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Fan de redaksje        

Als verpleegkundig specialist in opleiding is het verplicht een inter-

nationale activiteit te ondernemen. Deze mogelijkheid greep ik 

dankbaar aan en daarom besloot ik in november af te reizen naar 

San Francisco. Ik mocht daar een aantal dagen meelopen in een 

zorgsetting en woonde verschillende presentaties bij over hoe de 

zorg daar georganiseerd wordt. Al maanden keek ik er naar uit en 

hoopte veel goede elementen van de zorg mee te kunnen nemen 

naar Nederland. De Verenigde Staten staan in de zorgwereld be-

kend als innovatief en vooruitstrevend. Mijn vermoedens werden 

bevestigd tijdens het bezoek in het eerste ziekenhuis; trotse ver-

pleegkundigen en een directrice die stond voor haar personeel en 

topzorg wilde leveren! Mijn enthousiasme werd bevestigd! 

Helaas bleek het in de praktijk heel anders te zijn. Op de gesloten 

afdeling voor psychiatrische patiënten liepen de mensen letterlijk 

als zombies in een lang blauw gewaad over de gang. De enige be-

handeling die ze daar krijgen is medicatie om er voor te zorgen dat 

de patiënten rustig blijven. De belangrijkste taak van de verpleeg-

kundige is uitzoeken hoe iemand verzekerd is en kijken waar ie-

mand zo snel mogelijk naar overgeplaatst kan worden. Schrijnende 

situaties heb ik gezien; mensen die niet verzekerd zijn kunnen 

geen medicatie betalen en glijden steeds verder de afgrond in. 

Mensen die verzekerd zijn worden niet aangenomen als patiënt bij 

een therapeut; een particulier betaald veel meer en is daardoor ve-

le malen aantrekkelijker voor een therapeut om te behandelen.  

In de Verenigde Staten betaald men voor een vergelijkbare zorg-

verzekering als in Nederland minimaal 1000 dollar per maand. Er 

vanuit gaande dat een gemiddelde studio minimaal 3000 dollar per 

maand kost is dan ook de oorzaak van de enorme hoeveelheid dak-

loze mensen. Op iedere hoek van de straat liggen mensen met een 

vuilniszak vol spullen; de enige bezittingen die ze hebben. Tijdens 

een bezoek aan de daklozen opvang werd duidelijk dat de helft van 

de dakloze mensen goed opgeleide mensen zijn en om wat voor 

reden dan ook hun baan kwijt zijn geraakt. Er is de Verenigde Sta-

ten geen sociaal vangnet. Geen werk is geen inkomen en geen in-

komen is geen dak boven je hoofd.  

Eenmaal in het vliegtuig terug naar Nederland besefte ik me dat we 

dankbaar mogen zijn voor wat er in Nederland wel goed geregeld 
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 is: Iedereen heeft recht op inkomen, er is een enorm sociaal vang-

net en wanneer het nodig is wordt er altijd zorg verleend! Dankbaar 

voor de goede zorg die in iedere situatie geleverd kan worden naar 

wens van de patiënt wordt ingevuld. Dankbaar dat ik in het kleine 

Nederland deel mag uitmaken van dat zorgnetwerk en mijn steen-

tje mag bijdragen aan de zorgverlening van een klein aantal patiën-

ten.  

Namens de redactie wens ik u fijne feestdagen en een gelukkig 

2020! 

AdV 

 

 

Bij de voorpagina       

Liesbeth Faber, vanaf mei j.l. inwoonster van De Tike, stuurde deze 

prachtige foto van zonsopgang door naar de redactie van de Heide-

hipper. 

Als lezer van de Heidehipper nodigen we ook u uit om foto’s 

(minimaal 1Mb) van gebeurtenissen en/of omgeving De Tike te 

mailen naar heidehipper@hotmail.com                                                    
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EN TOCH…..                

Hoe zit het met de belangstelling van inwoners van De Tike 

voor hun eigen leef– en woonomgeving? 

In het geheel genomen is die best groot. De meeste inwoners zijn 

blij met en trots op hun huis en hun dorp. En nog altijd acht men 

de sociale belangstelling voor elkaar belangrijk. En waar vind je 

nog mensen die regelmatig afval uit de bermen opruimen omdat ze 

vinden dat hun dorp er netjes moet uit zien?  

In menig grotere plaats zijn er vaak inwoners die zich ergeren aan 

onverzorgde en verwaarloosde voortuintjes. Hier in dit dorp kom je 

dat verschijnsel m.i. niet op die manier tegen. Daarbij komt dat de 

tolerantie hier groot is. Inwoners die zich niet of nauwelijks bezig-

houden met het sociale- en activiteitenleven in dit dorp wordt geen 

strobreed in de weg gelegd, noch het hen kwalijk genomen. Prima.  

EN TOCH.... 

Op zondag 3 november 

was er door de Histori-

sche Kring een prachti-

ge expositie ingericht 

in het Dorpshuis. Gratis 

toegankelijk en waar-

voor alle inwoners een 

persoonlijke uitnodi-

ging hadden ontvan-

gen. Het ging over de 

geschiedenis en vooral 

de betekenis van De 

Leien en omgeving 

voor De Tike. Immers, tussen De Tike als “Pareltje op het zand” en 

het veenmeer De Leien was en is nog altijd een sterke verbonden-

heid. Dit dorp dankt ook voor een belangrijk deel haar bestaan en 

ontstaan aan De Leien. De Leien is 'ús wetter', zo vindt menig 

Tiekster, meer dan van andere omliggende dorpen. Veel meer. En 

natuurlijk kwamen er ook heel wat Tiekster inwoners af op de ex-

positie. Vaak met prachtige verhalen over avonturen op de De Lei-

en en hun 'liefde' en waardering voor dat unieke natuurgebied in de 

achtertuin van hun dorp. 
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 En toch...ja, toch verbaasde het de organisators van de Histo-

risch Kring dat er voor dit mooie en actuele thema niet veel méér 

inwoners belangstelling hadden of tenminste schitterden door 

afwezigheid....   

Hoe kan dat? Is de betrokkenheid en belangstelling voor de eigen 

landschappelijke omgeving afgenomen? Zijn mensen vandaag de 

dag te druk met allerlei andere dingen? Ik weet het niet. Maar 

die vragen kwamen in mij op en ik wil mijn 'zorg' graag met u 

delen via dit artikeltje.  

Rien de Bruin,  

Medeorganisator van genoemde expositie van de “Rûnte”.      

LEKKER ITE                  

Wij (Goaitsen en Geeske) zien altijd uit naar Lekker Ite in het 

Dorpshuis.  

Wat Wieke, Bettie en Willemien elke keer voor ons op tafel zet-

ten, dat is iedere keer weer een verrassing. Lekkere soep 

(heerlijk) iedere keer staat er iets anders op tafel, het verschilt 

elke keer weer. En er zit altijd wel iets bij wat je wel lust. Er is 

altijd volop keur, waardoor je altijd van alles wel iets wilt kunt 

proeven, van alles een hapje op je bordje. Want wij vinden altijd 

alles lekker. Het is verstandig om langzaam te eten, zodat je 

meer op kunt. 

13 december is het kerstdiner en dan staan de tafels vol met 

lekkers. | 

14 februari is er een Valentijn diner, ook dit wordt vast een  

mooie en heerlijke maaltijd. 

27 maart is de laatste keer van het seizoen, maar na de zomer 

gaan we weer naar het nieuwe seizoen van Lekker Ite.  

 

Wij gaan nooit met tegenzin heen, we hebben er iedere keer 

weer zin in. Het is lekker en eten met elkaar en 

het is erg gezellig. Froulju, bedankt voor alles wat 

jullie doen en elke keer weer klaarmaken.  

Klasse! Goaitsen en Geeske 
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Tyksters in het nieuws      

 

Efkes foarstelle…       

Hallo allemaal, 

Wij zijn Auwert en Sjoerdtje en wonen sinds eind augustus op Ma-

ster de Jongwei. Ik (Auwert) ben 28 jaar en kom uit Garyp. Mijn 

Pake Auwert en Beppe Tjitske hebben hier altijd gewoond dus ik 

ben niet helemaal nieuw hier. Ik ben werkzaam als begeleider op 

een zorgboerderij voor mensen met een beperking. Sjoerdtje is 24 

jaar en komt uit Nij Beets. Zij werkt als beoordelaar op melkvee-

bedrijven voor Qlip. We hopen begin volgend jaar de bovenverdie-

ping en voordeur ook gereed te hebben. Dan kunnen we in het 

voorjaar beginnen de buitenkant te schilderen. We genieten volop 

van het uitzicht en de rust. 

Groetnis Auwert en Sjoerdtje 
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Bedankt         

Hallo Tiekenieten,  

 

Blij dat ik weer op de Tike ben! 

Iedereen bedankt voor medeleven tijdens mijn verblijf in Ber-

chhiem.  

 

Mw. S. Pijl - Hoekstra 

Tijdens mijn ziek zijn, hebben velen van u met mij/ons meege-

leefd.  

We kregen veel kaartjes, bloemen en beterschapswensen.  

Gelukkig is de nabehandeling nu achter de rug en ben ik bezig mijn 

conditie weer op te bouwen.  

