dieren, je spaart ook nog eens het milieu!
Mobieltjes en goed verpakte cartridges kunnen worden ingeleverd bij het inzamelpunt
De Opfeart 8. Als er niemand thuis is, kun je ze in een plastic zak bij de voordeur
achterlaten.
Namens Stichting Aap hartelijk dank!
Lisette Meindersma

Pearke biljet 26 jan. 2019
Wie houdt niet van een gezellige avond pearke biljet voor iederéén.
Je hoeft nergens lid van te zijn maar geef je vroegtijdig op.
Er zijn meerdere dames of heren die niet goed kunnen biljarten maar die na
afloop toch nog met een prijs naar huis gaan.
Je kunt je op geven voor donderdag 24 jan. 20.00 uur
bij Wibo Hettinga tel: 0612164371 of whettinga@hetnet.nl
Johannes Monsma tel: 574099 of ja-monsma@hotmail.nl
Het begint om 19.30 uur dus kom op tijd.
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Puzzel pagina

de uitkomst van de puzzel is in te leveren bij :
Greetje Toering, Kerkhof 4 te Burgwerd, of via de mail naar : opehichte@live.nl
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Column Peter Hein
Wintertijd of Zomertijd?
Ik zie met spanning uit naar een beslissing in de discussie over
zomer- en wintertijd.
Dat komt: ik ben een avondmens en ik hoop dat we naar een permanente wintertijd gaan.
Misschien zegt u nu: ‘Avondmens? Wát een onzin! Bestaat helemaal niet! Gewoon een
beetje flink zijn! Gewoon ’s ochtends je bed uit en hup, aan het werk!’
Of: ‘ ’s Avonds een vent…? Dan ook ’s ochtends een vent!!’

Nou, onzin is het zeker niet. 25% van de bevolking is avondmens. Dat weten we uit de
chronobiologie, een speciale tak van de biologie, die zich bezighoudt met het bestuderen
van de biologische klok van alle levensvormen, waaronder de mens.
Een mooie demonstratie van het verschil tussen ochtend- en avondmensen ervoer ik aan
den lijve in mijn studententijd. Destijds bestonden er nog nauwelijks kant en klare
geneesmiddelen. Dokters schreven een recept. De apotheker moest weten wat daar
allemaal in verwerkt moest worden en maakte vervolgens medicijnen in de vorm van
poeders, pillen, drankjes etc. Een dokter moest alle recepten tijdens het spreekuur vlot en
uit het hoofd kunnen uitschrijven op receptenpapier. Voor het examen stond drie weken
studie voordat je de stof kende.
Samen met collega Anneke stampte ik hele dagen recepten in mijn hoofd. We gaven elkaar
een uur per bladzijde met zo’n tien recepten. Daarna overhoorden we elkaar. ’s Ochtends
was Anneke - een ochtendmens - na een half uurtje klaar en ging koffie drinken terwijl ik
aan een uur nauwelijks genoeg had. Midden op de dag gingen we gelijk op en in de
namiddag kende ik alles al na een half uurtje en had zij een vol uur nodig om die stomme
recepten in haar hoofd te krijgen. Zo kwam dus het verschil tussen ochtend- en avondmens
mooi naar voren.
Ik wil u in dit stukje wat informatie geven waaraan u tzt misschien wat kunt hebben als de
bevolking gevraagd wordt zich uit te spreken over een voorkeur voor permanente zomer- of
wintertijd, of doorgaan met het huidige systeem.
Iedereen heeft een ingebouwde tijdklok, die echter niet bij iedereen op precies dezelfde
manier werkt. Het licht van de zon zorgt ervoor dat hij goed functioneert. Hij heeft grote
invloed op alle functies van ons lichaam (denk bijvoorbeeld aan bloeddruk, activiteit,
hormonen, lichaamstemperatuur, slaap, etc. etc.).
Permanente zomertijd het hele jaar door heeft een aantal nadelen. In de winter is het dan
pas laat licht. Iedereen gaat dan gedurende vier maanden in het donker naar school of
werk. Dat is niet leuk. Bovendien zegt onze biologische klok dan ‘s ochtends: ‘Het is nog
donker, dus slaap maar lekker door.’ Dat zouden we in de winter wel willen, maar in onze
24/7 maatschappij kan dat niet. Het gevolg is dat we in de winter voortdurend slaapgebrek
hebben.
Dat geldt voor iedereen, maar voor avondmensen zoals ik in het bijzonder. ’s Ochtends
vroeg opstaan is niet fijn en ook de eerste uren van de dag ben ik niet veel waard. ’s Nachts
daarentegen ben ik op m’n best. Ik ga graag tot een uur of twee, drie door. Dat was in mijn
vroegere beroep, waarin ik er ’s avonds en ‘s nachts vaak uit moest, wel handig. Maar de
andere kant van het verhaal was, dat na zo’n nachtdienst, ’s ochtends om 8 uur opereren of
beginnen met de polikliniek een kwestie was van (te) veel koffie drinken om de motor snel
op gang te krijgen.
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Ook in de zomer zorgt zomertijd ook bij iedereen voor slaapgebrek (al merk je dat dan niet
zo erg) omdat de dagen extra lang zijn: ’s ochtends wordt men door het licht al vroeg
wakker. En door het lange avondlicht verschuift de biologische klok naar later, waardoor we
ook pas later behoefte krijgen om te gaan slapen.
De prettige kant van permanente zomertijd is natuurlijk wel, dat de dagen langer zijn, zodat
je ’s avonds, na school of werk, nog lang van je vrije tijd in de mooie zomeravonden kunt
genieten.
Maar alles bij elkaar nemend is het nadeel van permanente zomertijd dus dat we zomer én
winter chronisch slaapgebrek hebben. Dat is ongezond. Slaapgebrek heeft een negatieve
invloed op allerlei functies van ons lichaam zoals ons geheugen, het immuunsysteem, ons
lerend vermogen, onze stofwisseling en nog veel meer.
Het verzetten van de klok verstoort twee maal per jaar ons bioritme. Dat heeft behoorlijke
invloed op ons lichaam. Iedereen kent de jetlag na het verzetten van de tijd. Dat is in ieder
geval niet gezond. Ik zou daar wel van af willen.

