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Op `e Hichte
Doarpskrante fan Burchwert en Hichtum

Fan de redaksje
Nog enkele weken en dan is het volop vakantietijd. Terwijl ik dit schrijf is de eerste hittegolf
voorspeld. Voorbereiding voor de vakantie kan beginnen en de bbq kan weer aan.
In deze editie van Op ‘e Hichte nog de laatste verslagen voor de zomerstop van de
verschillende verenigingen.
Daarnaast weer veel inbreng van bekende en nieuwe columnisten. Daar zijn we erg
dankbaar voor.
Hierbij willen we toch nog even aandacht besteden aan Anny Eringa, zij heeft na jaren in de
redactie van op ’e Hichte te hebben gezeten nu afscheid genomen. Anny bedankt voor je
inzet en veel succes met je studie en nieuwe werkomgeving.
Wij willen nog wel vermelden dat in de vorige editie bij de winnaars van de
puzzelwedstrijd ook Dhr. Duursma 1 van de prijswinnaars was.

Rest mij nog om namens de redactie iedereen een fijne zomer toe te wensen en veel
leesplezier.
Groet,
Cathrien
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Column Peter Hein
Het drama van de Katwijkse “Gekkenlogger”
‘Noordzee V’.
Onlangs stuitte ik weer op het verhaal van de Katwijkse
‘Gekkenlogger'. Een bizarre geschiedenis die ik jullie niet
wil onthouden!
Op 12 augustus van het oorlogsjaar 1915 voer de Katwijkse logger, de KW 171 (ook wel de
'Noordzee V'), uit ter haringvangst. Aan boord van het zeilscheepje van 25 meter lengte en
zes en een halve meter breedte bevonden zich dertien man, waaronder twee jongens van
dertien. Schipper was K. de Haas.
Nog niet lang op zee begon een van de vissers, Arie Vlieland, zich vreemd te gedragen.
Hij werd ’s nachts wakker en had een visioen. Hij beweerde dat hij een half uur dood was
geweest, maar weer uit de dood was opgestaan. Hierdoor was het hem duidelijk geworden
dat hij Christus zelf moest zijn. Hij had in die nacht ook met God gesproken, die hem
opdracht gegeven had het schip van duivels te ontdoen.
Ook een andere visser, ene Van der Plas, was wakker geworden. Hij had, net als Vlieland,
die nacht een rode ster gezien. Voor hem een teken om Vlieland direct te gaan helpen bij
zijn door God opgedragen werk.
Later vertelde een visserman, hoe hij op volle zee door de logger werd gepraaid. Tot zijn
verbazing had niet schipper Klaas de Haas, maar Arie Vlieland het commando. Vlieland liet
een boot strijken en deelde de visserman mee, dat ‘De laatste der dagen’ gekomen waren
en dat ze op zijn mooie witte scheepje naar Jeruzalem gingen varen om een grote taak te
vervullen....
‘Ik vertrouwde 't zaakje niet,' vertelde de visser, ‘en ben met mijn netten naar een andere
plek gegaan; maar tevoren heb ik nog tegen de schipper gezegd: "Klaas, ga terug naar
Katwijk; bij jullie is 't niet pluis." Daar had de schipper wel oren naar...’
Maar Arie Vlieland niet. Die organiseerde met nog twee anderen een duiveljacht. Terwijl de
overige leden van de bemanning nog lagen te slapen, werden alle voorwerpen 'waarin
duivels konden huizen' vernield en overboord gesmeten. Alle zeilen, tuig, luiken, masten,
touwwerk en zelfs de donkeymachine verdwenen in zee. Binnen de kortste keren was er
niets meer over dan 85 ton haring, die als voedsel dienen moest.
Toen de anderen wakker waren geworden bleek dat de drie aanvoerders zo veel invloed op
hen hadden, dat al om 8 uur 's morgens de hele bemanning in de ban van de drie was
gekomen. Met z’n allen zochten ze nog verder om het schip van duivels te verlossen.
Maar drie leden van de bemanning gingen niet mee in deze waanzin. Zij werden hierdoor
door de anderen beschouwd als door duivels bezeten. Vanzelfsprekend moesten deze drie
onschadelijk worden gemaakt. Eerst moesten zij op commando dansen en dan weer
stokstijf blijven staan. Vervolgens werd van één van de drie het hoofd door een bijlslag
bijna van de romp gescheiden. Daarna werd het lijk onder het zingen van psalmen
overboord gegooid. Nu waren de twee anderen aan de beurt. Ze werden met dissels en
messen toegetakeld. Toen ook deze lijken in zee gegooid waren, nam het tiental plaats om
een tafel beneden in het schip en werden gebeden en psalmen aangeheven.
Een krantenbericht luidde: ‘Zondag 12 Sept. werd op de Noorsche stoomboot ‘Jonas Reid',
die van de Tyne kwam, een ontredderd zeilschip op ongeveer 130 mijlen afstands van
Scarborough bij de Engelsche kust waargenomen, dat hulpeloos rondzwalkte. De stoomboot
voer er heen en de bemanning zag personen aan boord van het vaartuig, die om hulp
riepen. Een klein bootje werd uitgezonden om een onderzoek in te stellen. Dichterbij
gekomen bleek dat de logger bijna een wrak was alles, wat zich aan dek behoort te
bevinden, was verdwenen. Het bleek, dat de geheele bemanning, de schipper incluis,
krankzinnig was. Op het achterschip werden op dek plassen bloed gezien.
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De marine-autoriteiten ontdekten uit de scheepspapieren, dat er drie man ontbraken.
De andere tien werden verhoord, waarbij bleek, dat de drie vermisten op drie verschillende
tijdstippen vermoord werden, n.l. Woensdagavond, Donderdagmorgen en waarschijnlijk
Donderdagmiddag. En dat zij vervolgens overboord gesmeten waren.
Volgens een bericht zouden aan boord van de logger een drietal stukken van een
menschelijken schedel zijn gevonden, maar dit wordt van andere zijde tegengesproken.
De Noorsche stoomboot, nam het schip op sleeptouw en gaf later aan een oorlogsschip
kennis van het geval. De aan boord van den logger gebleven Hollanders werden geboeid en
het schip bij de Humber voor anker gelegd.
Men vermoedt, dat de oorzaak van het gebeurde godsdienstwaanzin is.'
In een ander artikel las ik: ‘Te IJmuiden zijn vijf man aangebracht door het stoomschip
Prof. Buys. 't Zijn de matrozen P. v.d. Plas, T. Heemskerk, A. Vlieland, L. Vlieland en
J. Kuyt. die zich gedurende de reis zeer rustig gedroegen. Voor het eten knielden zij allen
en zongen in koor een psalm, den Heer dankende voor zijne ingeving.
Bij aankomst te IJmuiden werden de mannen geboeid naar het politiebureau gebracht.
De leider van den troep, Vlieland, degene die zich zelf Christus noemde, wenschte echter
niet geboeid te worden, en zei: "Ik ben reeds geboeid door God." […]
Nog altijd verkeeren alle leden van de bemanning in zeer overspannen toestand, met
uitzondering van de beide jongsten van 13 jaar, wier toestand normaal is hoewel ze
natuurlijk wel degelijk onder den indruk zijn van het vreeselijke, dat ze bijgewoond
hebben.’
De Telegraaf uit die tijd meldde: ‘We spraken den reeder van "De Noordzee",
den heer Haasnoot. Hij schilderde de bemanning van den logger als brave, oppassende
kerels, die zich nimmer te buiten gingen aan sterken drank (de schipper was zelfs zoo goed
als geheelonthouder), die steeds bij vorige gelegenheden tot in de kleinste onderdeelen hun
plicht hadden vervuld.'
Op 24-09-1915 verscheen in het Nieuwsblad van Friesland het artikel: 'Het drama op de
"Noordzee V" '. Hierin stond het volgende: ‘De krankzinnigen zijn thans in drie groepen naar
ons land vervoerd. De beide 13-jarige jongens, D. de Mol en A. Ros, zijn met het stoomschip Caledonië te Rotterdam aangekomen, vanwaar zij naar Katwijk zijn
overgebracht.
Een verslaggever van 't Rott. Nbl. [Rotterdamschs Nieuwsblad] heeft een van de jongens,
Arie Ros, een wat linkschen, een niet heel snuggeren indruk makenden jongen, gesproken.
Hij deed zijn verhaal van de afschuwelijke gebeurtenis zoo rustig en leuk, of hij een of
andere genoeglijke zeilpartij beschreef.
“Een van de mannen, Arie Vlieland, heeft den H. Geest gekregen en daarna nog 9 anderen,
op één dag 5 tegelijk. Wij ook. Maar 3 van de mannen wouwen niet gelooven. Een van die
drie, Klaas Kuijt, heeft voor straf een heel uur lang op het dek staan dansen. Wij waren
omlaag om te schaften. Hij vertrouwde het niet en had al touw overboord gehangen, omdat
hij begreep, dat ze hem overboord zouden willen gooien. Toen ging Arie Vlieland naar
boven, pakte hem beet en sleepte hem over het dek. De anderen kwamen er bij en met z'n
allen hebben ze hem overboord gegooid.
Dat was de eerste.
Er waren er nog twee, Piet van Duyn en Jacob Jonker, die ook van den duivel bezeten
waren. Die twee hebben ze eerst den kop afgeslagen en toen zijn ze ook overboord
gegooid.
In Grimsby hadden ze nog stukjes van de koppen aan boord gevonden."
— En hebben ze jullie geen kwaad gedaan?
vroegen wij.
— Welneen, zei de jongen, wij hadden
ommers ook den Heiligen Geest en die drie
waren van den duivel bezeten.
— Hebben jullie ook meegedaan aan dat
afmaken?
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— Jawel; bij den laatsten hebben wij de dissels bovengebracht, dat zijn van die dingen
om de haring te kuipen en daarmee hebben we ze afgemaakt.
— Vond je dat niet erg?
— Welneen, anders hadden ze ons afgemaakt. Daarna hebben we alles overboord
gegooid, netten, luiken, zeilen en alles, nou, toen dreven we onmachtig rond, een heelen
dag zonder eten.
— We vroegen den jongen: “Er was toch haring?”
— Jawel, zei-die, maar we hadden toch niet gegeten.
— Was er veel drank aan boord?
— Neen, een klein vaatje maar, en dat was toen we 4 weken [onleesbaar].