Met Gods hulp gaan we in vertrouwen verder. 

  

Lieve mensen, heel hartelijk dank!  

Wij wensen jullie goede kerstdagen en een gelukkig en gezond 

2019! 

   

Harrie en Willemien 

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven in 

welke vorm dan ook, die wij mochten ervaren na het overlijden 

van onze lieve Mem, beppe en oer-beppe.  

 

Griet van der Veen 

 

Uw warme belangstelling heeft ons diep geraakt.     

Fam. E. van der Veen 
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Adres: 

De Singel 35 

9281 LL Harkema 

Tel: 0512-364029 

emailadres: info@mondzorgharkema.nl 

www.mondzorgharkema.nl 

Nieuwe patiënten zijn welkom. 

Namens het team van Mondzorg Harkema, 

Pier Th. Houtsma,  tandarts 

Wij leveren zorg op maat, door onze kennis te combineren met uw wensen en verwachtingen. 

Hierbij nemen wij de tijd om u op uw gemak te stellen, en uw vragen te beantwoorden. Tevens heeft 

de praktijk diverse specialismen in huis, die optimale zorg voor uw mondgezondheid - van jong tot 

oud- waarborgt. Hierbij kunt u naast de tandarts denken aan de Mondzorgkundige, de Klinisch 

Tandprotheticus (voor gebitsprotheses en "klik" gebitten) , de orthodontie (beugels) ook voor 

volwassenen. 
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tel. 06-51658889 
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 Efkes foarstelle…       

Beste Tikenieten, dorpsgenoten & buren, 

Mijn naam is Ilse van der Ploeg, 23 jaar en nu al een tijdje trotse 

inwoonster van De Tike. Een plekje waar ik het nu al enorm naar 

mijn zin heb. Als nieuwe inwoonster is mij gevraagd om een stukje 

over Johan en mij te schrijven, dus via deze weg stel ik ons graag 

aan jullie voor.  

Ik kom uit Drachten, waar ik voorheen 

nog bij mijn ouders woonde. Hier ben 

ik geboren, heb ik op school gezeten 

en mijn MBO verpleegkunde studie 

afgerond. Hierna ben ik gaan studeren 

in Groningen voor de opleiding HBO 

verpleegkunde aan de Hanzehoge-

school. Dit heb ik in combinatie ge-

daan met mijn werk. Vanaf 2016 ben 

ik werkzaam als verpleegkundige op 

de afdeling Orthopedie/Gynaecologie 

en op de poli Orthopedie in ziekenhuis 

Nij Smellinghe. Hier verzorg ik onder 

andere voorlichting voor patiënten die 

nieuwe gewrichtsprotheses krijgen. 

Ook geef ik voorlichting aan bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties over 

de zorg rondom deze patiënten en geef ik zorg aan patiënten met 

breuken en patiënten die een nieuwe heup-, knie en/of schouder-

prothese hebben gekregen. Inmiddels heb ik mijn studie afgerond 

en heb ik een vast contract gekregen.  

Naast mijn werk ben ik ook gek op mijn vrije tijd waarin ik graag 

afspreek met vriendinnen. Daarnaast vind ik het heerlijk om paard 

te rijden en te wandelen met onze hond, Senna. 

Vanaf maart 2019 zijn we samen gaan wonen na een kleine ver-

bouwing van vier maanden. Inmiddels wonen Johan en ik in het 

‘woudhuisje’ op de Peinderwei, waar eerst Erik en Riemke Douma 

woonden met hun kinderen. 

Johan en ik zijn nu zes jaar samen en hebben elkaar ontmoet op 

een feestje bij familie Kuipers op de Susterwei. Johan heeft na het 

afronden van zijn HAVO, de dier- en veehouderij opleiding gedaan 
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 op het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Inmiddels is hij in maat-

schap met zijn oom Henk op de boerderij op de Susterwei. De 

boerderij naast het huis waar hij eerder woonde bij zijn ouders, Jan 

en Pietsje. Hij rijdt dan ook regelmatig heen en weer.  

Johan heeft veel gedaan tijdens de verbouwing in ons huis zoals 

het opnieuw aanleggen en tegelen van onze badkamer, het maken 

van onze keuken en andere meu-

bels. Dit klussen vindt hij erg leuk 

om te doen. Verder vindt hij het 

leuk om concerten te bezoeken en 

met zijn vrienden naar de kroeg 

te gaan.  

Wij hebben het in ieder geval 

naar ons zin in De Tike en hopen 

hier nog lang te kunnen wonen. 

Groetjes en misschien tot snel!  

Johan & Ilse 

De redactie wil haar adverteerders  

en sponsoren  

waaronder de Rabobank  

bedanken voor hun steun aan  

de Heidehipper.  

Het is het dankzij jullie  

mogelijk om de Heidehipper op deze 

manier gratis te blijven verspreiden  

in de Tike. 
Zij denken aan ons; denkt u aan hen? 
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De avonturen van Jan en Martine, deel 11   

Weet je nog? We schreven in de afgelopen Heidehipper dat we een 

aantal makelaars langs wilden laten komen en ons huis in de ver-

koop wilden zetten. Nou, daarna is alles werkelijk in een stroom-

versnelling gegaan. Welgeteld acht dagen heeft het geduurd en ons 

huis was verkocht. Dat was erg snel, ook voor Franse begrippen. 

Helemaal omdat hier ontzettend veel huizen te koop staan van En-

gelsen, die in verband met de Brexit weer terug gaan.  

Het zijn Nederlanders die ons huis hebben gekocht, en zij willen 

doorgaan en zelfs uitbreiden waar wij mee zijn begonnen. Dus 

mocht je nog een keer willen genieten van dit mooie plekje, dan 

ben je van harte welkom! 

Okay, het huis was dus verkocht, drie weken later werd het voorlo-

pig koopcontract getekend en wij hadden nog niets anders. Wat 

nu? Dat zet je wel weer goed aan het nadenken… 

Zoals veel Tikenieten wel weten, 

hebben wij altijd een camper ge-

had. Eerst een kleintje en toen dat 

ons wel beviel hebben we destijds 

een iets grotere gekocht. En dat 

‘kamperen’ is ons altijd heel erg 

goed bevallen. ’s Ochtends niets 

weten waar ’s avonds je bed staat, 

via kleine kronkelweggetjes van A naar B reizen, contact met de 

lokale mensen, nieuwe gebieden ontdekken. Vandaar dat het je 

niet zal verbazen dat wij weer een camper hebben gekocht.  

Op 6 december is de overdracht van ons huis, en een week later 

gaan we richting zuiden. Denk dan aan Spanje of Portugal. Maar 

onszelf een beetje kennende kan dat ook best weer een ander land 

worden. Dat weet je met ons maar nooit! 

Een huis? Nee, dat hebben we nog niet. We zouden graag hier in 

de buurt een klein huisje kopen en daarnaast toch wel weer een 

pied-à-terre (Frans voor voet aan de grond) in Friesland hebben. 

Hoe, waar en wanneer? Daar gaan wij tijdens onze reis eens even 

heel uitgebreid over nadenken. 

Als u dit leest, hangen wij nog een de kerstbal aan een palmboom 

en wensen we u een fijn Kerstdagen en een gezond en avontuurlijk 

2020! 

Liefs, Jan en Martine Dijkstra  
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 Activiteiten agenda van Vogelwacht Opeinde e.o.   

7 februari 2020:  

Filmavond, dorpshuis De Wringe in Opeinde, aanvang 20.00 uur 

24 februari 2020:  

Algemene ledenvergadering, dorpshuis De Wringe in Opeinde, aan-

vang 20.00 uur 

14 maart 2020:  

Himmeldei, kade voormalige melkfabriek Opeinde, 20.00 uur 

23 mei 2020:  

Excursie, locatie en tijdstip nog onbekend 

13 juni 2020:  

Jeugdfûgelwachtdei BFVW, Damshûs Nijbeets, 9.00 uur 

3 juli 2020:  

Nachtvlinderexcursie, locatie en tijdstip nog onbekend 

 
Winterroesten van ransuilen in Friesland 
Ransuilen slapen ’s winters overdag vaak in groepen. Het aantal 

uilen op een dergelijk winterroest kan variëren van enkele exem-

plaren tot vele tientallen en heel vaak gebruiken ransuilen jaren 

achtereen dezelfde bomen of groepjes bomen als roestplaats. Van-

uit de commissie Broedzorg BFVW is de vraag gekomen om binnen 

de wachtgebieden van de vogelwachten het aantal roestplaatsen 

en uilen te inventariseren. Deze roestplaatsen zijn goed te herken-

nen aan de grote hoeveelheid uitwerpselen en braakballen onder 

deze bomen. 

 

Heeft u een dergelijke roest-

plaats gevonden, zou dan zo 

vriendelijk willen zijn deze te 

melden bij de vogelwacht? 

Dit kan via vogelwachtopein-

de@gmail.com of via 06-

1871 0082. 