Eigenlijk is de wintertijd de ‘normale tijd’ voor onze streken.
Wetenschappers achten het bewezen dat invoering van permanente zomertijd in Nederland
leidt tot meer gevallen van depressie, kanker en hart- en vaatziekten, diabetes etc. etc.
(https://www.dvhn.nl/extra/Wetenschappers-waarschuwen-Hele-jaar-zomertijd-maakt-onsziek-23886427.html.)
Als we dit allemaal samenvatten, zou permanente wintertijd, die eigenlijk het hele jaar het
dichtst bij ons eigen bioritme blijft, de juiste keuze zijn: in de winter ’s ochtends niet uren in
het donker en in de zomer: ’s avonds niet te laat naar bed.
Als avondmens zou ik vroeger bijzonder blij met permanente wintertijd zijn geweest.
Tegenwoordig ben ik gelukkig niet meer gebonden aan de 24/7 maatschappij en daar geniet
ik elke dag van: niet te vroeg op en ’s avonds lekker lang doorgaan.
Volgende keer kom ik weer met een wat minder ingewikkeld verhaal. Voor nu wens ik u allen
fijne Kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2019 met voldoende slaap.
Peter Hein
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Reisvereniging 2018
Ria vroeg mij om een verslag van het reisje van dit
jaar te maken. En als je oudere zus zoiets vraagt is
het moeilijk “Nee” zeggen, maar… ik moet eerlijk
bekennen dat ik het ook wel leuk vind om te doen.
Zaterdag 6 oktober was het zover; het jaarlijkse uitje
met de reisvereniging. Dit jaar was het weer een korte
versie, we gingen ’s middags rond 14:00 uur weg en
zouden ongeveer 19:30 uur weer thuis zijn. Omdat het een kort reisje was en we in de
buurt bleven gingen we dit keer met de auto op pad.
Zoals gewoonlijk was het een verrassing waar we heen gingen en ook nu wist het bestuur
de eindbestemming geheim te houden.
In een stoet van 5 auto’s reden we naar onze eerste bestemming, we probeerden Ria uit te
horen, maar haar lippen bleven verzegeld. Ik was de bestuurder en toen we de snelweg
richting Amsterdam opgingen, wist ik het meteen; we gingen naar het Afsluitdijk Wadden
Center….
En ja hoor, dát was inderdaad onze bestemming !
We kregen de gelegenheid om op eigen houtje het centrum te bekijken. In dit centrum
wordt o.a. getoond hoe de afsluitdijk is ontstaan en wat ze tot nu toe én in de toekomst
allemaal kunnen doen om ons land te beschermen bij stormen. Het was erg interessant, een
aanrader om eens met je gezin naar toe te gaan,
want er is voor iedereen wat te zien en te beleven. Omdat het deze dag prachtig weer was,
konden we vanaf het dakterras heerlijk genieten
van een prachtig uitzicht over de Waddenzee en
het IJsselmeer.
Toen iedereen uitgekeken was gingen we naar
onze volgende bestemming.
Via allemaal binnendoor weggetjes en met de
nodige speculaties vanaf de achterbank
kwamen we aan in Lollum bij dagbesteding Slachtehiem. Ik was daar nog nooit geweest,
maar wat een leuk ding is dit! Er is dagbesteding voor oudere mensen, maar er zijn ook
kamers die je kunt huren, je kunt er kamperen, familiefeesten houden, maar ook, zoals wij
deze dag hebben gedaan : Lekker kletsen,
de accommodatie verkennen, een ritje op
de kabelbaan en heerlijk eten !
We hadden een Italiaans buffet met lasagne en
verschillende pasta’s. Ook konden we onze drankjes
zelf pakken. Het was erg gemoedelijk en relaxt.
Na het eten bleven enkele nog even gezellig kletsen,
terwijl anderen zich sportief bezighielden met o.a.
biljarten en sjoelen. Dat ging er fanatiek aan toe, af
en toe vlogen de sjoelblokken je om de oren !!
Om 19:30 uur maakte iedereen zich klaar om
richting Burgwerd te gaan.
Het was weer een gezellige middag met een leuke
groep mensen. Wil jij ook eens zo’n geslaagde dag
meemaken ? Ga dan voor de aardigheid eens mee
met het reisje van de reisvereniging… We worden
elke keer weer verrast !!
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Himd fan it Liif
Hallo, mijn naam is Marielle Andela en ben 22 jaar oud.
Sinds mijn geboorte woon ik op de Schwartzenbergweg 3 in
Burgwerd, met mijn ouders en mijn twee broers en
broertje.
In groep 1 en 2 zat ik op it Skûlplak. Vanaf groep 3 tot en
met 8 heb ik de basisschool op de SBO De Súdwester in
Sneek afgemaakt. Waar ik met de taxi heen en weer ging
en later met de bus.
Na de Súdwester ging ik naar het Marne College in
Bolsward. Hier heb ik vmbo-kader en vmbo-gt gevolgd.
Na het behalen van mijn vmbo-kader, heb ik als vervolgopleiding gekozen voor
leidinggevende bediening in de horeca. Dit bleek niets voor mij en na drie maanden was ik
gestopt met deze opleiding. In de tussentijd kreeg ik wat meer uren bij Jumbo Kooistra in
Bolsward waar ik mijn bijbaan had. Hier heb ik tweeëneenhalf jaar gewerkt als caissière tot
mijn laatste contract verliep.
Het schooljaar daarop ging ik weer naar school. Ik begon toen met de opleiding
filiaalmanager niveau 4. Voor het keuzevak; Mode, ben ik twee keer twee dagen naar de
TMO fashion business school in Doorn geweest om examens af te leggen. Verder heb ik
tijdens de opleiding stagegelopen bij The Sting, C&A, Paris2Day en Op=Op Voordeelshop.
Ook kreeg ik de mogelijkheid om gedurende vijf weken een internationale stage te doen in
Zweden, waar ik een ontzettend leuke tijd heb gehad. Dit heb ik gedaan samen met een
paar klasgenoten. We verbleven in kleine huisje op de camping in het dorpje Tingsryd.
Ik heb toen mijn stage gedaan op de camping zelf achter de receptie en kiosk. We leerden
hier ook mensen kennen en werden uitgenodigd voor houseparty’s en zijn nog een keer naar
de club geweest in Växjö. Onze stagebegeleider stuurde ons naar leuke activiteiten zoals een
safaripark, Ikea waar we inkopen deden voor de camping en een kabelbaan.
De kabelbaan ging door de bossen met een snelheid van 75 km/h.
In juli van dit jaar mocht ik mijn diploma’s ophalen voor filiaalmanager en modemanager.
Sinds september studeer ik Commerciële Economie op het NHL Stenden in Leeuwarden. Wat
ik na deze opleiding wil gaan doen weet ik nog niet. Op dit moment heb ik een
bijbaantje bij Rentex Floron in Bolsward.
In mijn vrije tijd drink ik vaak een drankje met vriendinnen of ga ik gezellig een dag
winkelen!
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UIT DE OUDE DOOS
Door Lolle Baarda

Sjungadijk 16 Djiplân, deel 1
Een boerderij met een lange historie. De landerijen behoorden in de middeleeuwen tot de
bezittingen van het Olde Klooster of wel Bloemkamp. Het was echter geen uithof. Als gevolg
van de reformatie vervielen in 1580 alle kloosterbezittingen aan de Staten van Friesland.
Van deze bezittingen zijn nog enkele rekeningboeken bewaard gebleven. Hieruit blijkt dat in
1606 Syrck Taeckes pachter is van 39 pondemaat dieplandt. De pacht bedraagt 48 gulden
en 15 stuivers. In 1619 is Eeske Jelles pachter.
In 1640 wordt de boerderij door de staten verkocht aan Romcke Riencx uit Witmarsum. Het
is dan een stemdragende boerderij met stemnr 29. Pachter is Pijter Seerps. Op dat moment
is de boerderij 38 pondemaat groot
Tot 1680 viel het niet mee om hier boer te zijn. De landerijen lagen “seer leeg ende veeltijds
onder water”. Het vervoer vanaf en naar de boerderij ging over het water. In 1680 werd de
Aylvapolder opgericht en droog gemalen met watermolens. Dit zal voor de boer op Djiplân
een verademing zijn geweest.
In het stemkohier van 1698 is de boerderij eigendom van raadsheer Sminia, gebruiker is
Poulus Gerryts. In het floreen kohier van 1700 is de situatie niet anders.
Het floreenkohiernummer is 24, en de boerderij is dan 36 pondemaat groot.
In het floreenkohier van 1708 is Hette Johannes gebruiker en blijft dit tot 1741. Vanaf het
floreenkohier van1728 is
Mevr. Ietje Margareta Rhala
weduwe Sminia, eigenaar.
Vanaf 1741 is Pier Pijtters
gebruiker van de boerderij. Pier
Pijters staat in de
floreenkohieren te boek als Pier
Dieplander. Pier Pijtters trouwt in
1743 met Swopkje Sipkes. In de
doopregisters staat vermeld dat
de kinderen uit dit huwelijk
geboren zijn in het Diepland en
dat Pier kerkvoogd is. Volgens
het speciekohier heeft Pier ca. 8
koeien en één paard.
Pier Dieplander overlijd in 1759,
de weduwe, Swopke Sipkes blijft
als boerin op de boerderij.
Swopke trouwt in 1765 met Jan
Scholtes.
Het floreenregister van 1738,
Pier Dieplander is
gebruiker van een plaats, 36
pondemaat.
Zij wonen tot 1798 in het Djiplân en hebben ca. 8 koeien en één paard.
In 1798 komt IJde Botes, gehuwd met Sytske Sybrens, op de boerderij. In 1811 nemen zij
de achternaam Nijdam aan. IJde Botes overlijd in 1854 op 81 jarige leeftijd en laat
15 kinderen, 51 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen na. Na het overlijden van de huurder
wordt de boerderij te koop aangeboden.
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In de Leeuwarder courant staat de volgende Advertentie:

Publieke verkoping van eene zathe en landen onder Burgwerd.
De notaris Ledeboer, te Bolsward, zal, ten verzoeke van de Notaris A. Alma, te Bergum, op
donderdagen den 4 januarij 1855, voorloopig in de Wijnberg te Bolsward, en den 18 dito
finaal, in het Rood Hert aldaar, telkens des namiddags ten 2 ure, publiek verkoopen:
Eene Stelphuizinge en schuur e.a. benevens 13 bunder 14 roede 10 el (36 pondem.)
uitmuntende Greidlanden, alles staande en gelegen in den Aijlva-Polder onder Burgwerd,
laatst door wl. IJde Botes Nijdam als huurder bewoond en gebruikt, zulks in 7 perceelen met
regt van zamenvoeging; breeder omschreven bij verkoopboekjes en kaarten,
te verkrijgen bij notaris Ledeboer. Te aanvaarden St. Petri en 12 mei 1855.
Ook wordt er een boelgoed op de boerderij gehouden.
Boere-Boelgoed onder Burgwerd.
De Notarissen Ledeboer, te Bolsward en de Jong, te Wommels, zullen, op maandag
22 januarij 1855, des morgens ten 9 ure, ten sterfhuize van IJde Botes Nijdam onder
urgwerd, publiek tegen contante betaling verkoopen:
Een uitmuntend en gezond beslag vee, en best boerereeuw en gereedschap,
als 10 melke- en kalve koeijen, 2 kalve rieren, 2 hokkelingen, 1 bruin merriepaard, mak en
in alle tuig bereden, 2 vole schapen, 4 hennen en 1 haan, 1 hooiwagen, 1 chais, zoo goed
als nieuw, 1 sleeptrog, 1 koperen kaasketel, 5 dito emmers, 5 houten dito, 16 houten aden
3 molkenvaten, 1 karn met koperen hoep, 1 kaaspers met steen, 1 koperen handketel, kret,
mestplanken, kruiwagens, tieme, harken, vorken etc.
Meubelen en huigeraden, als: 1 eikenhouten kast, pulpitum, tinkast, 2 stoeltjesklokken, 3
bedden met toebehoren, tafel, stoelen, slaapbank, koper-, tin-, glas-, en aardewerk en
hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebragt. Eindelijk circa 8 koeeten best gewonnen
hooi, kool en weitstroo eene partij aardappels, harde turf en 2 zijden spek.