En hoe ging het verder met de
bemanning van de KW 171,
"De ongelukkige logger", zoals
de Katwijkers het vaartuig noemden?
De mannen kwamen na terugkeer
langzaam weer tot zichzelf. Ze zaten
lange gevangenisstraffen uit en bleven
zich hun hele verdere leven afvragen
hoe dit allemaal had kunnen gebeuren.
Tot zover het verhaal van dit drama,
dat in Katwijk lange tijd als taboe onder
een groot deel van de bevolking gold
en dat ooit het best bewaarde geheim van Katwijk werd genoemd.

Maar vanaf nu is het voor jullie, dorpsgenoten, geen geheim meer en ik hoop dat jullie
het net zo interessant vonden als ik!
Ik wens iedereen een heel fijne zomer!!
Peter Hein.

Naschrift:
Voor dit artikeltje heb ik gebruik gemaakt van Wikipedia en heb ik een aantal
krantenartikelen geciteerd, waarvan ik sommige combineerde.
Bronnen o.a.:
-Het drama op de "Noordzee V" Nieuwsblad van Friesland, 24-09-1915
-Crew of madmen, Ballarat Courier (Australië), 22-11-1915
-Een waanzinnige scheepsbemanning. Bataviaasch Nieuwsblad, 01-11-1915
-Het drama van de “Noordzee”, De Telegraaf, 06-10-1915
-Godsdienstwaanzin, De Tijd, 22-12-1915
-Het vergaan van de onheilsboot, De Tribune, 20-07-1918
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Plan Schoolterrein Burgwerd nieuwe ontwikkelingen
Begin mei heeft Pleuny van der Werf, de dorpelingen bijgepraat over het plan. Ondertussen
is er een tweede ondernemer die naast Pleuny zijn onderneming wil vestigen in het
schoolgebouw. René Dillingh heeft momenteel een tattooshop in Franeker en wil graag in
zijn woonplaats gaan werken. Pleuny en René trekken dus gezamenlijk op.
Inmiddels gaan er geruchten door het dorp, waarvan de bronnen onbekend zijn. Er zouden
zich al drie aannemers gemeld hebben bij de gemeente om het terrein over te nemen en te
ontwikkelen.
Pleuny en René reageerden hier direct op en hebben de gemeente Súdwest-Fryslân per
brief laten weten dat zij de school en ook het omliggende terrein willen kopen.
In het plan zullen Pleuny en René in en rond het gebouw de dorpelingen de ruimte geven
om er de activiteiten te ontwikkelen zoals dat is beschreven in het eerste plan van Pleuny.
Zoals, een knutselruimte, de mogelijkheid een kopje thee te drinken, een pluktuin, bankjes
voor de ouderen, speeltoestellen voor de kinderen en een hangplek voor de oudere jeugd.
Omdat de gemeente niets van zich laat horen, pakt Pleuny regelmatig de telefoon om bij de
dorpscoördinator Theo Bouma en bij betreffende ambtenaar van grondzaken te informeren
hoe de zaak er nu voorstaat en wat hun reactie is op de brief.
De ambtenaar gaf een aantal criteria waaraan het plan moet voldoen. Hij zei: “Als het plan
wordt ingeleverd, zal het worden vergeleken met een plan wat er al ligt”. Deze opmerking
gaf grote verbazing bij Pleuny. Immers er is bij haar niets bekend over een tweede plan.
Volgens de ambtenaar wist het bestuur van Dorpsbelang hier wel van.
Pleuny, René, de werkgroep schoolterrein en het bestuur van Dorpsbelang hebben
regelmatig overleg. In de laatste vergadering werd aan Ger Romijn voorzitter van
Dorpsbelang gevraagd of hij weet van een tweede plan. Hij zei: “Nee er is mij niets bekend.
Ik zal hierover bij de gemeente gaan informeren”.
De werkgroep gaat nu het plan volgens de criteria van de gemeente verder uitwerken.
Zodra het klaar is zullen Pleuny, René, de werkgroep en Dorpsbelang gezamenlijk hun plan
presenteren aan de wethouder.
Namens de werkgroep,

Het plan van Pleuny en René

Henk Biesheuvel
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Hichtum van Boven
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Beste dorpsgenoten,
Op het moment dat ik dit stukje zit te schrijven schijnt net weer even de
zon.
De afgelopen dagen hebben we veel regen gehad, maar de voorspellingen
zijn beter. Laten we dus maar positief de toekomst tegemoet gaan.
Die positiviteit hebben we wel nodig. De afgelopen tijd is er veel tijd
gestoken in het schoolterrein, waar in het hele proces nog wel wat
hindernissen te nemen zijn. Voorlopig gaan we er van uit dat de gemeente
Sudwest Fryslân ook de mooie kanten van het plan van Pleuny en Rene
gaan inzien en hun schouders er onder willen zetten.
Daarnaast waren we plotseling druk met de hectiek omtrent de aanleg glasvezel in
Sudwest Fryslân. Met name voor de buitengebieden zijn we echt op het punt gekomen dat
snel internet toegankelijk moet worden. Het daar aanwezige oude KPN-netwerk (ADSL) is
voor bedrijven en studerende kinderen niet meer werkbaar. Binnen Burgwerd hebben de
meeste bewoners de keuze om via Ziggo een (redelijk) snelle internet verbinding te
gebruiken.
Maar zal dat voor de toekomst nog genoeg blijken? We zijn positief en verwachten dat we
eind 2020 zeker in het buitengebied snel internet beschikbaar te hebben.
Rest mij jullie allemaal een mooie zomer toe te wensen en te genieten van de vakantie.
Ger Romijn
Voorzitter Dorpsbelang