 

mailto:vogelwachtopeinde@gmail.com
mailto:vogelwachtopeinde@gmail.com
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Saskia Hutten 

gediplomeerd instructrice paardensport 

De Tike 

Voor de verbetering van het ruitergevoel en de rijtechniek 

Ik besteed veel aandacht aan:  

• de basis (ontspanning, impuls, takt, aanleuning/nageeflijkheid en 

rechtrichten) 

• houding en zit 

• proefgericht trainen 

• lichte springtraining (bijv. gymnastische lijntjes rijden) 

• mentale begeleiding 

Daarnaast kan ik advies bieden omtrent: 

• het longeren van paard/pony 

• voeding en gezondheid 

• harnachement 

Zelf heb ik veel ervaring in het rijden van verschillende paarden, 

gewerkt met probleempaarden en veel paarden zadelmak gemaakt 

en doorgereden. Meerdere paarden heb ik tot het Z dressuur niveau 

gereden. Mijn hoogste niveau is ZZ-licht dressuur. Verder heb ik 

veel kennis van verschillende rijtechnieken en als het nodig is kan 

ik het paard/ de pony overnemen van de lesklant.                           

Voor meer informatie ben ik bereikbaar op                                      

telefoonnummer:         06-45148043  
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Dit bin ik…      

Naam:   Jildou  Zandstra 

Leeftijd:   11 jaar 

Schoenmaat:   41 

Lengte:  1.68  m  

Kleur ogen:   Groen/bruin 

Broer/zus:    1 broer 

Zo ja; tevreden?  Ja. 

Verkering:   Nee  

School:   De Leister Igge 

Websites:   You tube 

Favoriete muzieknummer:  Beautifull people 

Favoriete muziekgroep:  Ed Sheeran 

Favoriete sporter:   Jeroen Dubbeldam 

Favoriete film:   Whitestar 

Favoriete spel:   Monopoly 

Favoriete tv-serie:   Opgezadeld met 

    Britt 

Favoriete boek:   Dagboek van een muts 

Favoriete sport:   Paardrijden  

omdat:    Je lekker buiten bent. 

Favoriete vak op school:  Tekenen  

omdat:    Ik creatief bezig zijn leuk vind 

Favoriete muziekinstrument: Geen    

Mijn hobby’s:    Paardrijden 

Het leukste aan mijn hobby is: Je met dieren bezig bent. 

Dit wil ik later worden:  Ik wil graag dokter worden 

Dit doe ik als ik me verveel: Tekenen 

Wie zou je graag ontmoeten? Enzo Knol 

Wie bewonder je het meest? Meerdere mensen 

Favoriete auto:   Audi 

Wat ligt er onder je bed?  Troep 

Lievelingseten:   Stamppot zuurkool 

Brood of warm eten?  Brood 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? ‘Wist wat sa is’. 

Dieren?    Pony, geiten en schaap 

Waar kun je niet tegen?  Irritante kinderen 

Goede voornemens:   Dat ik het goed ga doen op de middel

    bare school. 

Mogen we je handtekening: Nee 
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Annemijn Rol doet mee aan compositiewedstrijd 

Nederlands Blazersensemble     

Wanneer we in september met het herfstnummer van de Heidehip-

per bezig zijn verschijnt er in de mailbox een oproep van het Ne-

derlands Blazers Ensemble voor jonge componisten die mee willen 

doen aan een jaarlijkse wedstrijd. Het winnende werk wordt tijdens 

het jaarlijkse nieuwjaarconcert opgevoerd door het Nederlands Bla-

zersensemble zelf. Verder dan “leuk” gaan mijn gedachten niet en 

ik sta op het punt de mail weg te gooien.  

Een dag later loop ik even binnen 

bij de buren, zoals je dat bij buren 

nu en dan doet en dan zie ik op ta-

fel een 10 centimeter grote noten-

balk liggen met evenzo grote noten. 

Annemijn is aan het componeren. Ik 

krijg het verhaal te horen van hun 

jonge katje waar ze een liedje 

over heeft gemaakt.  

Twee zaken komen samen. Een wedstrijd en een jonge componist. 

Ik stuur de mail door naar de buren en deelname aan de wedstrijd 

“Roll over Beethoven” is een feit. Op de site van het Nederlands 

Blazers Ensemble staat het als volgt omschreven [in kader]  Wees 

net zo eigenwijs als Beethoven, maak je eigen compositie en ge-

bruik bijvoorbeeld een van zijn greatest hits (Beethoven 5, 9 en Für 

Elise) als inspiratie. Of maak een lied over waarom we de handen 

ineen moeten slaan in deze wereld. Met z’n allen. Beethoven was 

goed maar misschien ben jij wel beter! Laat je horen. Of je nou 

zingt, toetert, drumt of strijkt, een symfonie schrijft, een liedje, 

een stuk voor piano, marimba of trombone: alles mag zolang je het 

maar zelf verzonnen hebt en niet ouder bent dan 18 jaar. 

In de  eerste ronde kan een opname gemaild worden naar een spe-

ciaal mailadres van het NBE en kan het publiek online de bijdrage 

“liken”.  

In het kader op de volgende pagina is te lezen wat Annemijn zelf 

schrijft bij deze eerste aanmelding. 

Als ik kijk naar de bijdragen zie ik dat er 71 deelnemers zijn vari-

ërend in leeftijd van 8 jaar tot 18 jaar. Annemijn is met 8 jaar de 
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jongste deelnemer. In de tweede ronde heeft ze haar liedje samen 

met broertje Floris in Groningen kunnen opvoeren met een jonger 

lid van het Nederlands Blazers Ensemble. De avond werd gepresen-

teerd door Kees Hulst, die onder andere bekend is van het tv-

programma De Proefkeuken. In een klein interviewtje met hem 

vertelt Annemijn dat het liedje gewoon over haar katje gaat. Kees 

THE CAT OF LOVE. 

“ Hoi, ik heet Annemijn. 
Ik ben 8 jaar en zit 4 jaar op viool. 
Elke week heb ik vioolles. Ik ben lid van het Frysk Jeugd 
Orkest Akademy en daarmee oefen ik elke week met een 
vioolklas en 1 keer per maand met alle leden van de akade-
my. 
Nu het echte verhaal. 
Op een dag zat ik in de auto. 
Ik keek naar een vel stickers. 
Er stonden muziek dingen op, 
En toen kreeg ik een idee... 
...ik ging een liedje schrijven! 
Ik pakte een mooi blaadje en koos welke instrumenten mee 
deden (het is nu anders) 
Ik dacht aan engelen van liefde, dus hij ging THE ANGEL OF 
LOVE 
Hete. 
Toen ik tuis kwam pakte ik gauw een wit papier. 
Ik keek naar mijn kitten...en ik kreeg een heel goed idee. 
Hij heet niet  THE ANGEL OF LOVE maar THE CAT OF LO-
VE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Waarom omdat hij ack van Rooyen heet. 
Dat is een jazz componist en onze familie is ven van hem. 
Hij heeft een lieveling,s liedje van mij ‘togeher’. 
Oké,even terug. 
Ack van Rooyen heet zo omdat hij rood is, en we zij ven 
van hem wat ik eer der vertelde. 
Nu iets anders. 
In mijn compositie heb ik een improvisatie gedeelte zitten. 
Dit heb ik gebruikt om een stukje van Beethoven 5 in te 
doen. 
(En trouwens we hebben het op de ingebouwde microfoon 
van de computer opgenomen) 
Nog iets anders. 
Mijn broertje Floris van vijf jaar zou de piano doen (mijn 
vader heeft de piano partij bedagt). 
Maar dat was te moeilijk. 
Daar om heb ik hem een plekje gegeven om te zingen. 
Nou dit was mijn verhaal”. 
Veel plezier en groetjes van Annemijn (en Ack:-) 
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vroeg daarop: “Mag ik dan toch een kritische vraag stellen? Waar is 

Beethoven in dit verhaal?”. Annemijn antwoordt, schijnbaar achte-

loos: “Oh, dat heb ik in mijn solo verwerkt.” De presentator is on-

der de indruk! En inderdaad, het thema van Beethovens vijfde 

symfonie zit herkenbaar in de solo-maten van haar liedje. De jury 

vond dat ze door mocht naar de derde ronde. De voorbereiding 

daarop is dat er een professionele arrangeur van het NBE bij Anne-

mijn thuis is geweest om te bespreken op welke manier het stuk 

geschikt gemaakt zal worden voor een orkestsetting. Dit heeft hij 

vervolgens naar Annemijns wens op papier gezet. Op 14 december 

heeft Annemijn met Floris in het Akousticum in Ede  haar muziek-

stuk “the cat of love” laten horen, deze keer dus met het hele or-

kest. Dat was een prachtige avond met heel veel mooie muziek-

stukken van jonge componisten. En aan het eind van de avond 

hoorde ze dat ze door is naar de finale!  

In de tussenliggende periode krijgen de Leeuwarder Courant en het 

Friesch Dagblad weet van ons Tykster talent en zo staat er op don-

derdag  en zaterdag in beide kranten een artikel over Annemijn.  

De finale is zondag 22 december in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En 

ook daar heeft ze het supergoed gedaan, maar drie anderen zijn 

uiteindelijk gekozen om mee te doen met het nieuwjaarsconcert. 