NB. Op de plaats heeft geene longziekte geheerscht, en er zullen geene dischen en
koekblokken op de hieminge of in de schuur worden toegelaten.
De boerderij wordt gekocht door Jelle Sijbrens Wiarda die gehuwd is met Ymkje Bottema.
Zij wonen dan op Sjungadijk 3 en verhuizen enkele jaren later naar Ruurda State onder
Hartwerd en verhuren de boerderij. De eerste huurder is Murk Bottema, hij komt in 1855 op
de boerderij en is hier tot 1860 boer.
In de jaren 1854 t/m 1857 stierven er veel runderen aan een besmettelijke longziekte. In
de Leeuwarder Courant van 12 augustus 1856 werd aangekondigd dat ook de koeien van
Murk K. Bottema besmet waren met deze longziekte. Op 2 december van dat jaar werden
de runderen weer gezond verklaard. Het zat Murk Bottema niet mee, zo zit er in het archief
een aangifte van een vermiste “brievetasch” met grote inhoud…
“Volgens bij mij gedane aangifte door Murk Kerstes Bottema, boer onder Burgwerd, heeft
deze op Vrijdag den 10 October jl. tusschen ’s morgens 10 en ’s namiddags uit eene zijner
zakken, verloren (denkende onder Hartwerd, in landen of bij de molenpolle van
Pieter Klazes Nijdam een oude bruin lederen of misschien wel papieren brievetasch met 2
binnentasjes en niets anders), waarin een bankbiljet van f 200,- waarvan hem het nummer,
dagteekening of eenig ander kenmerk onbekend is. Dewijl dit voorwerp welligt gevonden en
dan zeer vermoedelijk in oneerlijke handen gekomen is, zoo heb ik de eer Uedele hiervan
mededeling te doen, opdat misschien door naauwlettende nasporing, de vinder die zich dan
waarschijnlijk het gevondene wederregtelijk toeeigent, aan het licht mogte komen”
Of de meer dan gevulde “brievetasch” ooit boven water is gekomen wordt nergens in de
annalen vermeld. (met dank aan Koos Schulte, oud archiefmedewerker voormalige
gemeente Wûnseradiel)
Wordt vervolgd.
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In de spotlight
In de spotlight deze keer: Ingeborg Looijenga
Ingeborg is 6 jaar oud en zit in groep 2 van ‘de Bron’ in
Bolsward.
Hobby’s:
Spelletjes op de tablet, tekenen, knutselen.
Ik ben helemaal gek van paarden, ik heb heel veel paarden
Playmobil.
Ik heb zwemles, ik heb dansles gehad maar ik ga na het
zwemmen op gym.
Lekkerste eten:
Poffertjes, patat en ook pannenkoeken.
Beste t.v. programma:
Ik kijk naar een zeemeerminnen serie op Netflix. Spirit, een
paarden tekenfilm en naar Bibi Boksberg over een lieve heks
Wat vind je leuk aan Burgwerd:
Ik heb hier de ruimte om te spelen, we hebben met mijn verjaardag een speurtocht
gehouden. Ik heb leuke buren en ik kan met Bas en Brecht spelen.

Wat vind je niet leuk aan Burgwerd:
Ik vind alles leuk.
Hoe denk je dat je leven er uit ziet over 15 jaar:
Ik rij zelf op een paard
Dan wil ik paardrijles geven aan anderen en ik woon in Bolsward.
En wat doe je als je dan heel rijk bent:
Ik koop een paard en een kat. En ik koop heel veel spullen van Playmobil,
paarden Playmobil en van Spirit.
Welke dieren vind je het leukst?

Paarden en pony’s natuurlijk!
Wat zou je nog willen doen of waar wil je nog heen:
Ik wil graag nog een keer naar Griekenland, we
zijn er op vakantie geweest. Je kan er zwemmen,
er is een mooi strand en het is er lekker warm.
Hoe vind je de dorpskrant:
Weet ik niet. Ik lees de krant nog niet maar vind
het wel leuk als er een kleurplaat in staat.

Dankjewel Ingeborg, het was heel gezellig en je
hebt een mooie tekening gemaakt.
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Oliebollenconcert 2018 in Zuiderkerk te Sneek
----------------------------------------------------------------Het is weer voorbij die mooie warme zomer, maar……… het
“Hartverwarmende Oliebollenconcert” staat alweer voor de deur.

Folkkoor Rollinghome organiseert op 29 December weer het jaarlijkse Oliebollenconcert in de
Zuiderkerk aan de R. Bockemakade 7 te Sneek.
Aanvang 14.30 uur.
Zaal open 14.00 uur.

Entree € 10.00.

Tijdens dit jaarlijkse Benefietconcert treedt naast
Folkkoor Rollinghome de bekende muzikant/zanger Sytse Haima uit
Weidum op. Bekent van Omrop Fryslân met o.a.
“Dat ik neist dy lizze mei” en “Beppe sei noait nee” en het vroegere
duo “Pigmeat” met “Herman moest naar Brada”.
De netto opbrengst is dit jaar bestemd voor de
Stichting Hart en Zeil. www.hartenzeil.nl
Ook nu wordt weer de Zilveren Kerstbal uitgereikt. Wie dat dit jaar
is wordt bekend gemaakt tijdens het Oliebollenconcert. Deze prijs
wordt jaarlijks uitgereikt aan de persoon of
organisatie die zich buitengewoon verdienstelijk maakt, of heeft gemaakt, voor de
cultuur en/of muziek in Sûd -West Fryslân en omstreken.
De algehele presentatie wordt dit jaar gedaan door Peter Schuil. In Sneek en in de wereld
van de watersport geen onbekende.
Een ieder werkt geheel belangeloos mee aan het welslagen van deze muzikale middag.
De organisatie hoopt evenals vorig jaar weer op een volle Zuiderkerk.
Kaarten verkrijgbaar online via: www.rollinghome.nl , info@rollinghome.nl en
sigarenmagazijn Sipma Schaapmarktplein 13 Sneek en aan de zaal.
Vol is vol.
Voor nadere info of vragen kunt u zich wenden tot
S.Kampstra: sb_goldenpower@hotmail.com
of telefonisch via 06-15153500

Met een hartelijke groet,
Namens Folkkoor Rollinghome
Sipke Kampstra
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Dorpsbelang Burgwerd
Beste dorpsgenoten,
Mijn eerste openingswoorden voor Op 'e Hichte.
Dat hadden ze er niet bij verteld, toen ik gevraagd werd na te denken om
als vrijwilliger plaats te nemen in het bestuur van Dorpsbelang Burgwerd!
Inmiddels een half jaar inwoner van Burgwerd en nog geen maand
voorzitter...
Het is even wennen.
Ik heb het stokje overgenomen van Robert van Gorkum en ik ga proberen mijn taak zo
goed mogelijk op te pakken.
Samen met de andere bestuursleden zal dit vast gaan lukken en ik hoop dat jullie mij ook
weten te vinden als er iets te melden is.
Een half jaar in Burgwerd en wat is er al veel gebeurd.
Zo gingen de koeien van Wibo op de koffie aan de Sjungadyk, belandde er een auto in de
sloot en trof een schoorsteenbrand helaas de woonboerderij van Rens en Arianne, ook
nieuwe bewoners van ons dorp.
Daarnaast is er veel georganiseerd en niet zonder succes. Dat is mede door de inzet en
betrokkenheid van veel vrijwilligers; erg leuk om te zien als nieuwkomer.
Maar dit wisten jullie natuurlijk allemaal al.
Er staat het komend jaar het nodige voor ons te doen. Meedenken over de biodiversiteit in
het dorp, energie neutraal, hoe gaan we verder met feesten, biljarten en kaatsen.
Het MF terrein, de N 359 enz.
Al met al veel uitdagingen. Ik heb er zin in.
Maar eerst staan de feestdagen voor de deur.
Ik wens iedereen dan ook hele prettige dagen en vooral een goed 2019.
Ger Romijn, voorzitter

Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Burgwerd d.d. 16 november 2018
Aanwezig: 42 personen
Opening en mededelingen
Voorzitter Robert van Gorkum opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte
welkom. Een speciaal welkom is er voor de gemeenteraadsleden van FNP en CDA en
dorpscoördinator Theo Bouma.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van: Ronald de Vries, Carin Mulder,
Edith Wierstra, Jaap Looijenga, Peter en Hanne Hein, Minne en Lydia Wiersma
en Tineke Eringa.
De voorzitter noemt in het kort een aantal activiteiten op, die dit jaar in het dorp
plaatsvonden: Sjen yn it Tsjuster, Milleniumloop (met muzikale omlijsting door Excelsior,
die op 25 november een borrelconcert geven in het Doniahûs), dorpsfeest, Stormrin met
circa 100 deelnemers. Op een aantal activiteiten wordt later in de vergadering
teruggekomen.
De inning van de contributie is nagenoeg afgerond. Speciaal dank aan Minne Schiphof, die
het bestuur heeft geholpen met de inning.
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Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat de pauze is verplaatst
tussen voor punt 6.
Gastspreker
Secretaris Lisette Meindersma leidt de gastspreker in: In 2018 is de werkgroep Groen
Burgwerd van start gegaan. Daarover straks meer. Speerpunt van de werkgroep is hoe
we zelf de biodiversiteit in ons dorp kunnen vergroten. De Friese Milieufederatie kan ons
hierin ondersteunen. Daarom zijn we blij dat Arnoud de Vries, projectleider programma
Mens en Natuur van deze organisatie vandaag onze gastspreker is. Al eerder waren
leden van de werkgroep Groen Burgwerd in gesprek met hem over welke aanpak het
efficiëntst is wanneer je de biodiversiteit wilt vergroten in het dorp.
De Friese Milieufederatie heeft hiermee veel ervaring opgedaan in andere regio’s van
Fryslân. Aan de hand van een Powerpoint presentatie laat Arnoud zien waarom het zo
belangrijk is de biodiversiteit te vergroten. Ook toont hij een aantal uitgevoerde projecten
in de provincie, zoals bijenweides, natuurlijke bermen, oevers en poelen, natuurlijke
daken, het plaatsen van insectenhotels, vogelnesten en –kasten, nestwanden voor
oeverzwaluwen en ijsvogeltjes en speciale kasten voor vleermuizen en egels. De lezing is
een goede inspiratiebron voor activiteiten op dit gebied in ons dorp. Aan het einde van de
lezing overhandigde Arnoud de Vries een aantal handreikingen voor bijenweides.
De presentatie en daarbij behorende aantekeningen zullen op de website van
Dorpsbelang worden geplaatst.
Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Burgwerd van 17 november 2017
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Verslag door het bestuur
Contacten met de gemeente (Robert van Gorkum): het bestuur sprak op 12 april jl.
tijdens het bestuurlijk overleg met de nieuwe contactwethouder Mark de Man, waarbij
ook dorpscoördinator Theo Bouma aanwezig was. Onder meer kwamen aan de orde:
behoud bushalte Burgwerderhoek, maaibeleid voor (fiets)paden, meldingen openbare
ruimte, biodiversiteit, het Burgwerder park, woningbouwlocaties, verkeer en dan vooral
het te hard rijden binnen en buiten de bebouwde kom. Naar aanleiding van dit laatste
punt wordt opgemerkt dat er nu aan beide kanten van het dorp snelheidsmetingen
plaatsvinden. Het zou goed zijn om deze borden ook eens om te draaien op
de Schoolstraat. Het verlenen van voorrang aan verkeer van rechts is ook nog al eens
een probleem met name vanuit de Kapelstrjitte en Trekpad. Het dicht op de hoek
parkeren van bij deze straten vormt daarbij een extra probleem.
Bestuursleden zijn aanwezig geweest op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente en bij
de beëdiging van de nieuwe burgemeester Jannewietske de Vries.
Inwoners van Burgwerd (Robert van Gorkum): Er zijn het afgelopen jaar heel wat
mensen verhuisd, waardoor er veel nieuwe inwoners in Burgwerd gekomen zijn.
Ook werden er twee baby’s geboren: Margje Rinske aan de Kloosterweg en Eefke Martje
op de Hemert. Helaas verloren we dit jaar ook twee dorpsgenoten: Auke Wierda en
Jille Westerhuis zijn overleden.
Inwoners in de schijnwerpers (Robert van Gorkum): zowel Hanne Hein als Tineke Eringa
werden dit jaar koninklijk onderscheiden voor het vele vrijwilligerswerk dat zij hebben
gedaan.
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Verdienstelijke inwoners (Robert van Gorkum): Een aantal inwoners kreeg een doos Merçi:
Froukje Posthumus voor de buurtpreventieapp en sociale app op ‘e hichte yn Burchwert;
Hanny Duursma voor het initiatief van de Boekenkast; Diny Huitema kreeg een extra grote
doos voor het ophangen van de buurtpreventie appbordjes, het (de-)monteren van de
brugbloembakken en het timmeren van de boekenkast, die bij het Teetúntsje Selfhelp is
neergezet.

N359 (Robert van Gorkum en Minne Schiphof): Er is per kruispunt een Meitinkersgroep
geformeerd. Hierin mochten de leden van de werkgroep “Veilig kruispunt N359” geen
zitting nemen. Momenteel vindt bodemonderzoek plaats op de drie kruispunten. Hierna
volgt de aanbesteding en de grote vraag is of de snelweg omhoog of omlaag gaat. Minne
Schiphof zit in de Meitinkersgroep. Hij vult aan: de werkzaamheden gaan van start na de
zomervakantie 2019 en moeten gereed zijn eind 2022. Het meest waarschijnlijk is dat de
snelweg verdiept wordt. Er mag namelijk niet meer geluidsoverlast komen dan nu.
De familie Schukken woont vlakbij de kruising en om meer geluidsoverlast te voorkomen
moet men in principe de snelweg wel verdiept aanleggen.
Snel internet buitengebied (Robert van Gorkum): Kabel Noord is gestart in de provincie in
de witte gebieden met de aanleg van glasvezel. Dit gebeurt per gemeente, waarbij 60%
van de adressen die in aanmerking komen, ja moet zeggen. Voor onze gemeente geldt dat
in het 3e kwartaal 2020 geïnventariseerd wordt wie er mee willen doen en bij 60%
deelname zal de uitvoering in het 4e kwartaal 2020 plaatsvinden. Voor prijzen e.d. verwijst
Robert naar de website van Kabel Noord. Daarnaast is er nog een initiatief van Fryslân op
glês. Zij willen ook de grijze gebieden (dorpen) op het glasvezelnet aansluiten.
Schoolgebouw en –terrein (Robert van Gorkum): In 2011 is in de dorpsvisie opgenomen
dat we graag starterswoningen willen in ons dorp. Het schoolgebouw staat inmiddels leeg
en wordt anti-kraak verhuurd door Carex. De gemeente wil de school kwijt en het dorp
mocht invulling geven aan het terrein. Er werd een plaatselijke investeerder gevonden, die
met een architect een plan ontwikkelde. Hierover vond afstemming plaats met
de gemeente. Het einde van het liedje was dat het plan werd afgewezen.
Vervolgens ontwikkelde de investeerder een nieuw plan: de school plat en 6-10 woningen
op het terrein. Investering: 2 miljoen. Hogere bouwkosten worden onder meer veroorzaakt
door de eis dat nieuwe woningen zonder gasaansluiting worden gebouwd en daardoor veel
beter geïsoleerd moeten worden. De nieuwe verwarmingsinstallaties zijn ook duurder.
Hierdoor worden deze huizen veel te duur voor starters. De investeerder heeft zich
eruggetrokken. Op 5 november jl. zijn de inwoners in een bijeenkomst hiervan op de
hoogte gebracht. De vraag is hoe nu verder? In februari volgt een nieuwe bijeenkomst.
Pleuny van der Werf pleit hierna voor behoud van haar pilatesruimte en voor realisatie voor
huurwoningen, want niet iedere starter wil kopen.
Multifunctioneel terrein (Robert van Gorkum): Robert geeft Bouke Sieperda, voorzitter van
de werkgroep, het woord: In 2011 is begonnen met de planontwikkeling van het MFterrein.
De werkgroep bestaat nu uit Bouke zelf, Robert van Gorkum en Minne Schiphof met
ondersteuning van Jaap Looijenga. De subsidieaanvraag van dit jaar is niet gelukt, omdat
het formulier niet helemaal goed was ingevuld. Op 21 januari 2019 kan een nieuwe
aanvraag worden gedaan. We hopen dan in maart 2019 te kunnen beginnen. Wat gaat er
gebeuren? De drainage wordt verbeterd onder meer door zand in de bodem te verwerken,
het terrein wordt beter afgevlakt en deels wordt het geschikt gemaakt voor parkeerterrein
door een verharding met grasstenen. Tinus van der Weide vraagt wat er is gebeurd met het
geld dat schoolkinderen in het verleden bijeen hebben gebracht voor het terrein. Dat geld
is ondergebracht bij de gemeente Wunseradiel. Het bestuur gaat dit navragen.
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Verenigingen (Robert van Gorkum). Het bestuur is zoveel mogelijk aanwezig bij
uitvoeringen e.d. van verenigingen. Dit ook op verzoek van de verenigingen zelf.
In september vond de Verenigingsavond plaats. Jammer was dat hier nogal wat
verenigingen ontbraken. Desondanks vond een interessante uitwisseling plaats van ideeën
over samenwerking (bijvoorbeeld in een omnivereniging), het vinden van bestuursleden,
verzekeringen en aansprakelijkheid. Op 30 januari 2019 zal een avond georganiseerd
worden voor de verenigingen, waarbij een expert aanwezig zal zijn om over verzekeringen,
aansprakelijkheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te praten. Belangrijk
voor elke vereniging!
Andere activiteiten (Robert van Gorkum): De vlaggenactie (dorp Burgwerd) leverde maar
liefst 59 bestellingen op. Dorpsbelang schonk een groot formaat vlag voor de kerktoren.
De werkgroep Groen Burgwerd werd vanuit Dorpsbelang opgericht. Hierover straks meer.
Het opgestarte gezamenlijk overleg met Hartwerd en Hichtum zit in het slop. Door de
andere twee dorpen worden geen initiatieven genomen. We laten het eerst maar even.
Voor de pauze verzoekt Theun Ram om op het doek dat in de gang van het Doniahûs is
opgehangen een wens voor Fryslan in 2028 te zetten. Dit doek gaat de volgende dag naar
Ljouwert om onderdeel uit te maken van een speciaal project.
PAUZE
Verslag van de penningmeester
Irma Kaspers toont een spreadsheet met daarop het beginsaldo, de uitgaven en inkomsten
en het eindsaldo van Dorpsbelang Burgwerd, Buurthulp Burgwerd, De Zonnestraaltjes
(bloembakken) en Op ‘e Hichte. Het overzicht geeft geen aanleiding tot vragen.
Bevindingen kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
De kascommissie heeft de boekhouding en bankrekeningen van het afgelopen boekjaar
gecontroleerd en in orde bevonden. De leden scharen zich achter deze bevinding.
Jaap Looijenga is aftredend lid, Carin Mulder heeft nog een jaar zitting in de kascommissie.
Minne Schiphof wordt het nieuwe kascommissielid.