Vanuit het bestuur
Over de lopende projecten in en rond ons dorp is in een aantal gevallen wel wat te melden,
maar niet over de aanleg van een veilig kruispunt met de N359. Daarover is het stil in de
communicatie vanuit het provinciehuis. Dat kunnen we niet zeggen van de aanleg van snel
internet, w ant daar is inmiddels van een w are concurrentieslag sprake tussen verschillende bedrijven die nu ineens wel heil zien in de aanleg van een glasvezelnet. Een overzicht is te vinden op https://glasvezel-sudwestfryslan.nl

De werkgroep Burgwerd-Hichtum Energie Neutraal is nog naarstig op zoek naar een
plek voor zonnepanelen, maar beraadt zich ook op andere vormen van duurzame
energieopwekking en eventueel coördinatie van inkoop van zonnepanelen, die inwoners
dan op hun eigen daken kunnen laten monteren.
De werkgroep schoolterrein/-gebouw is druk in touw om het voor elkaar te krijgen
dat het terrein met opstallen kan worden aangekocht door Pleuny van der Werf, die een
zakenpartner heeft gevonden in René Dillingh. Het zal toch niet weer zo zijn, dat in het zicht
van de finish de gemeente de zaak afblaast? Als dorpsbelang maken we ons hier sterk voor.
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De werkgroep Groen Burgwerd was ook actief de afgelopen maanden. In het park gaf de
werkgroep met hulp van een paar dorpsgenoten de onlangs geplante struiken en bomen een
plens water, toen deze wel heel dorstig werden. Staatsbosbeheer is daarmee bij langere
droogte ook mee bezig. Over het maaien van de grasvelden in het park was er contact
tussen SBB en Reimer Strikwerda. Helaas bleek het beschikbare budget dermate laag, dat er
voor Reimer geen droge boterham mee te verdienen viel. Inmiddels wordt dit onderhoud tot
september door een stagiair van SBB uitgevoerd. Er is bij de vijver een picknickbank
geplaatst. Nu nog een verwijzing bij de ingang van het park. De overlast van hondenpoep in
en rond het park blijft doorgaan. Aangezien de hondenpoepbak bij de vaart niet erg intensief
gebruikt wordt, overwegen we om de gemeente te vragen om deze bak te verplaatsen naar
de ingang van het park. Misschien dat baasjes en bazinnen dan wel van zins zijn om de
uitwerpselen van hun hond(en) daarin te gooien.
De brandnetels en het kleefkruid in het park doen het ook prima. Schroom niet wanneer je
in een verloren uurtje dit onkruid eens te lijf wil gaan. Is weer eens wat anders dan randjes
steken in eigen tuin en als je het met een paar man doet, is het nog gezellig ook!
Heeft u de nieuwe website www.burgwerd.info al bewonderd? De puntjes moeten nog op de
‘i’ worden gezet, maar de nieuwe opmaak is te zien. Suggesties voor op te nemen informatie
ontvangen we graag. En tips over verouderde informatie zijn van harte welkom. En wist u al
dat je ook zelfgemaakte foto’s van Burgwerd en omgeving kunt mailen voor opname van
het fotoboek Burgwerd? Zie de website onder Fotoalbums -> Burgwerd.
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Pearke biljert 26 -1-2019
We hadden weer een mooie lijst van 15 pearkes maar dan ook nog een nieuw koppel.
Rens Hulshof en Arianne van Galen, Rens had eerder biljert maar voor Arianne was het
nieuw en gaande de wedstrijd werd zij steeds enthousiaster. Zij gaat voor volgend jaar eerst
in trainingskamp.
Het oudste koppel had afgezegd, Theo en Astrid Gerritsma vanwege de
weersomstandigheden.
Op de eerste lijst Anne de Boer met dochter Amarins, ook debutant, verrasten
Robert-Jan Bouwknecht en Greetje Toering met een 5 - 2 overwinning.
Op de tweede lijst Rients en Ingeborg de Boer, oud kampioen, verloren van een ander oud
kampioen Hylke Rijpma en Sietske Dijkstra 5 – 11.
Op lijst drie, Rens en Arianne verrasten Anne en Amarins, na 2 overwinningen, met een
verlies 4 – 3.
Johannes en Jacqueline Monsma behaalden hun eerste overwinning tegen Pier Eringa en
Anny Altenburg 6 – 3.
Op de vierde lijst herstelden George v/d Weide en Corry Gerritsma zich tegen Hylke en
Sietske 5 – 3.
De halve finale kon beginnen. Dinny Huitema en Willy de Boer tegen Wypke Schukken en
dochter Sietske Bos. Het werd 6 – 7.
De tweede halve finale, Hylke en Sietske tegen Anny en Pier werd 5 - 3.
Dinny en Willy speelden tegen Pier en Anny het werd 13 – 4 om de derde en vierde prijs.
De finale Wypke en Sietske tegen Hylke en Sietske. Het werd 13 – 6.
We kunnen weer terug kijken op een geslaagde avond.
Uitslag:

1. Wypke Schukken en Sietske Bos
2. Hylke Rijpma en Sietske Dijkstra
3. Dinny Huitema en Willy de Boer
4. Pier Eringa en Anny Altenburg

Johannes
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Zaterdag 16 maart was het weer zover,
handen uit de mouwen voor NL- doet.
Dit jaar lag de focus op het Burchwerder
Park, omdat daar veel werk was te
doen.
Staatsbosbeheer was al flink aan het
snoeien / kappen geweest i.v.m. ziekte
in de Essen.
Op de dag van het planten hadden de
medewerkers van SBB en Ria Toering
reeds om 8.30 uur de nieuwe aanplant
bij de desbetreffende paaltjes gelegd.

Ondanks het natte winderige weer was een grote groep Burchwerders present om 235
jonge bomen en struiken te planten.
Nadat de klus was geklaard wachtte er een warme kachel, lekkere soep en sukerbolle bij
Nico en Tanja in de schuur.
Johannes Monsma timmerde een paar nestkastjes, hiervoor zoeken we nog een plekje.
Het was te nat om de schelpen uit te strooien, dit gebeurt nl. met een trekker en enkele
“harkers”, maar het was te nat voor de trekker. Dit gebeurt op een later tijdstip, als
Jan Altenburg tijd heeft en het park iets is opgedroogd.
Namens de NL-DOET commissie en de groen Burgwerd commissie bedanken we alle
vrijwilligers voor hun inzet. Weer of geen weer je kunt op ze rekenen…wat een dorp…
geweldig!
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Mijn hobby

Mijn hobby is volleybal. Ik zit nu ongeveer 2 jaar op volleybal. En zit in een gemengd
volleybal team. Mijn voorkeur voor volleybal is gekomen omdat bijna iedereen in mijn
familie op volleybal zit. Voordat ik op volleybal ging zat ik op voetbal ik heb daar ongeveer
5 jaar op gezeten. Alleen ik vond het steeds minder leuk en daarom ben ik naar volleybal
gegaan. Toen ik met volleybal ben begonnen zat ik gelijk in een gemengd team met
3 jongens en verder meisjes.