Maar het staat als een paal boven water dat ze nu al prachtige 

avonturen beleefd heeft. En dat allemaal door dat ene mailtje en 

die grote notenbalk….    SW 



De Heidehipper                                                                          Nûmer 128 - desimber 2019 

23 

 

 

Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 
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Getrouwd:         

Op 19-01-2020 zijn Jan en Sandra Kooistra 12,5 jaar getrouwd 
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  SDG nieuws…        
December 2019… “It’s the most wonderful time of the year”… 

Met dit muziekstuk op de standaard en galmend op de radio schrij-

ven voor de Heidehipper… 

En natuurlijk druk in de voorbereiding 

voor ons Kerstconcert op zondag 22 de-

cember. Een uitverkocht dorpshuis!! Het 

went nooit, wat een fantastisch gevoel 

dat veel mensen in de Tike en daarbuiten 

ons nog steeds een warm hart toedragen. 

Is op andere momenten het dorpshuis 

niet vol te krijgen … hebben wij een re-

serve lijst ... hoe bizar.  

We gaan er weer wat moois van maken, 

vrolijk swingend de kerstdagen in. Ver-

derop in deze Hipper ziet u de foto’s en 

kort verslag van de avond. 

 

*In oktober mochten wij de rouwdienst van onze oud dirigent Jan 

vd Hoek begeleiden in de Krústsjerke in Burgum. Jan van der Hoek 

is van grote betekenis geweest voor onze Brassband, zo ook zijn 

zoon Sijtze van der Hoek. In een eerdere hipper hebben we al stil 

gestaan bij zijn afnemende gezondheid, geheugenverlies en het 

wonen in Berchhiem. Samen met Sijtze mochten wij toen optreden 

voor een man welke de muziek in zich nooit verloren had. Nu heb-

ben we, wederom met Sijtze, voor Jan van der Hoek alles muzikaal 

gegeven om hem een waardig afscheid te geven.* 

 

Natuurlijk komen wij ook op kerstavond/-nacht in Nijega en De Ti-

ke Kerstmis inluiden.  

* De start zal zijn rond 22.40 uur bij de Hervormde kerk in Nijega 

*Hoek Nije Tikewei/Kommisjewei Nijega 

* Hoek Susterwei/Mr. de Jongwei De Tike 

* Dorpshuis De Tike 

* Hoek Peinderwei /It Leech De Tike 

Misschien tot dan, vanuit uw bed, bank of live in de buitenlucht. 

 

Bedankt moet er ook gezegd worden zo aan het einde van dit jaar.  

Bedankt donateurs. Bedankt Tikenieten. Bedankt sponsoren. Be-
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dankt publiek bij al onze optredens. Bedankt Piet van der Heide, 

onze inval dirigent, waarmee we mooie repetities hebben gehad en 

een optreden tijdens de doopdienst van Femke, dochter van PY en 

Dieuwke. Bedankt voor de voorbereiding van ons Kerstconcert.  

Ook een groot BEDANKT voor het gulle geven en bieden tijdens on-

ze jaarlijkse Sjoel- en Kegelavonden met veiling. Mede hierdoor 

kunnen wij door!! Bedankt voor het volgen, delen en liken op face-

book. Bedankt voor het stemmen op SDG de Tike bij de Rabobank 

Clubsupportactie… BEDANKT ……voor nog zoveel meer!!  

Schreef ik in de vorige hipper over onze zoektocht naar een diri-

gent. Deze is inmiddels gevonden! In het nieuwe jaar hierover 

meer. Maar dat we gaan knallen is zeker! 

 

Namens SDG De Tike mag ik u/ 

jullie hele fijne feestdagen toe-

wensen en een spetterend muzi-

kaal 2020.  

 

Gr. Betty 
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Korenmolen De Hoop in Sumar is de enige industriemolen van en in de 
gemeente Tytsjerksteradiel. Vrijwillige molenaars zorgen in belangrijke 
mate voor de instandhouding van de molen, met name door de wieken in 
de wind te kruien en te laten draaien, tarwe te malen en onderhouds-
werkzaamheden uit te voeren.  

Iedere zaterdag is de molen geopend van 9 tot 14 uur. 

Vanaf 9:30 uur kunt u  

✓ onze winkel bezoeken op de maalzolder voor tarwe-, spelt-,  rogge- 
en maisproducten, alsmede diverse graanproducten van molen De 
Zwaluw uit Burdaard. Voor een volledig overzicht zie onze website 
pagina WINKEL. 

✓ zelfstandig of samen met een van de vrijwillige molenaars de molen 
bezichtigen, voor zover toegankelijk. Dit is afhankelijk van de werk-
zaamheden die tijdens uw bezoek door de molenaars worden uitge-
voerd. Alleen de kap- of smeerzolder, boven in de molen, is uitslui-
tend samen met een molenaar te bezoeken. 

✓ op afspraak een proefles volgen voor de 2-jarige GVM-opleiding tot 
vrijwillig molenaar. Zie onze website pagina VRIJWILLIGERS. 

✓ Op afspraak doordeweeks, geopend voor groepen, € 2,50 p.p. Voor 
scholen groep 5-8 meerkeuzevragenlijst over molens en molenaars 
beschikbaar. 

Kinderen mogen de molen alleen onder begeleiding van een volwassene 
betreden. Voor hun eigen veiligheid! 

 

Voor meer informatie over het wel en wee van de molen, zie 

WWW.DEHOOPSUMAR.NL 
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 Nij begjin Nijs— desimber 2019     

"It brûst" op tiisdei en - tongersdeitejûn yn it doarpshús fan 

Nyegea. Der wurdt drok repetearre foar mar leafst twa produksjes 

dy’t begjin 2020 yn premjêre gean. Twa ferskillende premjêres 

binnen deselde toanielferiening is in bysûnderhied en dêrom pakke 

wy ek flink út!  

Jongerein toaniel: Ferline jier stie foar it earst yn de skiednis fan 

“Nij Begjin” in jongereinploech, mei in eigen produksje, op it 

poadium. Dat wie sa'n grut sukses dat der besletten waard om in 

ekstra foarstelling te spyljen. Ek dit jier komme de jonge akteurs 

werom op it poadium foar in gloednije foarstelling. In foarstelling 

wêryn in ferhaal spile wurdt dat troch de ploech sels betocht is. De 

rezjy is wer yn hannen fan Folkert Wesseling. Folkert spilet op dit 

stuit yn de foarstelling "De wolf, back yn town" dy’t hy mei Herman 

fan Feen skreau en produsearre. 

Oan de hân fan it troch de jongerein betochte materiaal makke 

Folkert in skript: "Wat binne wy moai fuort net?". De freonenploech 

fan keet it Jisterke gean op fakânsje! Mei syn allen nei kamping It 

Wiid yn Earnewâld. Hja sette de tinten op en ha in soad wille mei 

mekoar. Dan slacht de sfear om, der wurde jild en mobile telefoans 

stellen. Binne der dieven aktyf, of is it immen binnen de groep…..?  

"Wat binne wy moai fuort net?" is in foarstelling fol humor, drama, 

live muzyk en dûns. 

Folwoeksenen toaniel: Njonken de jongerein is der ek in 

folwoeksen ploech binnen de feriening aktyf. Hja spylden twa jier 

lyn it Iepenloftspul "Boartsje mei fjoer". Dat wie in hiele útdaging 

en dat is dit jier ek sa. Hja spylje  "Neat te ferbergjen". Sân goede 

freonen hawwe ôfpraat foar in itentsje. It is de jûn fan de eklips, de 

moanneferstjustering.  Hja beslute by wize fan spul om har mobile 

telefoans ûnder it iten op tafel te lizzen en elk berjocht (sms, app, 

e-mail) en elk telefoantsje dat binnen komt fuortendaliks meiïnoar 

te dielen, om te bewizen dat se neat foar elkoar te ferbergjen 

hawwe. Wat fierder as de jûn foarderet wat mear geheimen der 

oan it ljocht brocht wurde. It docht bliken dat de freonen minder 

fan elkoar wisten as hja ynearsten tochten… 

De rezjy is yn hannen fan Tsjerk Bottema. Tsjerk (40) út Ljouwert 

behelle yn 2017 it lanlik sertifikaat “Theaterregisseur foar de 
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 Amateurkunst” by Keunstwurk, en is sûnt 2014 as regisseur aktyf. 

Dêrfoar hat hy sels in soad op it toaniel stien. Ûnder oare yn it 

Iepenloftspul Jorwert. Foar T.S. Nij Begjin bewurke hy de film 

Perfetti Sconosciuti yn it Frysk oant it stik “Neat te ferbergjen”. Oer 

it stik seit hy: “It stik giet foar my om it ferskil tusken it byld dat 

minsken fan harsels sjen litte wolle, it byld dat oaren fan har 

hawwe, en de wurklikheid. It giet ek oer it rjocht om al as gjin 

geheimen foar elkoar te hawwen, en hoe’t dat ûnder druk te stean 

komme kin troch social media en smartphone. It stik giet ek oer 

freonskip. Wat is freonskip, en wêr is dy freonskip op basearre? Op 

it feit dat jo elkoar al hiel lang kenne, of omdat jo elkoar 

akseptearje en wurdearje sa’t jo binne? It stik giet ta beslút ek oer 

josels wêze. Kinst en wolst dysels wêze ûnder dyn freonen en 

kunde?” 