Bestuursverkiezing
Robert van Gorkum: het is gebleken dat de zittingsduur van 5 jaar voor een aantal inwoners
echt reden is om geen zitting in het bestuur te nemen. Men vindt 4 jaar eigenlijk wel het
maximum. Het bleek dat het bestuur zich dit jaar erg moest inspannen om nieuwe
bestuursleden te vinden. Naast het aftreden van Robert van Gorkum (niet herkiesbaar) was
er nog een vacature door het vertrek van Hanne Hein om gezondheidsredenen. Lolle Baarda
geeft aan dat er in het verleden ook wel periodes zijn geweest dat het lastig was nieuwe
bestuursleden te vinden. Robert geeft aan dat het bestuur een statutaire wijziging voorstelt
om de zittingsduur van 5 naar 4 jaar te brengen. Hiervoor is het nodig dat de helft van de
leden (= adressen/58 leden) aanwezig is, waarvan dan 2/3 moet instemmen met het
voorstel. Er zijn onvoldoende leden aanwezig. Daarom zal op 28 november a.s. een nieuwe
algemene ledenvergadering plaatsvinden in het Doniahûs. Ongeacht het aantal aanwezige
leden is dan 2/3 voorstemmers voldoende. De aanwezige leden geven aan dat zij nu al
instemmen met deze statutaire wijziging. De voorzitter gaat hiermee akkoord.

19

Voorzitter Robert van Gorkum is vandaag aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. Op
dinsdag 30 oktober meldde Ger Romijn, sinds 21 juni wonend aan de Sjungadijk, zich als
kandidaat. Omdat Ger deze avond bij de jaarvergadering van een andere vereniging
aanwezig is, vertelt zijn vrouw Monique in het kort iets over Ger: Hij is 52 jaar,
projectleider bij een technisch adviesbureau en heeft bestuurservaring en door zijn werk
veel contact met gemeenten. De jaarvergadering stemt in met de opname van Ger Romijn
in het bestuur. Toen meldde zich op 12 november Age van der Meer, sinds juli 2016
wonend aan De Trekfeart. Age stelt zich voor: hij woont in Burgwerd met zijn vrouw Mireille
en zoontje en heeft een eigen bedrijf in Joure. Ook Age vindt instemming van de leden als
bestuurslid. En toen, op 15 november meldde Mennie Woudstra zich. Zij wonen sinds het
begin van het jaar aan de Kapelstrjitte. Zij en haar man Appie hebben 25 jaar een
naaimachine- en fourniturenzaak gehad in Sneek en zijn daarmee gestopt. Mennie heeft
enige bestuurservaring. Ook Mennie’s kandidatuur wordt goedgekeurd, waarmee het
bestuur nu uit zes leden bestaat!
Irma Kaspers bedankt Robert vervolgens voor zijn grote en loyale inzet voor Dorpsbelang
Burgwerd, waarvan het laatste jaar in de functie van voorzitter. Robert geeft aan het altijd
met veel plezier te hebben gedaan. Het combineren van zijn werk, waarvoor hij veel in het
buitenland is, bleek steeds lastiger te zijn met deze bestuursfunctie. Hij blijft beschikbaar
als vraagbaak en zal actief blijven in de projecten MFT en schoolterrein.

Vijf-minutenpresentaties
Redactie Op ‘e Hichte (Greetje Toering) : de administratie van de dorpskrant is dit
jaar verhuisd naar de penningmeester van Dorpsbelang Burgwerd. Het gaat goed met de
dorpskrant, maar er kunnen wel wat nieuwe adverteerders bij (kosten € 35 per jaar voor
een halve pagina, € 70 voor een hele pagina). Henk Hoekman is de redactie gaan
versterken en gelukkig is er vanuit Hichtum ook weer een nieuw redactielid: Henry de Haan.
Annie Eringa stopt aan het einde van dit jaar. De redactie is blij met de kopij voor de vaste
rubrieken en ook met losse kopij.
Initiatief Buurthulp Burgwerd: helaas hebben zow el Carin M ulder als Tineke Eringa
zich afgemeld voor de jaarvergadering. Dus dit jaar geen presentatie van Buurthulp. Misschien via de Dorpskrant?
Fietsdiner Burgwerd (Corrie Gerritsm a): I n februari jl. vond het derde fietsdiner
plaats met 12 koppels. Het was weer zeer geslaagd. Je ontmoet elkaar op een andere manier en het is leuk om van tevoren niet te weten naar wie je toegaat, wie er bij jou komen
eten en wie er met jou aan tafel zitten. Voor 2019 zijn nog geen plannen.

De Zonnestraaltjes (w erkgroep bloembakken) (Corrie Gerritsma): De vrijw illigersgroep, die ook dit jaar weer uit 6 personen bestond, heeft het dit jaar druk gehad met watergeven i.v.m. de langdurige droogte. Om de bloembakken er goed uit te laten zien, is het
noodzakelijk direct de dode bloemen eruit te halen. Corrie gaat navraag doen bij de
gemeente hoe zij de bloembakken bemesten, omdat de bakken in Bolsward er veel langer
goed uit bleven zien dan de onze. Diny Huitema wordt weer hartelijk bedankt voor het
ophangen en verwijderen van de brugbakken.
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Stichting Feestcommissie Burgwerd: de stichting is uitgenodigd, maar is zonder
afzegging afwezig. Robert van Gorkum geeft aan waarom de Feestcommissie
verzelfstandigd is: de organisatoren opereerden volledig zelfstandig, maar wel onder de
vlag van Dorpsbelang. In verband met aansprakelijkheid wilde Dorpsbelang daarom dat de
Feestcommissie verzelfstandigde. Daar kwam bij dat organisatoren van het dorpsfeest ook
persoonlijke financiële risico’s liepen, omdat e.e.a. juridisch niet goed was afgedekt. Vanuit
de zaal wordt opgemerkt dat het jammer is dat er niemand van het bestuur aanwezig is,
want dat er behoefte bestaat om te weten hoe de Stichting er financieel voor staat.
Al jaren is daarin geen inzicht gegeven.
Stichting Doniahûs (W ibo Hettinga): Het bestuur van het Doniahûs is uitgebreid
met Hanneke Dijkstra. Er is momenteel een vacature voor betaalde
schoonmaakwerkzaamheden (2 uur per 2 weken). Diny Huitema heeft veel
onderhoudswerk voor het dorpshuis gedaan en wordt daarvoor hartelijk bedankt met een
heerlijk pakket.