Ik speel ook vaak buiten met mijn zusje volleybal.
Ik vind dat ook leuk om te doen. Dan maken we zelf een veld
met een net en dan spelen wij een paar sets (= een potje en
wie als eerste het aantal benodigde punten maakt, wint.)

Daarnaast moet ik naar school, ik doe op school havo en
zit in de tweede klas. Als ik thuis kom ga ik soms met
mijn neefjes en achterneefjes gamen. Maar ik moet ook
veel leren en huiswerk maken.
Gemaakt door Thom Mulder uit Hichtum
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Eindelijk glasvezel internet in Súdwest Fryslân
Snel en stabiel internet is tegenwoordig niet een luxe maar bittere noodzaak voor
inwoners en bedrijven. Buitengebieden, maar ook adressen in grotere kernen moeten
het doen met een traag en sterk verouderd kpn netwerk. Dat is de reden dat glasvezel
initiatieven al meer dan 8 jaar bezig zijn om glasvezel internet in Súdwest Fryslân
beschikbaar te krijgen. Sinds 4 jaar trekken al die glasvezel initiatieven in een
werkgroep gezamenlijk op om voor eens en altijd dit probleem op te lossen.
In 2017 werd bekend dat de provincie Kabelnoord een lening zou verschaffen zodat
Kabelnoord in staat zou zijn om glasvezel in de buitengebieden aan te leggen. Helaas
bleek uit de planning dat de gemeente Súdwest Fryslân pas in 2020 / 21 aan de beurt
zou zijn.
Door de komst van concurrentie in naam van De Fryske Mienskip op glas (DFM) in
samenwerking met Glasvezel Buitenaf is de aanleg van glasvezel enorm versneld. Zou
oorspronkelijk Kabelnoord pas in 2021 beginnen, nu hebben beide partijen aangeven al
eind 2019 te willen beginnen met het leggen van glasvezelkabels.
Kabelnoord legt alleen glasvezelkabels aan in het buitengebied, DFM legt ook glasvezel
internet aan in de kernen en bedrijventerreinen. Het zou namelijk zonde zijn dat
wanneer een kabel bestemd voor buitengebied de kernen en bedrijventerreinen niet zou
aansluiten.
Nu is het voor de inwoners en bedrijven wel wat onoverzichtelijk geworden nu zoveel
partijen zich op de glasvezel hebben gestort en met allerlei informatie komen.
Daarnaast is het ook zo dat men zich niet aanmeld bij Kabelnoord of DFM, maar bij de
internetproviders die op bij Kabelnoord en DFM hun diensten aanbieden.
Welke internetprovider bij welke partij (kabelnoord of DFM) moet ik dan kiezen krijgt de
werkgroep vaak te horen. Om daar een helder antwoord op te geven heeft de
werkgroep een vergelijking gemaakt waaruit een voorkeur naar voren komt.
Op de website https://glasvezel-sudwestfryslan.nl is de informatie terug te vinden.
Het is dus zaak voor 10 juli een keuze te hebben gemaakt in provider en daar een
abonnement te hebben afgenomen. Mocht u daar vragen over hebben of advies voor
nodig hebben kunt u de Facebook en website van de werkgroep bezoeken.
facebook.com/glasvezelsudwestfryslan

info@glasvezel-sudwestfryslan.nl
https://glasvezel-sudwestfryslan.nl
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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,
Eind juni verhuizen wij naar Bolsward. In Bolsward wonen onze
dochter en kleinkinderen en zijn de voorzieningen op
loopafstand.

Hierbij zeggen wij al onze lidmaatschappen op.
Wij wensen de nieuwe bewoners veel woonplezier op
It Klaailân.
Met vriendelijke groeten,
Ron en Gonny Postma

Beste dorpsgenoten,
Ik was heel blij dat jullie me de mogelijkheid gaven om voor
“Sjen yn it tsjuster” de ‘fietsmachine’ te maken, een ode
aan Tsjêbbe Hettinga.
Hij staat nog steeds te pronken op een mooie plek aan de
ingang van het dorp. Ik begrijp dat voorbij fietsende
toeristen soms nog even omkijken of afstappen om een foto
te maken.
Maarrr...: wat vinden jullie? Moet-ie na de zomer weg? Of
mag hij voorlopig nog blijven als een soort
welkomstgroet voor wie van die kant het dorp binnen fietst?
Wat mij betreft is de keuze aan jullie. Dus laat me svp even per mail weten wat je
gedachten hierover zijn (peterhein@planet.nl ) En zet als onderwerp svp boven de mail:
Fietsmachine.
Vanzelfsprekend is het zo dat de meeste stemmen gelden (als er, naar ik hoop, voldoende
reacties komen). Als er nog andere ideeën zijn, hoor ik dat natuurlijk graag!
Al vast bedankt voor jullie berichten en hartelijke groet,
Peter Hein

Retributie heet nu compensatie
Het door de gemeente ingehouden en aan het ondernemersfonds gegeven
geld, kan voor boeren en eigenaren van niet-woning terug gevraagd worden
bij het ondernemersfonds swf.
zie: https://www.ondernemersfondsswf.nl/, kopje compensatie,
compensatie aanvragen, twee keer invullen voor eigenaar en gebruiker.
Sjaak
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UIT DE OUDE DOOS
Door Lolle Baarda
Onderstaande foto’s van Schoolstraat 6
heb ik enkele jaren terug van Johannes
Bulthuis gekregen. Op de bovenste foto
uit 1952 staan Johannes, Jan, Hinke en
Ate Bulthuis.
De familie Bulthuis heeft lang in
Hartwerd gewoond maar in het najaar
van 1951 brak er brand uit in het huis
waar ze woonden. Met behulp van oom
Pieter Feenstra kon er geregeld worden
dat ze tijdelijk in het huis op
Schoolstraat 6 konden wonen. Ze
hebben daar tot het voorjaar van 1952
gewoond en kregen toen een woning
van de gemeente toegewezen in
Skuzum. Het blokje huizen in Hartwerd
bestond uit drie woningen en na de
brand is het weer opgebouwd als
2 woningen.
De andere foto is in 1972 gemaakt.
De volgende bewoners komen niet geheel overeen als genoemd in het Burgwerderboek.
Dit komt mede door de vele vernummeringen van de huizen. Met behulp van de kadastrale
legger heb ik de huis eigenaren beter in kaart kunnen brengen. Het huis is in 1878 laten
bouwen door Waltje Reins Miedema weduwe van Bauke Dirks de Boer. Eerder boerin op
Doniaweg 1. Ze heeft hier echter nooit gewoond omdat ze op 28 maart 1879 op 74 jarige
leeftijd overleed. Ze woonde toen in Bolsward. Het huis werd in 1879 verkocht aan Tjerk
Jentjes Boersma. In 1920 kopen de grootouders van Age Boschma, Willem Meinderts
Boschma en Martje Reitsma dit huisje. Willem is arbeider en heeft een handeltje in lompen
en metalen, in 1950 gaat hij naar Trekpad 42. Het huis wordt nu door Tjeerd van der Meer
van Hemert 7 gekocht en gebruikt het als arbeidershuis. In 1951 komt Jan Bulthuis hier
tijdelijk te wonen. Rauke en
Lydia Postma hebben hier van 1952 tot
1965 gewoond.
Toen Sjirk van der Meer in 1960 de
boerderij van zijn vader overnam ging
ook het arbeiders huisje mee over.
Bewoners na Rauke Postma waren
achtereenvolgend Wietze de Boer en
Gerben van der Weide.
In 1969 heeft Klaas van der wijk uit
Castricum het gekocht en werd het niet
permanent bewoond.
Vervolgens werd het bewoond van 1972
tot 1976 door
Cornelis van Warmenhoven, van 1976
tot 1977 door Martin Dekkers en
Legi Podiwongso vervolgens werd het
nog korte tijd bewoond door
Catharina Demmenie.
In 1979 kocht Tjerk Boersma het huis.
Hij brak het huisje af en bouwde op
dezelfde plaats een nieuw huis. In 1981
kwamen Gerlof en Anne Hellinga hier
met hun moeder Fetje Kingma te wonen.
Gerlof overleed in 1990, Fetje Kingma overleed in 1994. Anne bleef hier nog tot 2009
wonen.
Anita van der Wagen heeft het huis in 2009 gekocht van Anne Hellinga. Voorjaar 2011
verhuurd zij het aan dochter Aagje Boschma en Hielke Sijbesma. In 2015 zijn Aagje en
Hielke naar Witmarsum verhuist en heeft zij het huis verkocht aan Thys Strikwerda en
Otsje-Beitske Wiersma.
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even voorstellen
Hoi Burgwerders,
Ik ben Suus Hettinga, 23 jaar en woon sinds 2 Februari
in het mooie Burgwerd.
Ver hoefde ik niet te verhuizen, want ik woonde bij mijn
ouders op de boerderij in Hartwerd. Daardoor was ik
geïnteresseerd in dit huisje, omdat ik de meesten hier
in het dorp al kende. Tevens wist ik dat hier iedere
week gekaatst wordt dat mij interesseert, dit deed ik
voorheen altijd al in Hartwerd en tot op heden kaats ik
in beide dorpen.
Als alles loopt zoals het moet lopen, ben ik 22 Juni dit
jaar afgestudeerd voor de HBO-Verpleegkundige
opleiding en ga ik te werk ik het Antonius Ziekenhuis te
Sneek.
Eerst in de flex-pool en hopelijk zo gauw mogelijk via
een vast contract.
In mijn vrije tijd houd ik van vrienden opzoeken, lekker
te stappen of een biertje in de keet halen, als het maar
gezellig is!!
Dit is zo ongeveer wie ik ben, ik weet vast en zeker dat
ik met iedereen een mooie tijd hier in Burgwerd zal
krijgen.
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Klaverjassen 2018/2019
De winnaar is weer bekend, de punten weer opgeteld.
Het afgelopen seizoen waren er totaal 22 spelers.
6 April de laatste wedstrijd Anne maakte al de opmerking “deze
trofee heb ik nog niet gewonnen”. Er waren er nog 3 tot 4 die
er voor in aanmerking kwamen.
Van de 8 zaterdagen wordt de slechtste wedstrijd afgetrokken.