"Wat binne wy moai foart net?" en "Neat te ferbergjen" sille yn 

jannewaris en febrewaris 2020 yn premjêre gean. It moaie is dat 

jim as publyk in passe-partout keapje kinne, sadat jim beide 

foarstellingen sjen kinne. Kaarten kinne ek los kocht wurde. 

Koartsein, de kommende moannen binne jong en âld yn it spier om 

twa unike tonielstikken op de planken te setten!  

De útfieringsdatums op in rychje: 

“Wat binne wy moai fuort net”       “Neat te ferbergjen”  

 
 

Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs op ‘e Jister yn 

Nyegea 

Yntree:      € 10,00 

Passe-partout:    € 17,50 

Jongerein oant en mei 16 jier:  € 5,00 

 

Foar mear ynformaasje en it bestelle fan kaarten kinne jo terjochte 

op ús webside http://www.nijbegjin.nl/ of op ús Facebookside 

https://www.facebook.com/tsnijbegjin/ 

Sneon 11-01-2020 Premjêre

jûn 

Freed 17-01-2020   

Sneon 18-01-2020   

Sneon 01-02-2020 Premjêre

jûn 

Freed 07-02-2020   

Sneon 08-02-2020   

Sneon 22-02-2020   
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Yn petear mei… Wiepkje de Boer    

Een plek waar volgens mij altijd wel wat valt te beleven valt met 

paarden, kinderen, jongeren en auto’s. Dat is mijn indruk voordat ik 

in gesprek ga met Wiepkje de Boer.  

Een stralende, lachende en energieke vrouw, 45 jaren jong, heet mij 

met een stevige handdruk welkom. Maandag 2 december 2019 zijn 

Wiepkje en Auke 25 jaar getrouwd en daar straalt ze bij. Geweldich 

net! Die jaren zijn omgevlogen. Er is veel gebeurd; er zijn dierbaren 

weggevallen, drie kinderen geboren én er is veel werk verzet, maar 

Wiepkje heeft deze jaren vooral als heel bijzonder ervaren.  

Ze kwam in het dorp wonen toen ze 19 jaar was en zwanger van 

hun oudste zoon Berend. Ze vroeg zich af; ‘De Tike, moat ik dêr 

wenje?’ Wiepkje woonde bij haar ouders in Surhuisterveen en De 

Tike leek haar maar een klein en stil dorp. Maar Auke, toen 28 jaar, 

woonde daar al en had 10 jaren van verbouw aan de benedenver-

dieping, Mr. de Jongwei, erop zitten. Een bijzonder verhaal want de-

ze woonboerderij hadden zijn ouders geërfd van Ties Jansma. Zijn 

vader werkte voor Ties en zijn moeder werkte er later als schoon-

maakster. Auke nam de boerderij, van beginjaren 1800, over van 

zijn ouders. Er moest toen veel aan gebeuren te beginnen bij de be-

nedenverdieping. Het was in de beginjaren van hun trouwen dat ze 

de loods kochten. Een deel van de grond ging naar de buren. Later 

werd een nieuwe rieten kap aangebracht en werd de bovenverdie-

ping aangepakt.  

Wiepkje voelde zich gelukkig snel thuis 

op het dorp. Eerst werkte ze nog als die-

renartsassistente in Surhuisterveen en 

pasten haar ouders op. Maar waar komt 

dan die passie voor paarden vandaan, 

vraag ik mij af? Al jong, vanaf haar 5e 

reed Wiepkje paard en deed mee aan 

wedstrijdsport. Daarnaast werkte en reed 

ze bij een springstal met paarden. Dit 

heeft ze gedaan tot hun 2e kind, dochter 

Anneke, nu 22 jaar, werd geboren. Daar-

na is het niet meer van paardrijden gekomen. Fries; ‘Ik kom der ge-

woanwei net oan ta. Maar het gaf haar veel plezier en energie om 

met kinderen te werken. En dat gold omgekeerd ook voor de kin-
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 deren. Eens toen ze afwezig was door vakantie gaf een jongen met 

downsyndroom aan: ‘Nee, ik wol no net ride, ik wol allinnich Wiep-

kje’. Het 1 op 1 rijden met kinderen vond Wiepkje erg mooi om te 

doen. Vaak komen er dan dingen los bij het kind. Momenteel ont-

breekt het haar hiervoor aan tijd en wordt er in een groep getraind. 

Dan gaat de deur van de woonkeuken open en komt dochter Anneke 

binnen. Al even stralend en energiek als mem. Ze heeft de paarden 

verzorgd en de hokken schoongemaakt en moet zich nu omkleden 

om als kapster aan het werk te gaan. Ze had zich graag helemaal 

aan het werk met de paarden willen geven, maar dat mocht niet van 

Wiepkje. 

Toch is dochter Anneke wel de aanleiding geweest om zelf met het 

paarden aan huis te beginnen. Een mooi verhaal volgt. Toen Anneke 

5/6 jaar was, gaf ze aan wel eens te willen rijden. Dat was het mo-

ment waarop Wiepkje had gewacht. Dezelfde week belde ze met een 

manege in Oudega en Anneke kreeg les op een pony in groepsver-

band. Wiepkje zag al gauw dat het bij een rondje rijden bleef. ‘Dat 

fûn ik mar neat en tocht dat kin ik sels ek wol.’ Pake was ook eens 

mee naar de manege en had wel gezien dat Anneke talent had in het 

rijden en nam haar een maand later op een zaterdag mee in de au-

to: ‘Wy moatte tegearre efkes wat dwaan’ zei hij tegen Wiepkje. Ze 

kwamen weer thuis met een pony. Zo ontstond, 16 jaar geleden, het 

idee van zelf paardrijles geven aan huis, eerst met 2 pony’s, en dit 

heeft zich langzamerhand uitgebreid. Tegenwoordig zijn er 6 lespo-

ny’s en 1-2 wedstrijdpaarden. ‘It jout sa’n foldwaning; ik fyn it 

prachtich om te dwaan’. 

Wat betekent dit nu voor hun dagelijkse leven? Ik ben verbaasd 

over de passie en tijdsbesteding die het gezin hieraan geeft. Auke 

begint elke ochtend om 6.00 uur met het voeren van de paarden. 

Dan, als het licht wordt, maakt Wiepkje elke dag de boxen schoon 

en gaan de paarden naar buiten. Door de weeks wordt er aan het 

einde van de middag en begin van de avond lesgegeven. Daar hoort 

ook het borstelen en op- en afzadelen bij. Wat al gauw een tijdsbe-

steding van 2-3 uren met zich meebrengt. Om geen risico’s te lopen 

wordt de les soms afgezegd als de bak te nat is. Samen met Auke 

voert ze dan om 21.30 uur de paarden voor de laatste keer en zit 

hun dag erop. Dit herhaalt zich elke dag! Dan zijn er in het weekend 

nog de concoursen en wedstrijden.  
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Of ze wel eens op vakantie gaan? Dit jaar ging Wiepkje met o.a. 

dochter Anneke voor het eerst vliegen, een week naar Majorca. Au-

ke nam vrij om voor de paarden te kunnen zorgen. Ze is eerlijk als 

ze lachend zegt: ‘Dat smakket nei mear. Als gezin zijn ze ooit sa-

men naar Disneyland geweest. Toen namen Berend en Femke een 

week vrij om voor de paarden te zorgen. 

Jongste zoon Jan, nu 16 jaar, heeft de passie voor paardrijden ook 

in zich. Al was het even spannend voor Wiepkje of dat eruit zou ko-

men. Toen Jan ongeveer 5 jaar was, reed hij bij huis op een Shet-

land pony. Omdat de pony niet snel genoeg liep, gaf Jan een aanzet 

met de zweep en werd hij er met een dubbele salto afgegooid. Hij 

kwam hard terecht en zei stellig: ‘Ik ryd 

nea wer!’ Dat heeft hij 1,5 jaar volge-

houden. Op een zonnige middag lag hij 

vanaf de trampoline te kijken naar mem 

die les gaf. Eén pony viel hem op, Diës-

to. Na het lesgeven zei hij tegen Wiep-

kje: Diësto is wol een hiele rêstige en 

brave pony; Soe ik dêr ris op ride 

meie?’ Wiepkje zag haar kans en het 

was direct klaar. Met 8 jaar deed Jan mee 

aan wedstrijdrijden en nu is hij 3e van 

Nederland op het hoogste niveau. Andere mensen vragen wel eens 

of haar kinderen, Anneke rijdt sinds 

haar 12e wedstrijden, nooit zenuwach-

tig zijn. Ze ogen altijd zo relaxed. 

Wiepkje lacht: ‘Fan binnen sil der fêst 

wat yn harren omgean mar ik ha se 

nea pushed of ûnder druk setten.’ Kin-

deren moet zelf het paard ‘omhoog’ 

rijden. In het lesgeven probeert ze dit 

uit te dragen door ze; zelf te laten stu-

ren, zelf been te geven en vooral geen 

druk uit te oefenen in het plezier van rijden. Dan komen ze in hun 

kracht en ontstaat er een band met het paard en gaan ze zich hech-

ten. Soms moet er een paard verkocht worden. Dat geeft dan ver-

driet bij de kinderen maar ze krijgen de tijd om afscheid te nemen. 