Werkgroep Burgwerd en Hichtum Energie Neutraal (Lisette M eindersma):
de werkgroep o.l.v. Jaap Looijenga is nu in gesprek met Dorpsbelang Lollum-Waaksens over
deelname. Hichtum heeft definitief aangehaakt. Vanuit Burgwerd is Arjan-Peter Jagersma in
de werkgroep gestapt en vanuit Hichtum deed Ron Koopal dat eveneens. We hebben
gesproken met de Wommelser Enerzy Kooperasje over samenwerking, maar daar voelde
men niet voor. Binnenkort volgt er meer nieuws.
Werkgroep Groen Burgwerd (I rma Kaspers). De w erkgroep bestaat uit Ria Toering,
Tanja Brattinga, Lisette Meindersma en Irma Kaspers. Er is per straat een werkplan
gemaakt onder meer aan de hand van de ideeën die tijdens een bijeenkomst met inwoners
is gehouden. Per straat is er nu ook een contactpersoon (behalve voor De Trekfeart). Begin
december komt de werkgroep met de contactpersonen bijeen om te kijken of er meer
ideeën zijn en of er bereidheid is van aanwonenden om mee te werken. Daarna gaan we het
verder uitwerken en zo snel mogelijk aan de slag in het voorjaar. De werkgroep heeft
samen met een paar aanwonenden van het park een gesprek gehad met de boswachter van
Staatsbosbeheer. Dat ging vooral over de staat van onderhoud van het park en de overlast
die aanwonenden van de Kapelstrjitte hebben van overhangende takken, opschot van
bomen en onkruid dat vanuit het park de tuin ingroeit. De boswachter overlegt nu met haar
organisatie welke van onze wensen gerealiseerd kunnen worden. In ieder geval zullen deze
winter dode bomen en zieke essen uit het park worden gehaald en veel opslag verwijderd.
Werkgroep de Friese canon (Lolle Baarda): het gaat hier om een centrale w ebsite,
waarop ieder Fries dorp de historie en hoogtepunten kan zetten. De aftrap was in Irnsum.
Daar zijn Lolle zelf en Lisette Meindersma naar toe geweest. Na een oproep heeft ook Liskje
Flapper zich gemeld. Als er meer mensen zijn die willen meehelpen om het Burgwerder deel
van de website in te vullen, dan zijn die van harte welkom. Het plan is om er deze winter
mee aan de slag te gaan.
STULLP (Theun Ram): W e hebben zes gew eldig mooie en uitverkochte avonden
gehad, waar heel veel inwoners aan mee hebben gewerkt. Vorige week is er een bedankavond
geweest voor de vrijwilligers, die door het Doniahûs en Dorpsbelang is gesponsord. Ook
Frâns Hettinga wordt hartelijk bedankt voor de medewerking. Hier was sprake van een
echte mienskip.
Hierna neemt voorzitter Robert van Gorkum het gesprek over en vraagt Theun Ram, Liskje
Flapper en Greetje Toering, de bestuursleden van STULLP naar voren te komen (bestuurslid
Anneke Sieperda is afwezig). Robert geeft aan dat het bestuur geweldig veel tijd en energie
in de organisatie heeft gestoken. Dat is een geweldige prestatie met een super resultaat.
Hij benoemt hen tot Tjêbbes Ljochtjes 2018 en overhandigt een herinneringspenning.
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Rondvraag
Pleuny van der Werf geeft aan dat het fietspad van Burgwerd naar Wommels bij de
geringste vorst al spekglad is, wat afgelopen winter heeft geleid tot valpartijen. Wanneer
fietsers dan via Hichtum rijden worden ze geconfronteerd met een weg, waarop niet
gestrooid wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld schoolkinderen niet veilig naar Bolsward. Zij heeft
dit meerdere malen gemeld via een MOR, maar er is geen reactie opgekomen.
Minne Schiphof geeft aan dat er een slijtlaag aangebracht zal worden. Die is weliswaar niet
tegen de gladheid, maar wel stroever. Theo Bouma vraagt na hoe het zit met het niet
reageren op de MOR.
Tinus van der Weide meldt dat je ’s avonds met de auto niet van het Trekpad af kunt,
omdat er ter hoogte van nummer 22 een auto geparkeerd staat en bij de brug soms auto’s
zo dicht op de hoek geparkeerd staan, dat je de bocht niet kunt krijgen. Geadviseerd wordt
om in zo’n geval Handhaving te bellen.
Sietze Baarda vertelt dat hij op het dorpsfeest was. Op de zaterdagavond vierde iemand
van buiten het dorp daar zijn vrijgezellenfeest. Om 23.00 uur werd er omgeroepen dat het
gezellig moest blijven. De taxi werd gebeld door een lid van de feestcommissie voor een
zeer dronken persoon, die erg vervelend werd en inmiddels 2 mensen had mishandeld en
een vrouw had aangerand. De politie is toen ook gebeld door iemand uit het publiek. Er is
door verschillende mensen aangifte tegen deze dronken man gedaan en hij is opgepakt.
Het is vervelend wanneer zulke dingen gebeuren, maar wat Sietze (en niet alleen hij) mist
is een verklaring van de Feestcommissie zelf hoe zij hier tegenover staan en wat zij in de
toekomst gaan doen om herhaling te voorkomen. Ook bleek er geen EHBO-er aanwezig te
zijn. Er zal door het bestuur van Dorpsbelang navraag worden gedaan bij
de Feestcommissie wat zij zelf vinden van de gebeurtenissen en hoe ze dit in de toekomst
willen voorkomen.
Lolle Baarda vraagt zich af of de parkeerplaats aan de Schoolstraat tussen de ingang van
het park en de Kapelstrjitte misschien wat verplaatst kan worden, waardoor hij minder
dicht op de T-kruising Schoolstraat-Kapelstrjitte komt te liggen. Nu heb je op de
Schoolstraat door geparkeerde auto’s nauwelijks zicht op verkeer uit de Kapelstrjitte,
terwijl dat verkeer wel voorrang heeft.
Arjen Doedel, raadslid CDA, geeft aan dat hij het een interessante avond vond, waarin veel
herkenbare punten de revue passeerden.
Johannes Monsma brengt het Oliebollenfeest onder de aandacht op 31 december in het
Doniahûs.
Gevraagd wordt naar de website van Burgwerd. Hierop staat veel verouderde informatie.
Robert van Gorkum geeft aan dat er nu een ICT-er in het bestuur zit en dat geeft hoop voor
onze website.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage, sluit de vergadering, na de aankondiging dat het eerste rondje voor
rekening van Dorpsbelang is.
Lisette Meindersma
secretaris
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Aanvulling oude doos herfsteditie:
Vorige keer heb ik het in de oude doos gehad over de Solexen en Mobylettes in Burgwerd.
Eén van de eerste Mobylettes die door Kaptein werden gebouwd is in 1950 gekocht door
Sjoe Buwalda.
Het frame is geïmporteerd uit Frankrijk maar
er zitten al heel veel Nederlandse onderdelen
aan waaronder het motor blokje dat als 52e
van de band is gekomen.
Verder zijn de spatschermen, bagagedrager
en verlichting typisch Nederlands.
Het leuke is dat de bromfiets nog steeds in
Burgwerd is en wel in het museum van
Sytze Posthumus.
Groet, Lolle

Slotavond Dorpshuis Burgwerd
In 2012 hebben wij, tijdens het dorpsfeest, een muziekavond door en voor het dorp
georganiseerd, namelijk Burgwerd op Podium.
Het lijkt ons ontzettend leuk om tijdens de slotavond in het Dorpshuis, nogmaals zo’n avond
te organiseren.
Dus… bespeel je een instrument of lijkt het je leuk om te zingen, hetzij solo of in een
achtergrondkoortje, geef je dan op bij Robert-Jan, 0651807998- of Hanneke, 06-46715001
Na opgave zullen we een middag bij elkaar komen en het repertoire en band- en koorindeling
doornemen. Vervolgens zullen er een aantal oefenmiddagen/avonden volgen. Zoals het nu
staat zullen we ongeveer vanaf maart op de zondagmiddag in het dorpshuis oefenen.

Wij zijn weer super enthousiast en hopen op heel veel reacties.

Robert-Jan en Hanneke
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Bewenners om útens
Hoi Allemaal,
Mijn naam is Elske Baarda en inmiddels al weer 14 jaar een oud Burgwerdster.
Hoewel ik maar van mijn 13 tot 19 en later nog een jaartje in Burgwerd heb gewoon met
mijn toenmalige vriend, heb ik mooie herinneringen aan het dorp.
Vooral uit mijn jeugdtijd.
Ik zat in de eerste klas van de havo toen we in Burgwerd kwam wonen als gezin van 6. Ik
ben de oudste van de 4 kinderen. Marieke, Rindert en Jolanda kwamen na mij.

Ons grote nieuwbouw huis aan de Trekfeart was nog lang niet af toen we er in trokken, maar
heb me er altijd thuis gevoeld.
Voor we in Burgwerd kwam, woonden we op een mooie woonboerderij op Sieswerd, in
Hichtum. Pake Rindert had een stukje land bij ons huis, waar hij een deel van zijn pluimvee
hield. We hadden altijd heerlijk veel ruimte om buiten te spelen, maar ook in de grote schuur
die 's winters stalling was voor caravans.
Via de dropfeesten in Hichtum en Burgwerd en andere familieleden in het dorp, zoals Beppe
Janke, omke Lolle en Tante Rommy, kende ik wel al wat jeugd in het dorp en werden het er
al snel meer toen we er eenmaal woonden.
Ik heb reusachtig mooie tijden beleefd met Hendrik, Thys, Diana, Jolanda, Froukje en
Paulus in 'de Club', onze keet van een oud varkenshok op het terrein van
Draaierij Pothumus. Vele weekenden zaten we daar, dronken liters cola, vingen vissen voor
in ons aquarium (doorzichtige Curver bak) en experimenteerden sommigen van ons met
shagjes draaien.
Rond mijn 19e verhuisde ik met mijn toenmalige vriend naar Zurich.
Niet lang daarna ontmoette ik Bert, de vader van mijn dochter Yohna.
Hij woonde in Makkum.
Ons eerste samenwoonhuis was in Burgwerd, aan de Opfeart. Een mooie start,
maar we wilden beide graag naar Makkum. Hij kwam daar vandaan en een wat groter dorp
biedt meer mogelijkheden.
In 2008 trouwden we en kregen dat zelfde jaar onze dochter Yohna. Inmiddels is zij ook
alweer 10 jaar. Ze zit in groep 7 op de OBS in Makkum en het is een heerlijk, lief, spontaan,
slim, eigenwijs en behulpzaam kind... Net als dr moeder haha.
Sinds de zomer van 2015 woon ik alleen met Yohna, nog steeds in Makkum.
De ene week woont ze bij heit, de andere week bij mij.
Naast mijn rol als moeder, zit ik niet stil.
Ik werk bij de Thuiszorg en ben graag creatief bezig.
Tekenen, schilderen, achter de naaimachine en muziek luisteren doe ik erg graag, maar
soms te weinig.
In de toekomst hoop ik ander werk te
vinden dat dichter bij mijn passies ligt en meer een hulpverlenende rol uit te kunnen oefenen
binnen ouderen/gehandicaptenzorg of juist met kinderen... daar probeer ik mijn weg nog in
te vinden.
Groetjes vanuit Makkum
Elske
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Prikbord
Op dit prikbord mag iedereen iets plaatsen wat
direct of indirect betrekking heeft op Burgwerd en
Hichtum. U kunt denken aan bv. een oproep, een
verhuisbericht, de aankondiging van een collecte,
een bedankje, een “wist u dat” of een vraag aan
dorpsgenoten.
Commerciële mededelingen of
reclame zijn niet
toegestaan.