Deze avond gingen de prijzen naar :
1 Johannes Monsma 5121
2 Auke Boschma 5028

3 Seakle Altenburg 4934
4 Nico Dusink 4844
5 Hillie Altenburg 4381
Eindwinnaars:
1.

Anne Wind

30722

2.

Seakle Altenburg

30180

3.

Nico Dusink

29865

4.

Johannes Monsma

28377

5.

Jan Altenburg

27626

6.

Astrid Gerritsma

26491
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In de spotlight
Dit keer staat Jasper Ferkranus in de spotlight. Hij is 11
jaar oud, 13 juli wordt hij 12 en zit in groep 8 van
de Blinker in Bolsward.
Wat zijn je hobby’s.
De allergrootste hobby is dingen bouwen van lego. Jasper
verzint deze bouwsels helemaal zelf. Als hij er weer genoeg
van heeft, bouwt hij er iets anders van.
Ook gamet hij wel eens en dan vooral Minecraft of
Battlefield 1.
Beste t.v. programma’s.
Dokter Pol en Aircrash Investigation, beste film: Mad Max
Lekkerste eten.
Pizza en fruit, vooral kiwi’s en watermeloen
Wat vind je leuk aan Burgwerd.
In de sloot zwemmen of schaatsen op de sloot als het kan en spelen met zijn vrienden.
Wat vind je minder leuk
Dat er niet zoveel te doen is

Hoe ziet je leven er over 15 jaar uit.
Niet zo over nagedacht, dus weet hij niet. Eerst maar naar de nieuwe school, Impuls, in
Leeuwarden waar ze naartoe willen verhuizen als hun huis verkocht is.
Wat zou je doen met heel veel geld.
Een 3-d printer en een groot huis kopen.
Favoriete dieren.
Friesche stabij, die hebben ze zelf ook. En mopshondjes.
Heb je nog wensen.

Nee.
Wil je nog iets over jezelf vertellen.
Jasper heeft de ziekte van Lyme, ze weten niet hoelang hij dit al
heeft, maar hij had allang last van vage griepklachten,
daarom moest hij vaak thuisblijven van school. Vaak bij de huisarts
geweest, maar die wist niet wat er aan de hand was. In maart dit
jaar kwamen ze bij een orthomoleculair therapeut terecht en die
vertelde hen dat het dus de ziekte van Lyme was. Hij kreeg een
apparaat mee naar huis : een bio-resonantie. Door trillingen via
zijn handen moet het immuunsysteem sterker worden gemaakt.
Iedere dag moet Jasper dit doen. Na 1 week had het al
resultaat! De therapeut heeft gezegd dat het voor de
zomervakantie beter moet zijn. We hopen dat het blijvend
resultaat zal hebben.
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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
Carin Mulder, tel. 06-29129551
Email: buurthulpburgwerd@gmail.com
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De Pollepel
Dizze keer een recept dat net ien hast lest.

POSTSTRO.
Jo nimme een panne
Mei 1 hele liter molke,
Die jo sire, ot it siere dan smitte jo der 4 lep vol boekweitgruten yn de molke,
mar soms wat meer, dat jout hemzelf oan.

Hoe jo it hawe wolle.
Dan ried je der wat in om sa 5 min dat it wat stiif wurd.
Dan blas jo der wat bloem troch sa 1 a 2 eetlepels,
Dan weer riede, dat it lekker roekt, klear.
Yn de panne wat echt boerboter en suiker erop
Lekker ite mei
Theake .

De pollepel jou ik troch oan elke buisklopper.

Van de redactie:
De volgende pollepel zal verzorgd worden door Ruth de Vos.
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Op vakantie met Jan
Het leek de redactie van Op`e Hichte een goed idee om Ingrid en mij
een keer op vakantie te sturen met een groepsreis. Na enig
speurwerk hadden we iets gevonden dat ons wel leuk leek. En zo
vertrokken we op donderdagochtend 2 mei om 10 over 6 naar
Bolsward naar onze opstapplaats voor een busreis richting
Kopenhagen.
De bus stond al klaar en na nog diverse opstap- en overstapplaatsen kon ons grote
avontuur beginnen. Eerst maar eens richting de Duitse grens. Altijd spannend!
We mochten eerst nog even een
sanitaire stop plegen in ons vertrouwde
land en een kopje koffie drinken.
Daarna op naar Lübeck, één van de
belangrijkste Hanzesteden van de 12e
tot de 16e eeuw. De buschauffeur
legde ons uitgebreid uit hoe we de bus
weer terug konden vinden, want we
moesten natuurlijk wel weer met zijn
allen verder. Het was een kwestie van
een brug oversteken en we waren in
het mooie centrum. De rijke
geschiedenis is zichtbaar in de
middeleeuwse binnenstad die sinds
1987 werelderfgoed is. Een van de
hoogtepunten is de imposante
stadspoort De Holstentor uit de 15e
eeuw. We reden er langs en waren
onder de indruk. Ook is in Lübeck het Buddenbrookhuis te vinden dat bekend is geworden
door Thomas Mann die in Lübeck geboren is. De mooiste kerk is de St. Marienkirche, één
van de grootste kerken van Duitsland. Zoals in veel middeleeuwse steden is het erg
gezellig met veel leuke winkeltjes en galeries. Ook de vele hofjes konden we zeer
waarderen.
Maar aan al het moois komt een eind en tegen de avond klommen we in de bus om te
koersen naar Travemunde waar de veerboot naar Trelleborg op ons lag te wachten.
Aan boord stond een heerlijk lopend buffet voor ons klaar.
Al vroeg van boord in Zweden hebben we een rondreis in Malmö mogen meemaken.
Het hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk was de wereldberoemde twisted tower. Maar niet te
lang in Zweden blijven hangen, want aan de andere kant
van het water wachtte Denemarken met smart op ons
bezoek.
Hup de bus weer in en de brug over naar Kopenhagen.
Wat een leuke stad is dat! En wat hadden we een
heerlijke rondleiding van drie en een half uur, verzorgd
door een Belgische gids die al 20 jaar in de Deense
hoofdstad woont. Hij wist te vertellen dat de oude Denen,
Vikingen, vroeger in heel West Europa op strooptocht
waren. In Nederland voeren ze ook de rivieren af en jullie
weten vast nog wel van school dat ze ook Dorestad, wat
nu Wijk bij Duurstede heet, hebben overvallen. Op het
paleisplein mochten we de wisseling van de wacht
meemaken. Jammer genoeg was de vlag niet uit zodat
we wisten dat hare majesteit niet thuis was.
Waarschijnlijk even boodschapjes doen. Toen we weg
zouden gaan kwam een limousine langs gereden en
zagen we de koningin naar ons zwaaien met een
zakdoekje in heur linkerhand!
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We kregen daarna nog een paar uren om
op eigen gelegenheid de prachtige
gebouwen te verkennen, de mooie
grachtenpanden in de oude haven, op
terrasjes zitten of Tivoli te bezoeken.
Wat je maar wil. Wij hebben ons prima
vermaakt en namen tegen de avond moe
maar voldaan weer plaats in de bus.