En dan het jaarlijkse Ponykamp. Er worden dan 2 wedstrijden ge-

houden; dressuur en springen. Een evenement welke ze nu zo’n 10 

Anneke met haar paard Eclair. 
Waar ook zij 3e werd op het NK.          

Jan met zijn pony Kantjes Freek 
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 -12 x georganiseerd hebben en waar 40 kinderen naar uitkijken. 

Samen met de ouders en buren organiseren ze 2 dagen, dus 1 

nachtje kamperen, en maken hier een groot feest van. ‘Fan sliepen 

komt neat dus ien nacht is mear as genôch. Ek al freegje de bêrn 

elk jier as it kamp net faker en langer mei’, zegt Wiepkje lachend. 

Op dit moment heeft ze een wachtlijst maar wil er liever geen paar-

den meer bij nemen.  

Het gezin is erg belangrijk voor Wiepkje. 

Hun oudste, Berend van 24 jaar, heeft 

autocross als hobby. Ze bouwen de au-

to’s helemaal zelf en vinden elkaar in het 

dorp. Auke helpt graag en sinds een jaar 

of twee doet Jan ook mee. Als er in het 

weekend een wedstrijd gereden wordt, 

zeggen ze het concours af en gaat het hele gezin mee.  

Wat is je mooiste gebeurtenis of herinnering 

Geboorte van onze kinderen en onze trouwdag, dat was een groot 

feest. Dat vieren we graag nog een keer en nu met de kinderen er-

bij. 

Wat maakt dat je in De Tike bent blijven wonen? 

De mensen en hoe de kinderen hier konden opgroeien. Dat geeft 

een thuisgevoel en voelt als een warm bad. We hebben een keet op 

het erf en daar komen ze graag bij elkaar. Met Oud en Nieuw komt 

er een grote tent te staan en wordt er carbid geschoten. Mooi toch!  

In mijn werk heb ik veel vrijheid en flexibiliteit. Daarin zou ik niet 

meer anders willen. Als gezin en familie hebben we een hechte 

band. Daarnaast is iedereen welkom en is het ons niet gauw te veel. 

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken? 

Paling. Verder mag iedereen, als ze denken mij nodig te hebben, mij 

wakker maken.  

Wat is je levensmotto? 

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 

Met nieuwe energie en een lach op mijn gezicht loop ik weer op huis 

aan. Wiepkje bedankt! 

AS 

 

Volgende keer Yn petear mei: Geke Hijlkema 
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Vrouwen van NU, Afdeling: De Pein – Nyega - De Tike  

JAARPROGRAMMA 2020 

Donderdag 16 januari: ‘De Wringe’ Opeinde 19.45 uur 

Dhr. Peter Boven uit Groningen 

Onderwerp: Alternatieve geneeswijzen 

Donderdag 13 februari: ‘De Wringe’ Opeinde 19.45 uur 

Jaarvergadering met aansluitend 

Mevr. Ypie Heida uit Opeinde met het vertellen van verhalen 

Donderdag 12 maart: ‘De Wringe’ Opeinde 19.45 uur 

Gezamenlijke bijeenkomst met CPB  

Dhr. Huite Zonderland uit Lemmer 

Onderwerp: Epke, de weg van een Olympisch Kampioen 

Woensdag 8 april: Dorpshuis De Tike 19.45 uur 

Dhr. Albert Postma en 2 muzikanten uit Lelystad 

Onderwerp: Gezellige avond met conferences en muziek 

Donderdag 10 september: ‘Op ‘e Jister’ Nijegea 19.45 uur 

Mevr. Jessica Wassenaar uit Mussel 

Onderwerp: Lezing: Het Zweedse huis 

Donderdag 8 oktober: ‘De Wringe’ Opeinde 19.45 uur 

Mevr. Paulien Medema uit Groningen 

Onderwerp: Lezing over werken in de traumahelikopter 

Donderdag 12 november: ‘De Wringe’ Opeinde 19.45 uur 

Mevr. Karla Leeftink uit Assen 

Onderwerp: Diapresentatie van natuurfoto’s 

Donderdag 17 december: Kerstavond ‘De Wringe’ Opeinde 

Dhr. Frank Belt uit Harlingen vertelt midwinter- en kerstverhalen 

Naast deze gezellige afdelingsavonden worden er elk jaar excur-

sies met verschillende interessante bestemmingen georganiseerd, 

evenals een fietstocht in het voorjaar. 

Ook is er een volksdansgroep, tuinclub en leesgroep actief. 

Bij belangstelling is een mail of telefoontje naar Femke vd Meulen 

voldoende om een avond als gast aanwezig te zijn. 

tel. 0512–371373 

 

Email: famvandermeulen@hotmail.com 

mailto:famvandermeulen@hotmail.com
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Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

Sumarderwei 2 

  9261 VC Eastermar 

 

Telefoon: 0512-471374 

mobiel: 06-18556735 

info@krobbehiem.nl 

www.krobbehiem.nl 
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Onderhoud historische paden     

Voor deze editie van de Heidehipper ben ik gevraagd om terug te 

blikken op een periode van bijna vier jaar coördinatorschap van het 

onderhoud van de historische paden. De aanleiding voor deze vraag 

is dat ik heb aangegeven het stokje over te dragen. 

Ik heb met veel plezier de planning van het onderhoud geregeld 

omdat er altijd een prachtige groep vrijwilligers klaar stond om de 

handen uit de mouwen te steken. 

Iedereen heel erg bedankt voor de samenwerking. 

Mijn eerste contact met de vrijwilligers kreeg ik in april 2016.  Ik 

had een lijst met namen van de vrijwilligers gekregen die in het ver-

leden hand- en spandiensten hadden verricht. De lijst was al lang 

niet meer up-to-date, er waren vrijwilligers gestopt om verschillende 

reden als gezondheid, verhuizingen en te drukke agenda's. Het 

kwam er op neer dat het onderhoud in die tijd op een paar schou-

ders rustte.  Met de incomplete vrijwilligerslijst in de hand ben ik bij 

iedereen langs geweest om kennis te maken en goed te luisteren 

naar de gebruiken en alles wat leefde rondom het onderhoud van de 

historische paden. Voor mij was dat een hele leuke ervaring want ik 

werd door iedereen hartelijk ontvangen en zo maakte ik als nieuw-

komer kennis met  heel wat inwoners. Wat ik me nog heel goed her-

inner is dat een ieder die ik sprak vol trots en passie was over de 

omgeving en de natuur rondom de Tike. Tijdens de gesprekken 

kreeg ik tips en namen van inwoners die ik kon benaderen om als 

vrijwilliger aan de slag te gaan. Uiteindelijk had ik een lijst van 24 

vrijwilligers waarop ik kon rekenen! Echt fantastisch!  

Vanaf dat moment werden de paden van de lente tot in de herfst 

twee keer per week door deze vrijwilligers gemaaid en hadden we 

jaarlijks twee onderhoudsdagen. Er is de afgelopen vier jaar een 

hoop werk verzet. We hebben nieuwe bankjes en hekjes gemaakt en 

geplaatst. Op  een deel van het Leijensiggepaed hebben we draina-

ge aangelegd en sommige de-

len van het pad zijn wat rech-

ter gemaakt. Bruggetjes, hek-

jes en bewegwijzering zijn ge-

restaureerd. Ook hebben we 

de overgangen naar de brug-

getjes goed laten aansluiten. 

Uiteraard is er op elke onder-
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 houdsdag flink gesnoeid en de bosmaaiers maakten hun uren! 

Hoogtepunt van die dagen was altijd de koffiepauze met iets lek-

kers erbij. Geeske en Bettie en later ook wel Atsje zorgden dan 

voor de koffie met broodjes en lekkere koek.  

Op 3 september heb ik bij het Dorpbelang aangegeven dat ik ga 

stoppen met de coördinatie van de historische paden maar dat ik 

nog wel het project om de bruggetjes te vervangen, afmaak. Dan 

zijn de historische paden inclusief de bruggetjes in een uitstekende 

staat en kan ik het geheel voor mijn gevoel goed overdragen aan 

een andere coördinator. Zodoende stond de maanden oktober en 

november in het teken van het vernieuwen van  de bruggetjes. Sa-

men met Teake heb ik de 6 bruggetjes van het 

Leijensiggepaed vervangen. Dat was nog even 

een behoorlijke klus. Op de onderhoudsdag in 

oktober hebben we met de vrijwilligers al zo-

veel mogelijk het materiaal voor de bruggetjes 

ter plaatse gesjouwd en gekruid. Ondertussen 

had Teake in zijn werkplaats alles op maat ge-

zaagd en er een soort van Ikea-pakket van 

gemaakt. Samen met Anne en zijn prachtig 

gepoetste rode tractor hebben we de loodzwa-

re balken en planken voor de bruggetjes ter 

plaatse gebracht. Aan het einde van deze klus was er weinig over 

van het mooie glimmende rood van de tractor. In ongeveer 10 och-

tenden zijn alle oude bruggetjes vervangen voor nieuwe bruggetjes 

en hebben we een hoop grondwerk verricht om de bruggetjes goed 

te laten aansluiten op het wandelpad. 