Op de hoogte blijven van het nieuws in
Burgwerd?
Like de Facebookpagina Dorp Burgwerd

Inzamelpunt cartridges (goed verpakt!)
en mobieltjes voor stichting Aap
Via De Opfeart 8 in Burgwerd

Beste Burgers, Boeren en Buitenlui van Burgwerd,
Achttien jaar heb ik met veel plezier in jullie mooie dorp mogen wonen op
de Doniaweg 1.
Sinds kort woon ik in Oppenhuizen en dat bevalt ook goed.
Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor de vriendelijkheid, geborgenheid en
gemoedelijkheid van het dorpse leven.
Geniet ze in het mooiste dorp van Friesland!
Hartelijke groeten,
Ynte de Hoop
yntedehoop@hotmail.com

Buurthulp Burgwerd
Bij Buurthulp Burgwerd kun je terecht voor ondersteuning en hulp bij dingen die
je zelf niet kan (of tijdelijk even niet kan) en niet door familie en/of professionele
instanties wordt of kan worden gegeven.

Contact:
Mocht je gebruik willen maken van de Buurthulp, hulp willen
bieden of nog vragen hebben dan kun je contact op nemen
met:
Tineke Eringa, tel. 0515-572078
of
Carin Mulder, tel. 0515-419105
Email: buurthulpburgwerd@gmail.com
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FEESTELIJKE VOGELVOERTAARTEN

DIT HEB JE NODIG:
-gemengd vogelvoer
-pinda's in de dop
-(goedkoop) hard frituurvet
-(eetbare) decoratie: mos,
kleine rode appeltjes, bessen van struiken,
cranberry's, rozenbottels, stukjes appel,
maïskorrels enzovoorts.
-oude pan

-verschillende vormen zoals tulband, kleine
en grote puddingbakjes, koffiebekers,
muffinvormpjes
ZO GA JE TE WERK:
Smelt het vet in de pan en laat afkoelen. Er zijn vervolgens twee manieren om de taart te
maken.
Manier 1:
Roer het vogelzaad door het gesmolten vet en giet het mengsel in de vorm. Laat buiten in
de kou afkoelen en stollen. Wel even afdekken om te voorkomen dat de vogels al aan de
taart beginnen voor je hem hebt versierd.
Manier 2:
Bouw de taart op uit verschillende laagjes met of zonder zaad of vruchten. Strooi een laagje
vogelvoer in de tulband en bedek dit met een laag (1 à 2 centimeter) vet. Laat stollen. Wil
je het stollen versnellen, plaats de vorm dan in de diepvries. Na circa een half uur is het vet
hard genoeg voor de volgende laag. Breng op dezelfde manier een laag vogelvoer met
daarop vet aan, en laat weer stollen. Herhaal tot de hele tulband vol zit.
Plaats, zodra de gehele taart voldoende gestold is, de vorm dertig seconden in een bak met
heet water. Zodra de zijkanten van de taart loslaten, kun je de vorm op een bord of
taartschaal doen.
Versier je taart vervolgens met toefjes mos en allerlei lekkernijen zoals cranberry's, rode
appeltjes, rozenbottels, plakjes appel, pinda's, maïskorrels. Gebruik een likje frituurvet als
lijm om de decoratie op de taartvorm te plakken.
Bouw de taart op uit vormen met verschillende groottes, van groot tot klein. Denk hierbij
aan puddingverpakkingen, koekvormpjes, koffiebekertjes, kindertoetjes. Ook muffinvormen,
al of niet voorzien van een kleurig cup cake papiertje, zijn erg geschikt. Versier de muffins
als kleine taartjes, bijvoorbeeld met een blaadje hedera, een cranberry en een pel pinda.
Let op!
Gebruik voor het maken van de taarten absoluut geen gebruikt
frituurvet, dit is te zout.
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Humanitas Zuidwest Friesland geeft steuntje in de
rug. In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die
voor een ander zorgen. Omdat de zorg zich over het
algemeen op bekenden richt, vinden deze
mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend,
maar dat is het niet. Met verschillende projecten,
zoals 'Stand-by' en 'Maatjes' geeft
Humanitas Zuidwest Friesland deze mensen een steuntje in de rug. Een vrijwilliger van
Stand-by vervangt een mantelzorger op afgesproken tijden, zodat de mantelzorger iets
voor zichzelf kan doen. Bij het Maatjesproject gaat een vrijwilliger samen met een
deelnemer op stap, zodat de deelnemer nieuwe contacten op doet en weer zelfvertrouwen
krijgt. Ook bij u in de buurt hebben mantelzorgers een steuntje in de rug nodig of zouden
mensen graag een maatje hebben. Helaas heeft Humanitas Zuidwest Friesland bij beide
projecten te weinig vrijwilligers om te kunnen voldoen aan de vraag.
Theo (vrijwilliger Stand-by) heeft al op diverse adressen steun kunnen bieden. Op dit
moment onderneemt hij activiteiten met iemand die door ziekte moeilijk alleen kan zijn.
Ze gaan bijvoorbeeld samen tuinieren. Zijn vrouw heeft dan even tijd voor haarzelf.
Saskia (vrijwilliger Stand-by) bezoekt regelmatig een mevrouw om samen een kopje thee
te drinken of een boodschapje te doen. Deze mevrouw vindt dat erg gezellig omdat ze zich
soms eenzaam voelt. Haar naaste familie vindt het een geruststellende gedachte dat
Saskia regelmatig om het hoekje kijkt. George (vrijwilliger Maatjesproject) geeft aan dat
hij zoveel mogelijk met z'n maatjes naar buiten gaat. Een wandeling, koffiedrinken buiten
de deur, even weg van de plek waar ze altijd zijn. Dat vergt weleens wat
overredingskracht, maar uiteindelijk lukt het altijd. Mensen vinden het fijn om contact van
'mens tot mens' te hebben in plaats van met een professional.
Volgens Theo is het een prettig idee dat de coördinatoren van Humanitas Zuidwest
Friesland zowel contact hebben met de vrijwilligers als met de deelnemers. Er is altijd
ruggespraak mogelijk.
Wat geeft deze vrijwilligers de meeste voldoening? Dat de ander afleiding heeft gehad.
Daar zijn ze het alle drie over eens.
Ook vrijwilliger worden? Neem contact op met mevr. J. Peereboom, 06-49620625,
intake@humanitas-zwf.nl, www.humanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland.
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Op vakantie met Jan
In januari is het 35 jaar geleden dat we besloten de stoute
skischoenen aan te trekken.
Onze toenmalige buren waren fanatieke skiërs die altijd enthousiast
terugkeerden van geweldige wintersportavonturen in de prachtige
Alpen. Wij werden dan uitgenodigd om wat na te après-skiën.
Onder het genot van een biertje en wat licht gezouten pinda’s
raakten we steeds meer onder indruk van die wonderschone
ervaringen die ze hadden opgedaan op uitdagende pistes. Teruglopend naar huis droomden we over wit gepoederde dalen waarin vreedzame dorpjes lagen
met pittoreske kerkjes.
En berghutten waar het vast warm en gezellig vertoeven was. Je zag de rookpluim al uit de
schoorsteen komen en de kaarsen voor het raam branden.
Op een natte middag stapten we de trein in om een 15 uren later aan te komen in Kirchberg, gelegen in Tirol, onder meer bekend om romantische films als “Met mijn waldhoorn tussen jouw alpen”. Nadat we onze bagage hadden
afgeleverd bij ons pension dat net buiten het dorp was
gelegen, besloten we de omgeving te verkennen op de
langlaufski. Dit viel niet mee. Onwennig stonden we op de
zeer smalle latten. We dachten heerlijk zoemend door de
immergroene bossen te glijden maar omdat er al een tijd
geen aanvoer van verse sneeuw uit de hemel was gevallen waren de loipes uitgetreden en
verijsd. Met veel gepuf en gesteun kwamen we de heuveltjes op om daarna in sneltreinvaart naar beneden te denderen met de benen soms in spagaat door de versleten loipebanen.
Toen vonden we dat we een copieuze
maaltijd hadden verdiend. Na vele malen langs menuborden te hebben gelopen
besloten we neer te strijken bij het
restaurant dat we het minst ongezellig eruit
vonden zien. De glazige aardappelen
werden met erbsen en een waterige jus en
een Wiener schnitzel op onze tafel
geworpen: er kon aangevallen worden.
Bomvol spetterden we door de dooisneeuw
naar onze kamer waar we snel de ogen
toededen.
De volgende dag moesten we los! Na een
flink ontbijt, dat werd opgediend in de
eetzaal waar enkele studenten al hun plaats
hadden gevonden, zochten we ons speelterrein op. Na het zoeken naar de juiste ski
werden we naar de oefenwei gedreven. Een
kleine heuvel op een stuk weiland. Hier kon
je veilig oefenen! Dit oefenen vond plaats tussen 10 en 12 uur. Dan ga je heerlijk Oostenrijks eten. Daarna volgde een volgende les van 2 tot 4 uur. En dan ben je bekaf. We gingen
met ons ploegje naar een klein kroegje om alles wat we die dag hadden meegemaakt uit te
wisselen. Dat zouden we de dagen daarop ook doen. De grote glazen weizenbier deden
even de spierpijn vergeten. We lagen die avond al om half tien.
De 2e lesdag bekwaamden we ons verder in de pflug, het remmen en draaien. We gingen al
wat hoger en het plezier werd ook groter. Onze skileraar die Kurt heette vertelde dat het
traditie was om na afloop van de les te eindigen met 1 ski-lat omhoog en dan met zijn allen
"Ski heil” te roepen. Dat voelde niet prettig. Na de zeer gezellige après-ski en het
avondeten met spätzli met waterjus en Frankfurter wurst met vooraf erbsensuppe lagen we
wederom voor half tien te bed.
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Op de 3e dag gingen we met de sleeplift naar boven. Dat is
ook wel een spannend gebeuren. Je wordt met zijn tweeën
naar boven gesleept met een stok onder je kont. Als je
tenminste even lang bent. Ik werd een keer naar boven
gesleept met een meisje dat erg klein was. Ik kreeg de
aansleepstok in mijn knieholte wat de tocht naar boven nog
spannender maakte. Zo nu en dan kwam je langs mensen
die de eindstreep niet hadden gehaald. Wezenloos en soms
snikkend waren zij in de mist op zoek naar verloren ski’s.
Boven gekomen gingen we onze eerste echte afdaling aan.
Op het verijsde parkoers was dat niet gemakkelijk maar
met een paar dagen lessen achter de rug gleden we naar
beneden als waren we professionals. Op de Maierlpiste
zaten we in de middagpauze heerlijk in het zonnetje bij
schneebar Oberkaser. Wat smaakte een koffie met
apfelstrudel heerlijk!