Te vroeg kwamen we aan in de haven. De chauffeur
dacht dat we wel wat eerder naar binnen konden.
Maar dat viel tegen. Nog wel een uurtje in de bus
moeten wachten voordat we het dek op mochten
rijden.
Er stond alweer een geweldig buffet voor ons klaar.
en de tapkraantjes van wijn en bier waren gewillig, dus
met een roes de kooi in.
Op de terugweg brachten we een bezoek aan
Lünenburg. We hadden wel wat pech, want er waren 2
gidsen geregeld voor onze groep. Maar de plaatselijke
vvv was dit even vergeten, waardoor we nog een extra
uur moesten wachten op onze rondleiding. Die hebben
we dus maar besteed door de stad op eigen
gelegenheid alvast te verkennen. Maar toen
verschenen toch nog de gidsen, die ons in zeer rap
Duits vertelden over de mooie intieme oude stad die in
de middeleeuwen rijk was geworden door de
zoutwinning.

Helaas hadden de Lüneburgers zich, net als in
Groningen, niet gerealiseerd dat als je wat uit de
grond haalt, de boel gaat verzakken. Nou dat was
wel zichtbaar. Veel huizen stonden ernstig uit het
lood, hadden dikke scheuren. Toch is het een
prachtige stad gebleven dat zeker een bezoekje
verdient. Misschien gaan we er nog eens op eigen
gelegenheid heen.
Maar tijd vliegt om en we moesten verder naar het
avondmaal net over de grens in Nederland.
Ook hier werd ons geduld weer op de proef
gesteld. Ze hadden uiteraard wel op ons gerekend,
maar niet op al die mensen die ook in ons
restaurant wilden eten. In plaats van het bordje
“vol” werd iedereen toegelaten en konden wij erg
lang wachten op ons eten. Na nog een keurige 2
minuten 4 mei-herdenking op een parkeerplaats
kwamen we tegen 10 uur aan in Heerenveen.
Vanwege de vertraging kregen wij samen met nog
2 andere reizigers een sneltaxi via Sneek naar
Bolsward.
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Even voorstellen
Hallo bewoners van Burgwerd,
Wij willen ons, als nieuwe bewoners van de Opfeart
4, graag aan jullie voorstellen.
Na een lange zoektocht zagen wij dat er een huis
in Burgwerd te koop stond. Na het tweemaal te
hebben bezichtigd, zagen wij ons hier wel wonen.
Wat een mooi plekje!
Niet veel later hadden wij de sleutel in handen en
kon het klussen beginnen. De verbouwing heeft
een huis opgeleverd waarin wij ons helemaal thuis
voelen. Vanaf maart wonen wij, Berry en Daphne,
samen in ons eerste huis!

Ik, Daphne, ben afkomstig uit Wons. Hier heb ik
mijn hele leven gewoond. Na het afronden van
mijn studie tot Sociaalpedagogisch hulpverlener
ben ik inmiddels een jaar bij GGZ Friesland aan de
slag op de Forensische Herstelsetting in
Leeuwarden. Berry is verantwoordelijk voor de
logistieke afdeling van Kwant Controls in Sneek. Een bedrijf welke besturingssystemen voor
de maritieme sector ontwikkelt. Berry woonde voorheen op de boerderij in Lutkewierrum.
In onze vrije uurtjes zijn wij bezig met het ontwerp van de tuin en houden beide van sport.
Alhoewel wij hier nog maar kort wonen, bevalt het ons goed. We verwachten dan ook een
fijne tijd in Burgwerd tegemoet te gaan!

22 juni om 23.14 uur Maarten van der Weijden
passeert Bolsward tijdens zijn Elfsteden zwemtocht
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1. Vieze geurtjes in je magnetron? Zet een bakje met daarin wat citroensap in de
magnetron en laat dit 1 minuut op volvermogen draaien: weg geurtjes!!!
2. Kan iemand in je gezin niet tegen wasverzachter? Azijn is een goed alternatief!
Gebruik ongeveer een 50 c per was beurt ! Gewoon in het wasverzachterbakje.
3. Geen zin om telkens die bakplaat schoon te maken? Bij de Blokker kun je een matje
kopen wat geschikt is voor in de oven. Je knipt het op maat en na gebruik kan het zo in
de afwasmachine of je afwassopje!
4. Ramen streeploos schoon? Voeg een doorgesneden ui toe aan het water…
5. Heb je een houtkachel, en is het ruitje vies? Je maakt het moeiteloos met een nat
theezakje! Of een stuk keukenrol dat je doopt in thee. Je kunt een kachelruit ook
schoonmaken met billendoekjes.
6. Makkelijk peterselie hakken? Doe de peterselie in een boterhamzakje en leg dit in de
vriezer, na een uurtje wrijf je het dichte zakje tussen je handen en je peterselie is
gehakt….

7. Ook zo’n hekel aan al die insecten in en rond je buitenlamp? Doe er een mottenbal in
en het probleem is weg!
8. Wc vreselijk vies? Los in een halve emmer warm water 3 steradent tabletten op en gooi
dit in de wc, een nacht laten staan en alle kalk verdwijnt!
9. Theeaanslag in een kopje? Wrijf het in met zout en de aanslag verdwijnt.
10. Soep gemaakt en uitgeschoten met de zout of bouillonblokken? Doe er een aardappel
bij in en laat deze gaar koken. De soep is dan weer op smaak.
11. Strijkijzer ontkalken? Zet de strijkbout op de hoogste stand zonder stoomfunctie en
strijk over een laagje zout heen. Door de warmte absorbeert het vuil het zout, waardoor
de strijkzool hierna weer mooi schoon is.
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Badminton
Het was 28 maart, de laatste donderdag van het badmintonseizoen
2018-2019 en dus stond het eindtoermooi op het programma. De strijd
om de wisselbokaal voor zowel dames als heren.
Iedereen was aanwezig en er werd in duo’s, gedurende 2 x 5 minuten,
tegen elkaar gespeeld.
Nadat iedereen 4 x had gespeeld kon de eindbalans worden opgemaakt.
Elke winstpartij leverde 5 punten op en een gelijkspel 1 punt.
Bij de heren had Johannes Wijnia de meeste winstpunten en mocht de wisselbeker in
ontvangst nemen. Robert Jan Bouwknegt werd 2e.
Bij de dames was het Anne Ilona Sieperda die de meeste punten had. Heel mooi voor haar
omdat het tevens haar laatste seizoen was als lid. Ze gaat
vanwege haar studie het dorp verlaten. We willen haar bij deze succes toe wensen.
Lysbeth Andela werd 2e bij de dames.