Het enige dat nu nog rest is het opruimen van het afval van de ou-

de bruggetjes. Als de weilanden weer wat minder drassig zijn, zal 

ik met Anne nog een keer met 

zijn inmiddels weer schone en 

strak gepoetste tractor het afval 

opruimen. 

Als laatste wil ik mijn opvolger 

heel veel succes en plezier wen-

sen met het coördineren. 

Jeroen Rol 
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✓ Gevelmontage 
✓ Alu & Kunststof Kozijnen 
✓ Vliesgevels 
✓ Beplating 
✓ Serres en terras overkappingen 

Doktersheide 16 - 9219 VK - De Tike  
tel. 0512-371799  0512-542052 
info@de-leyen.nl    info@alura-aluminium.nl 

mailto:info@de-leyen.nl
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Griemmank fan de Fryske taal     
De wurden nij en nei wurde yn it Hollânsk it-

selde útsprutsen, mar yn it Frysk binne it hiel 

oare lûden. Nei is it lûd fan heit en nij dat fan 

kij en nijs. Der waard dan praat oer in lange 

en in koarte ij. 

It falt hast net mear nei te kommen (te folg-

jen) al dy stikken en artikels oer Swarte Pyt. It 

sil my dan ek nij dwaan (ben er benieuwd 

naar) oft men it nochris iens wurde sil en it 

Sinteklazefeest wer sûnder ME en grutte plysje

-ynset kin. Fan it jier wie it nij dat de Sint yn 

Apeldoorn oankomme soe mei in stoomtrein! 

En dat yn in perioade mei oars gjin praat as Stikstof en waar-alert 

oer houtkachels. It is net nij (al langer as tsien jier bekend) dat it 

C.B.R. - dy fan de rydbewizen- harren saken by lange nei net op de 

rit hat. Soe de nije grutte baas, de hear A.P. mânsk genôch wêze 

om der noed foar te stean dat alle 75 plussers op ‘e tiid har nije 

rydbewiis krije? 

It is de bedoeling dat alle ambulance-meiwurkers yn ús lân takom 

jier in nij habyt, nije klean, nije útris krije. Is der in trouwerij yn de 

famylje, dan fansels allegear yn it nij. 

Ja, wat jo my no fertelle is alhiel nij foar my (dat wist ik noch net). 

Wy sille ús jongste meiwurker syn flater net te slim oanrekkenje, 

want hy is hjir krekt nij by ús bedriuw. 

Pibe kin it bytiden nij betinke (humoristysk, koartswilich, grappich). 

Kinst laitsje mei him der by. Ald en nij (âld- en nij-jiersdei) wurdt 

hiel ferskillend belibbe of nei útsjoen. 

Us omke Bindert is de lêste tiid net rjocht halich ( net goed sûn, net 

rjocht by de tiid), mar de man is mei syn 88 jier fansels ek net nij 

mear. 

Hjoed-de-dei wit men hast net mear oft it nijs foar radio, tillevysje 

of yn de krante wol foar wier oannommen wurde kin. Dêr wurdt 

langer sa frjemd mei omgriemd en it is mar krekt út hokker hoeke 

it komt en wa’t it seit. 

Yn de lêste wike fan novimber wie der rûnom omtinken foar froulju 

dy’t benei kommen binne (oanpakt, betaast, mishannele). Sa stie-

ne bygelyks gemeentehûs Crackstate fan It Hearrenfean, de fontein 

fan Ljouwert en mear gebouwen jûns yn in oranje ljocht. 
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 Soene ús ministers it harren wol neinimme (harren der om bekro-

adzje, it oanlûke) dat se alle ynformaasje en ek min nijs tenei yn 

alle gefallen oan de Keamer bekend meitsje? 

De plysje yn Amsterdam kin it wurk lang net neikomme, om’t der 

te min nije minsken by komme. Yn it ûnderwiis is it krekt gelyk. 

It wie al nei tolven doe’t der noch telefoan kaam. Nei de simmer-

fakânsje is de measte drokte wat de toeristen oanbelanget aardich 

belune (minder wurden). 

De bern geane nei skoalle, de âlders nei it wurk en de Aow-ers nei 

de soos of te biljerten. 

It liket fansels nearne nei dat jo minsken mei in oare kleur samar 

útskelle kinne. 

It hat soldaten dy’t destiids nei Ynje moasten hiel faak nei stien (se 

wiene faai, it wie libbensgefaarlik foar harren). 

Beppe sei altyd: Bern en bernsbern (beppesizzers) binne jo tige 

nei. Jo binne der wiis mei. En dêrom gie it har tige oan dat ien fan 

harren de iene krupsje nei de oare hie (it begrutte har sa). 

De Tike leit nei oan (tichteby) Eastermar, Sumar, Nyegea en De 

Pein. Meastentiids is it sa: Wa’t myn broer, suster, heit of mem te 

nei komt, dy komt my te nei! Dy’t harren wat misseit of mislediget, 

dy komt oan my. 

Us muoike Sibbeltsje tocht dat se al oer de glêzen brêge wie (tiid 

om noch bern te krijen) en doe krige se dochs noch in poppe. Sipke 

wie sadwaande in neikommerke. 

Dy jonges binne like kloek as harren heit, soks aardet blykber nei. 

Se pakke ek alles oan. 

Al nei’t wy âlder wurde, begjinne wy hoe langer hoe mear fan it lib-

ben te begripen. 

Australië leit net neist de doar. Omtinken foar de neiste is elts syn 

plicht en besykjen (proberen) is it neiste rjocht. 

Nei makke guod kin wol nij wêze. 

Harm Bosga. 
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50 Griemmanken       

It wie yn de simmer fan 2016 dat Bosga 

by it oanleverjen fan syn Griemmank 

neamde dat dit syn 40e Griemmank al 

wer wie. Doe hiene wy al it plan om de 

Griemmanken te bondeljen en út te jaan. 

Uteinlik binne der noch wer 10 Griem-

manken oerhinne gien om dat foarinoar 

te krijen.  

In jier lyn socht Smelne’s Erfskip kontakt mei redaksjes fan do-

arpskranten. Hja woene yn it ramt fan it kultuerhistoarysk jier mei 

as tema “van Ganzeveer tot smartphone” wat dwaan foar en mei 

doarpskranten. De fraach waard steld as wy dêr sels ek idee by 

hiene.  

No, jawol! Wat soe der moaier wêze as dat wy de (ynmiddels 50) 

Griemmanken  fan Bosga as boekje útjaan meie en dat eltse 

Tykster dit boekje foargees yn de bus kriget.  Smelnes Erfskip en 

de gemeente ha dêr efkes oer harseskrabbe en ha dat honorearre. 

Sa komt it dus dat elk dit prachtige kadootsje mei de winterhipper 

fan 2019 yn de bus kriget!  

Der binne noch in pear extra drukt. Mocht der belang by wêze dan 

kin men redaksjeleden fan de Heidehipper dêroer oansjitte.   

Oud ijzer Actie 
De jeugdclubs van Opeinde, Nijega en De Tike organiseren op 

 

zaterdag 7 maart 2020 
weer een oud ijzer actie.  

Spaart u alvast al uw oud ijzer 
op? 

 
Bedankt! 

                     De romeinen (algemeen) 

 

 

De steden en dorpen vormden de bouwstenen 

van het Romeinse Rijk. 

Er waren duizenden steden en dorpjes. Veel 

steden bestonden al voor de opkomst van het 

Romeine Rijk. Sommige steden waren al 

honderden of duizenden jaren oud. 

De steden werden opgebouwd volgens een 

netwerk van straten en huizenblokken (insulae 

genoemd)  
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Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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Efkes foarstelle…       

Hallo dorpsgenoten, 

Graag willen wij ons voorstellen via deze 

weg. Wij zijn Nico en Doutsen, samen 

met onze drie dochters, Yfke, Ilyse en 

Fardau, wonen wij sinds eind oktober op 

de Master de Jongwei. Onze jongste 

dochter Fardau is afgelopen november 

geboren.  

Voordat wij aan ons "bouwavontuur" 

zijn begonnen hebben we 7 jaar in 

Drachten mogen wonen op de Meent. Samen hebben we toen be-

sloten dat we het dorpsgevoel toch wel een beetje misten en onze 

kinderen toch het liefst in een kleiner dorp wilden opvoeden. We 

hebben toen ons huis verkocht en zijn aan dit avontuur begonnen.  

Beide zijn we actief in de voetbal wereld bij vv ONT (waar wij el-

kaar 10 jaar geleden ook hebben leren kennen). Nico heeft daar 

een aantal jaren in het 1e en 2e elftal gespeeld en daarna zijn we 

gaan voetballen in de "gezelligheidteams". Bij vv ONT zijn we dan 

ook regelmatig te vinden.  

Verder vinden we onze sociale contacten en het samen zijn met 

ons gezin heel belangrijk.  

Wij kijken uit naar een mooie tijd hier op de Tike!  

Groetjes,  

Nico, Doutsen, Yfke, Ilyse en Fardau   
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 Geboren:         

Fardau de Jong dochter en zusje in het gezin van Nico en Doutsen 
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Nieuws van het dorpsbelang   

Graag informeren we u langs deze weg weer over onze 

activiteiten van de laatste maanden. Daarnaast is het van 

belang te melden dat Petra Veenstra heeft besloten haar 

taken als bestuurslid per direct neer te leggen. Dit vinden 

we zeer spijtig, maar ook begrijpelijk. We willen Petra hartelijk dan-

ken voor haar inzet het afgelopen jaar. 