De 4e dag besloten we de lesgroep te verlaten en
lekker samen de piste te verkennen. We hadden
immers geen les meer nodig! Het was die dag
heerlijk skiën. Zo nu en dan zagen we ons groepje
maar wij waren vrij en blij in ons doen en laten.
Het ging soms zo goed dat ik me een ware
Jean-Claude Killy waande, de skiër die ik in mijn
jeugd zo bewonderde.
De laatste dag van onze vakantie hebben we de
echte top van de skiwereld mogen zien excelleren op
de Hahnenkamm. We zagen Franz Klammer op een
prachtige swingende wijze de wedstrijd winnen. Ik
kon alleen maar diep buigen en vol
ontzag beseffen dat ik een beginnelingetje was dat nooit dat niveau zou kunnen halen.
In de volgende Op`e Hichte het verhaal over al de medailles die ik toch nog haalde in de
skisport!
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Verhuisbericht: Gemeentehuis Sneek verhuist naar Marktstraat 8.
Op 2 januari openen wij de deuren van het nieuwe gemeentehuis op Marktstraat 8 in Sneek.
Aan de overkant van de straat.
Loket Sneek
Vanwege de verhuizing is het gemeentehuis in Sneek van maandag 24 december 2018
t/m 1 januari 2019 gesloten. U kunt deze w eek op een aantal dagen terecht bij het
loket in Bolsward, Kerkstraat 1. We hebben daar aangepaste openingstijden. Hieronder vindt
u de openingstijden. Vanaf woensdag 2 januari ben je in Sneek weer van harte welkom ‘aan
de overkant van de straat’ op Marktstraat 8.
Actuele openingstijden staan op onze website
http://ow.ly/4fDJ30myICc
Op 2 januari openen wij onze deuren van het nieuwe gemeentehuis op Marktstraat 8 in
Sneek. De koffie staat klaar.
Maak je wel eerst een afspraak? Een afspraak maak je gemakkelijk via
http://ow.ly/qCY130myJ1A
Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen
Loket Bolsward
Maandag 24 december

9 uur – 11 uur * (let op beperkte dienstverlening)

Dinsdag 25 december

Gesloten (1ste kerstdag)

Woensdag 26 december

Gesloten (2de kerstdag)

Donderdag 27 december

9 uur – 16 uur

Vrijdag 28 december

9 uur – 12:30 uur

Maandag 31 december

9 uur – 11 uur* (let op beperkte dienstverlening)

Dinsdag 1 januari

Gesloten (nieuwjaarsdag)

Woensdag 2 januari

Opening Marktstraat 8

* Op maandag 24 en 31 december kunt u bij het loket in Bolsward alleen terecht voor de
aangifte van geboorte en overlijden.
Telefoon
Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij op 27 en 28 december telefonisch bereikbaar tussen
09:00- 16:00. U kunt ons bereiken op 14 0515.

Balie inkomen
De balie inkomen aan de Gedempte Neltjeshaven is vanaf 24 december gesloten. Tussen
Kerst en Oud & Nieuw kunt op vrijdag 28 december van 9:00 – 11:00 uur terecht in Poort
20, aan de Oude Koemarkt.
Vanaf 2 januari kunt u voor deze dienstverlening terecht op Marktstraat 8.
Milieustraten
De milieustraten van Heeg en Sneek zijn rond de feestdagen gesloten op maandagavond 24
december en 31 december. Alle milieustraten zijn 25 en 26 december (kerstdagen) en
1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten.
Afvalinzameling
Op 25 en 26 december (kerstdagen) en 1 januari (nieuwjaarsdag) is er geen afvalinzameling.
Kijk voor de gewijzigde afhaaldagen op de afvalkalender via www.sudwestfryslan.nl.
Vanaf woensdag 2 januari 2019 bent u van harte op Marktstraat 8. De koffie staat
voor u klaar.
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De Pollepel

Soto
Mijn moeder stond niet graag in de keuken. In haar jeugd kookte
haar moeder, Beppe Klaske, altijd. In het ziekenhuis, waar ze vóór
en in de oorlog werkte, was er de ziekenhuispot en in Indonesië was
er de “kokkie”.
Weer in Nederland, in Vroomshoop, moest ze zelf achter het
fornuis: schort voor en op goed geluk ging ze aan de slag. Vooral
niet te moeilijk, en zeker nooit vis “want dat ruikt zo…” (vies dus)!

Echt geleerd heeft ze het koken nooit, maar tot vreugde van David en Ruben kon ze goed
gehaktballen maken.
Traditioneel kwam er met verjaardagen en familieweekenden in huize van der Hoek SOTO
op tafel.
Soto is een Indonesische maaltijdsoep.
En zoals met veel gerechten, zijn er ook voor Soto vele manieren om het te maken.
Variëren kan: naar behoefte en smaak.
Voor de basisbouillon van deze soep werden van oudsher onder andere de volgende
ingrediënten gebruikt:
sjalotjes, knoflook, kemirie, djahė, ketoembar, djeroek peroet, zout, koenjit, sereh. (Ben je
eens in Groningen ga dan naar de Indonesische winkel (Toko Melatie) op het Gedempte
Zuiderdiep daar is alles te krijgen. Maar ook in de Jumbo kom je een heel eind.
Maar niet schrikken: we maken het op Omi’s manier. Niet met al die losse ingrediënten, die
ik zojuist noemde, maar met een “boemboe soto” van Conimex, een soort
bouillonblokje (-zakje in dit geval), waar vanalles al in zit.
We gaan als volgt te werk:
De boemboe gaat in de pan met water (zie aanwijzingen op de verpakking). Doe er een
paar in stukken gesneden vette kip bij (en als je het lekker vindt: ook kippenhartjes) en
wat soepgroenten. Alles zachtjes laten trekken tot de kip gaar is en je een krachtige bouillon hebt. De kip uit de bouillon halen, klein snijden, de botjes verwijderen en weer
terug leggen in de bouillon.
Dit kan een dag van tevoren, dan is het het lekkerst.

NB: niet het vet eraf scheppen !
Naast de soep zorgen we op tafel voor: gesneden witte kool, taugé, een aantal
aardappelen (vastkokers, in de schil gekookt, daarna geschild en in plakjes gesneden), dunne prei in ringetjes gesneden, wat bladselderij.
Bovendien: witte gekookte rijst, hardgekookte eieren in partjes, emping (kroepoek waar
geen garnalen in zijn verwerkt) en gewone kroepoek, gebakken uitjes en seroendeng
(Conimex), wat gesneden ketimoen, sambal, w at ketjap w aaraan w at citroensap is
toegevoegd.
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Maak er een lopend buffet van.
Diepe borden, lepels, vorken, en zet alle
ingrediënten die niet in de bouillon zitten op
schaaltjes erbij. Zo kan eenieder zelf een
keuze maken.
Je bepaalt zelf wat er wel of niet op het bord
komt, daarna schep je de kippenbouillon er
over.

Slamat makan (eet smakelijk)
Hanne Hein-van der Hoek

De volgende pollepel is voor Froukje Boschma-Schilstra.
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Hallo Allemaal!
We hebben alweer een goede en mooie start van het
nieuwe seizoen gehad.
Er was druk gerepeteerd voor het borrelconcert van
24 november.
Tijdens het borrelconcert was er veel publiek en gezelligheid.
Hier hebben we het voor gedaan, na afloop nog een hapje en drankje en toen was het
alweer voorbij. Voor ons als vereniging is dit voor herhaling vatbaar!
Ook hebben we het advent dienst begeleid op zondag 9 december.
Wat er nu nog allemaal op de planning staat is het volgende:
Bij voldoende deelname van de leden gaan we op kerstavond weer door het dorp.
Oudpapierbriefjes w orden begin januari rondgebracht.
Het jaarconcert staat vast op vrijdagavond 1 maart 2019
Ook komen we op zaterdag 30 maart weer langs voor onze
jaarlijkse oudijzeractie!!
Tot zover zijn jullie weer op de hoogte wat wij aankomende periode
gaan doen.
Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig
en gezond 2019 toe!!!!
Met vriendelijke groet,
Hilda Altenburg
Algemeen bestuurslid
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Tsjerke Nijs
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