Allemaal gefeliciteerd met
de prijzen en iedereen
bedankt voor de mooie
speelavonden.
Een fijne zomer
toegewenst en hopelijk tot
het volgende seizoen
waarbij nieuwe leden ook
van harte welkom zijn.
Namens Badmintonclub
“It Plúmke”, Lysbeth
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Himd fan it liif
Hoi iedereen!
Mijn naam is Laura Dijkstra, geboren en getogen in het schone
Burgwerd, waar ik nu al negentien jaar woon samen met mijn ouders
Harm en Hanneke en mijn zusje Esther.
Mijn schoolcarrière startte op de peuterschool bij juf Remmy. Vanaf daar
mocht ik naar ’t Skûlplak. Hier heb ik een leuke tijd gehad. Het ‘politie
en boefje’ spelen op het schoolplein in de pauzes, de zomerse
zwempartijen in de Burgwerder vaart en de blikspuitsessies op de
Trekfeart in de avonden, zijn dingen waar ik veel plezier aan heb
beleefd. Iets anders waar mijn basisschooltijd van in het teken stond
was paardrijden. Ik was bijna elke middag wel bij Noa in Hichtum op of
om de pony’s te vinden.
Van ’t Skûlplak, een school in die tijd bestaande uit 26 leerlingen, ging
ik naar het Marne College in Bolsward, waar ik in een klas van 26
leerlingen terecht kwam. De grote school en het vele huiswerk was wel
eventjes wennen. Bij de overgang van de basisschool naar de
middelbare school heb ik dan ook mijn passie voor paarden moeten
inruilen voor het leren. Ik heb het op het Marne ontzettend naar mijn zin
gehad. Zo heb ik in 2016 mee gedaan aan een uitwisseling met
Tsjechië, waarbij wij eerst een week een meisje uit Tsjechië op bezoek kregen en ik later
een week bij dat meisje heb gelogeerd in Neratovice. Hier heb ik veel van geleerd en leuke
vriendinnen aan overgehouden waarmee ik zo nu en dan nog wel eens contact heb.
Ditzelfde schooljaar zette ik plezier maken op nummer één en kwam het leren op plaats
twee. Dit werkte jammer genoeg niet helemaal. Het resultaat was dat ik de vijfde klas voor
een tweede keer mocht gaan doen. In de nieuwe klas vond ik al snel mijn plekje. De laatste
twee jaar ben ik serieuzer met school bezig geweest, maar ik heb het absoluut niet minder
gezellig gehad.
Tegenwoordig ben ik in de weekenden te vinden in Welkoop. Hier werk ik ondertussen al
meer dan twee jaar. Een prima bijbaantje waar ik voor nu eerst nog niet van plan ben om
weg te gaan. Op de dinsdagavonden ben ik vaak te vinden op het kaatsveld. Ik ben zeker
niet de beste kaatser op het veld maar ik vind het altijd heel gezellig. Voor de rest hou ik
ervan om af te spreken met vrienden, ik ben niet vies van een drankje en ik ga graag op
stap.
Afgelopen mei heb ik examens gehad. Dit was een drukke en spannende tijd, die ik heb
afgesloten met een examenreis naar Chersonissos met mijn vriendinnen. Nu heb ik mijn
Vwo-diploma op zak en ga ik volgend jaar psychologie studeren aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Ik heb al een kamer weten te bemachtigen, dus vanaf september zal ik door de
weeks wonen in Groningen en in de weekenden weer thuis in Burgwerd komen.
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Bewenners om útens
Van Burgwerd naar Kubaard,
Als geboren en getogen Burgwerder, werd mij
gevraagd door de dorpskrant van Burgwerd om
een stukje te schrijven over hoe mijn
leven tot nog toe is verlopen sinds ik
Burgwerd verlaten heb.
Ik was in 1988 19 jaar toen ik mijn geboren
woonplek Burgwerd, op Pealdyk, verruilde met
een kamer in Groningen. Ik hield een
afscheidsfeestje in het dorpshuis van
Burgwerd, want voor het eerst in mijn leven
ging ik verhuizen! Ik ging in Groningen op het
conservatorium hoorn studeren.
Helaas duurde dit niet lang, want in november
1988 werd ik zittend op mijn fiets door een
auto aangereden. Daarbij raakte ik in coma en
met hersenletsel werd ik in ambulance naar
ziekenhuis gebracht.
Ik kon jammer genoeg mijn studie na herstel
niet meer voort zetten. Na een jaar ziek zijn geweest ben ik in Leeuwarden op kamers gaan
wonen en een opleiding gaan doen voor pedagogisch medewerkster. Deze drie jarige
opleiding was erg leuk om te doen.
Een tijdje op stageplekken als pedagogisch werkster aan het werk geweest. Zo geld
verdienen om samen met een vriendin een reis te maken naar Australië. Daar hebben we
een half jaar een onvergetelijk avontuur beleefd!
In 1993 kwamen we weer terug van avontuur en toen ben ik naar Amersfoort verhuisd om
daar te beginnen aan de studie: Muziektherapie. Het kriebelde me nog steeds om toch iets
te doen met muziek. Dit beviel heel goed. Zowel het wonen in Amersfoort als de studie.
Helaas in 1995 overkwam me weer een ongeluk: een slagboom viel zomaar naar beneden
en viel op mijn hoofd. Ik liep daarbij een hersentrauma op en kon weer niet mijn studie
verder voort zetten.
Heeft bijna weer een jaar geduurd dat ik weer helemaal herstelde. Toen ineens kreeg ik
een brief van Martin Sijbesma: dat ik hem nog kende van de lagere school in Burgwerd bij
meester Haga en meester van Noord. Natuurlijk kon ik me dat nog herinneren! Martin vond
mij toen al een lief meisje en was me nooit vergeten. Via, via hoorde hij dat ik in
Amersfoort woonde en dat ik herstellende was. Hij had het adres gekregen van mijn
Oom en Tante, Pep en Chris Eringa, die toen ook in Kubaard woonden. Ik vond het zo
bijzonder zo’n mooie handgeschreven brief, dus ik ging hem ook een brief schrijven. Zo
hebben we een tijdje briefwisseling contact gehad. Totdat Martin in het voorjaar van 1996
initiatief nam om eens in Amersfoort langs te komen.
We hadden gelijk een klik met elkaar en al gauw vloog de vonk over! Verliefd!

Het voelde zo goed dat ik in de zomer van 1996 in Kubaard bij Martin ben komen wonen.
Het voelde weer goed op ‘fryske grún’. Martin woonde aan de Joarumerleane in een
gezellig klein huisje en zijn atelier had hij even verderop in een schuur. Daar schilderde
Martin alle dagen. Ik wilde ook graag iets om handen hebben en heb eerst vrijwilligerswerk
gevonden: muziek maken met oudere mensen in Wommels en Bolsward. Dit was heel
dankbaar werk.
Al gauw vond ik werk in de horeca en deed daarnaast nog vrijwilligerswerk. In 1997 vond ik
een baan als pedagogisch medewerkster in de kinderopvang in Sneek. Dit doe ik nog
steeds met heel veel plezier! Daarnaast speel ik wekelijks op hoorn bij het Fries Symfonie
Orkest in Beetsterzwaag, zing veel bij de gitaar in de kinderopvang en thuis speel ik nog
piano.
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Nog leuk te noemen dat 1998 een heugelijk jaar was: we zijn toen getrouwd in
18deeeuwse kleding in een koets met vier Friese paarden van Kubaard naar Bolswarder
stadhuis gereden.
En we hebben in 1998 ons huidig kerkje met kosterwoning kunnen kopen. Dat fungeert als
woonhuis, atelier en muziekruimte. Soms stellen we ons huis open voor publiek want zo door
de jaren heen hebben we vele antieke spullen verzameld. Dat is onze hobby.
Dus altijd welkom om eens een kijkje te nemen in ons huis. We wonen in de
Petronella Moenstrjitte 8 in Kubaard.
We zijn wel eens aan het toeren in onze oldtimer, dus graag eerst even bellen.
Hartelijke groet,
Ytsje Sijbesma-Eringa
Tel. 06-41843177

Jouster toneeluitleen wurd trochsetten yn Balk
BALK – Kledinguitleen Balk opent 4 juni haar deuren op het adres Eigen Haard 38 in Balk.
Een clubje enthousiastelingen uit Balk hoefde niet lang na te denken toen hen ter ore kwam
dat de dames in Joure na 30 jaar zouden stoppen met hun toneeluitleen. Stoppen is geen
optie: Trochsette! Voor de liefhebbers is het binnenlopen in een verhuurbedrijf van
toneel- en feestkleding als over de drempel stappen van een snoepwinkel. Je wordt
hebberig, krijgt ‘honger’ en de fantasie slaat op hol. Het mooie van het verkleedspel is dat het
niet gebonden is aan leeftijd. Een kleuter straalt wanneer hij een clownspak aantrekt, zijn
moeder doet dit als ze in een galajurk paradeert en pake steelt de show wanneer hij als
Napoleon op een feest verschijnt.
Kledinguitleen Balk heeft niet de intentie om rijk te worden, de prijzen zijn navenant.
De rijkdom komt uit het plezier die de mensen hebben die kleding komen passen, huren en
het feestje dat ze ermee vieren. Om de gehele verhuizing van de ‘klerezooi’ van Joure naar
Balk te verhuizen en de inrichting te realiseren wordt er dankbaar gebruik gemaakt van een
hele fijne club vrijwilligers.
Wat te denken van het labelen van de duizenden kledingstukken. Hier wordt geen
strijkkwartet maar een flink orkest voor gevraagd om alle kledingstukken te voorzien van een
strijklabel.
Tevens is er ook een heel mooie bestemming gevonden bij Kledinguitleen Balk voor een groot
deel van de kledingverzameling van Johan Huisman. Zijn schitterende collectie kan weer
bewonderd en gebruikt worden.
Het team van Kledinguitleen Balk gunt iedereen een feestje want het is de moeite waard om
eens binnen te lopen. Laat u verrassen door de enorme collectie kleding, hoofddeksels en
accessoires. Het aanbod varieert van een
ouderwets jacquet tot een
Koekiemonsterpak en van
bruidsjapon tot monnikspij
en alles wat daar tussen
zit.
Iemand een idee voor een
goed themafeest?
Volg Kledinguitleen Balk
via Facebook en
Instagram!
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Puzzel

Doolhof woordzoeker
De woorden zijn als een soort slang in het diagram verborgen.
De dik omlijnde hokjes geven de positie van de begin- of eindletter aan.
De laatste letter van een woord is tevens de beginletter van het volgende woord.
Van hieruit staat de volgende letter steeds links, rechts, boven of onder de letter.
De overgebleven letters vormen achterelkaar gelezen een trefwoord.
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Nieuws van de kerk.
Zoals u wellicht uit de media wel
bekend is, heeft de Protestantse Kerk
in Nederland al een hele tijd te maken
met krimp. Ook in de Protestantse
gemeente Burgwerd-HartwerdHichtum merken we dat. Zo neemt het
kerkbezoek langzaam af en dalen de
inkomsten voor de kerkelijke
gemeente. Het wordt hierdoor op
termijn steeds moeilijker voor het
bestuur van de kerkelijke gemeente om
bijvoorbeeld het onderhoud van
de Johannes kerk in Burgwerd en de
dorpskerk in Hichtum te bekostigen.
Maar de kerken zijn wel prachtige,
rijks-monumentale en beeldbepalende
gebouwen voor de dorpen en ze
verkeren nu nog in prima staat.
De Kerkenraad heeft dan ook een werkgroep in het leven geroepen om haar te adviseren
over de toekomt van de kerkgebouwen. De werkgroep is nu op zoek naar mogelijkheden
om het behoud van de kerkgebouwen voor de toekomst veilig te stellen en het gebruik
door de dorpsgemeenschappen te verbeteren.
We hebben hierover overleg gehad met de Stichting Alde Fryske Tsjerken (de SAFT).
Deze stichting stelt zich ten doel kerkgebouwen zoals die van ons in stand te houden en
publieke belangstelling ervoor te wekken; de stichting heeft inmiddels 51 kerken
overgenomen van kerkelijke gemeenten in Friesland. De SAFT is ook geïnteresseerd in
overname van onze gebouwen maar dan wil men graag dat de kerken, naast voor
kerkdiensten, ook gebruikt gaan worden voor culturele activiteiten. Dit vraagt om hulp
van de dorpsgemeenschappen voor de exploitatie van de gebouwen. De 2 Dorpsbelangen
van Burgwerd en Hichtum zijn bereid hierbij te faciliteren.

Het plan is dat na de zomervakantie
de 2 Dorpsbelangen een bijeenkomst
beleggen voor beide dorpen.
Wij nodigen de SAFT uit om tijdens deze
bijeenkomst een presentatie te geven over
hun organisatie en de voorwaarden en
mogelijkheden, die een overname van de
kerken biedt. Verder kunnen we tijdens
deze bijeenkomst van gedachten wisselen
over activiteiten die in de kerken
georganiseerd zouden kunnen worden.

In de tussentijd hopen we dat u alvast eens na wilt denken over wat we verder met de
kerken kunnen doen en u kunt natuurlijk ook een kijkje nemen in de kerken tijdens het
Kerkenpad in juli en augustus a.s.;
details hierover staan elders in dit nummer van Op ‘e Hichte.
Werkgroep Takomst Tsjerken.
Tjallie van Abbema
Yke Ykema
Djurre Zijsling.
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Tsjerke Nijs

Tsjerkepaad 2019
De tsjerkedoarren fan Burchwert en Hichtum steane op de folgjende TSJERKEPAAD
sneonen iepen:
6 july, 13 july, 27 july, 10 augustus en
31 augustus.
Iepeningstiden:
fan 13.30 oant 17.00
oere.
Aktiviteiten tidens Tsjerkepaad
Yn Burchwert fersoarget de pleatslike
skilderklub ek dit jier wer in tentoanstelling
mei in grut ferskaat oan skilderijen.
Yn Hichtum binne skilderijen fan Annemarie
Zijsling út Hartwert te bewûnderjen.
De Stifting Organum Frisicum fersoarget yn de
beide tsjerken oargelmusyk.
Dêrneist wurde twa gipsôfdrukken fan wapens op
de toerklokken yn de tsjerke fan Hichtum
tentoansteld. De gipsôfdrukken binne 16 de en 17
de iuws en binne ferline jier tafallich opdûkt út it
argyf fan de Gemeente Súdwest-Fryslân en
skonken oan de tsjerke fan Hichtum.
Fan herte wolkom allegearre! (De tagong is frij).
Prot. Gemeente Burchwert – Hartwert - Hichtum
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