Invulling schoolgebouw 

Na de zomervakantie heeft de gemeente ons kenbaar gemaakt dat 

er zich een kandidaat gemeld heeft voor het gebruiken van het 

schoolgebouw. Na een aantal oriënterende gesprekken is er op 6 

november jl. een bijeenkomst georganiseerd. Een terugblik met uit-

nodiging voor een nieuwe bijeenkomst heeft iedere inwoner onlangs 

ontvangen. 

Tijdens de bijeenkomst over het schoolgebouw kwam naar voren dat 

het voor sommige inwoners erg snel volgde op de recente sluiting 

van De Gielguorde. We hebben dit ter harte genomen en vinden het 

dan ook fijn dat we samen met Froukje, Sita en Willemien het Mid-

winterbarren mee hebben mogen organiseren. 

Gaswinning  

Minister Wiebes heeft recent zijn voorlopige goedkeuring afgegeven 

op de verlenging, versnelling en uitbreiding van de gaswinning in de 

gemeente Smallingerland. De gaswinning zal ook gevolgen hebben 

voor De Tike, met name de winningsplannen Leeuwarden-101 en 

Opeinde-Zuid & Middelburen. Het komt erop neer dat Vermilion de 

winning wil verlengen t/m 2031 (Leeuwarden-101), 2036 (Opeinde) 

en 2028 (Middelburen) en de bestaande putten gaat wijzigen of een 

zijtak (extra boorlijn vanuit oude put) wil gaan boren. 

Eind oktober hebben alle inwoners bericht ontvangen over de gas-

winning in Smallingerland. Tijdens de informatieavond in Boornber-

gum, de informatiemarkt in Earnewâld en de inloopavond in het 

dorpshuis van De Tike konden inwoners zich laten voorlichten. 

Dorpsbelang heeft tegen deze ontwerp-instemmingsbesluiten een 

zienswijze ingediend. Dit is belangrijk om later in de procedure een 

partij te zijn. Voor de rechtspositie van inwoners is dit dus van be-

lang. Daarnaast kon iedere inwoner een zienswijze indienen met be-

hulp van de verschillende argumenten die door de werkgroep zijn 

geschreven en verspreid. 

De besluiten, de winningsplannen en de onderliggende stukken zijn 
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 o.a. in te zien op het gemeentehuis en online via : 

http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage 

Coördinator Historische paden 

Elders in deze Heidehipper heeft u kunnen lezen over het onderhoud 

aan de historische paden. We willen Jeroen via deze weg nogmaals 

hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren! 

Met het afscheid van Jeroen als coördinator zijn wij op zoek naar 

een nieuwe vrijwilliger die het goede werk van Jeroen wil voortzet-

ten. Lijkt het u leuk om de coördinatie van het onderhoud aan de 

historische paden over te nemen van Jeroen, schroom dan niet en 

neem contact met ons op! 

Woonvisie 

Op 29 oktober hebben we de werksessie “Woonvisie Smallingerland” 

bijgewoond in Rottevalle. Van deze bijeenkomst, georganiseerd door 

de gemeente en de Stec Groep, hebben we een verslag + uitkom-

sten Mentimeter (online enquête) ontvangen. Geïnteresseerden 

kunnen deze opvragen bij ons. Doel van de gemeente is om tijdens 

bijeenkomst de inwoners gelegenheid te geven mee te denken in de 

nieuw te ontwikkelen Woonvisie. Er zijn 2 bijeenkomsten geweest. 

Eén voor de inwoners van Drachten en de andere voor de omliggen-

de dorpen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen 

besproken: 

Algemeen: De bewoners ervaren druk op de woningmarkt, door bij-

voorbeeld weinig woonruimte voor pas gescheiden inwoners. Ook 

Starters en jonge gezinnen kunnen moeilijk terecht in de dorpen 

door een gebrek aan passend (betaalbaar) aanbod. Volgens de helft 

van de aanwezigen kan de gemeente inspelen op de verwachte af-

name van huishoudens door ‘flexibele en tijdelijke woningbouw’. 

Bestaande voorraad: Vanwege beperkte mogelijkheid tot bijbouwen 

moet er geïnvesteerd worden in de bestaande voorraad. Door tijde-

lijke aanbouwen en/of aanpassingen aan woningen kan een deel van 

de woningvoorraad levensloopbestendig gemaakt worden. Ook 

speelt verduurzaming een belangrijke rol. Er moet ook goed worden 

gekeken naar de mogelijkheden om bestaand (maatschappelijk) 

vastgoed te transformeren naar woningen of andere functies. Dit 

vastgoed staat vaak op strategische locaties in de dorpen. 

Nieuwbouw: Het is belangrijk om te bouwen voor doorstroming, 

specifiek voor bewoners/doelgroep die de langste verhuisketen op 

gang brengen. Op die manier worden uiteindelijk ook de jongeren 

http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage
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en starters bediend. De bewoners in de kernen zijn realistisch over 

het beperkte aantal woningen (1 tot 10 per dorp) dat nog toege-

voegd kan worden voor de aankomende 5 tot 10 jaar. De voorkeur 

gaat daarbij voornamelijk uit naar 2-onder-1 kap en vrijstaande 

woningen. 

Duurzaamheid: Veel van de bewoners zijn bereid duurzaamheids-

maatregelen te treffen. Belangrijk is dat deze initiatieven onder-

steund en gestimuleerd worden door de gemeente.  

Wist u dat...? In Smallingerland zijn er vanuit de gemeente 

'aanjagers duurzaamheid'. Zij houden zich bezig met maatregelen 

voor verduurzaming. Ook is er een goede informatievoorziening via 

het duurzaam bouwloket. Tevens werkt de gemeente aan een 

duurzaamheidslening die waarschijnlijk begin 2020 beschikbaar 

komt. 

Wonen en zorg: Volgens de bewoners ontbreken op dit moment 

levensloopbestendige woningen het meest in de huidige woning-

voorraad. De voorkeur gaat bij deze woningen sterk uit naar grond-

gebonden woningen, bijvoorbeeld een patiowoning of een hofjes-

woning/gezamenlijke woonvormen. Er is maar beperkt interesse in 

appartementen. De gemeente zou meer ruimte en medewerking 

moet geven aan wonen en zorg-initiatieven. Bijvoorbeeld door het 

stimuleren van aanbouwen van voorzieningen (badkamer, slaapka-

mer) op de begane grond van een woning. 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid: 10 van de 16 bewoners zijn 

van mening dat de wachttijd van 15 maanden voor een sociale 

huurwoning in de dorpen acceptabel is?! De wachttijden in Drach-

ten (meer dan 2 jaar) worden over het algemeen als te lang erva-

ren. 

Aandachtpunten die werden meegeven aan de gemeente 

(door de aanwezige inwoners, veelal bestuursleden vanuit de ver-

schillende dorpsbelangen): Cultuurhistorie: (karakter van bebouw-

de en ingerichte omgeving) en respect voor het bestaande karakter 

en voormalige agrarische gebouwen inzetten voor wonen. De be-

reikbaarheid en de mobiliteit in de dorpen wordt als problematisch 

ervaren. 

Vestiging van een MFC is belangrijk voor de leefbaarheid en het 

aantrekken van jonge gezinnen in de dorpen. Daarnaast moet de 
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 gemeente goed letten op verpaupering van buurten en de leegstand 

van (maatschappelijk) vastgoed tegengaan. 

Buurtbudget 

Voor de 2e ronde van het buurtbudget is een aanvraag ingediend 

voor vervanging van de bruggen van de historische paden en een 

picknicktafel, welke we nabij de reus willen plaatsen. De aanvraag is 

goedgekeurd. De bruggen zijn reeds vervangen en in het voorjaar 

zullen we gaan kijken waar we picknicktafel exact willen plaatsen. 

AED 

Vanuit het dorp kwamen er vragen over de actualiteit van de lijst 

met inwoners welke de AED kunnen bedienen. Sinds vorig jaar is 

een ieder die de AED mag bedienen ingeschreven in een landelijke 

database. Wanneer 112 gewaarschuwd wordt, ontvangt diegene die 

zich heeft aangemeld bij de database, een melding op de GSM, dat 

er inzet van de AED nodig is. Dit kan betekenen dat iemand die niet 

woonachtig in de Tike is, ook een signaal kan ontvangen om de AED 

Bestuurslid gezocht m/v 

Met het vertrek van Petra zijn wij per direct op zoek naar 

een enthousiast bestuurslid die ons kan en wil komen ver-

sterken. 

Er zijn op dit moment diverse zaken die onze aandacht vra-

gen. Lijkt het u leuk om mee te helpen en te denken in één 

of meerdere van onderstaande zaken, neem dan contact 

met ons op. 

Bestemming schoolgebouw de Gielguorde 

Gaswinning 

Energietransitie 

Dorpsvisie ….. etc. 

Naast deze onderwerpen stellen we eigen inbreng en initia-
tief ook zeer op prijs! 

Bestuurslid gezocht m/v 
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Installatietechniek Tjeerdsma 

Voor al uw installatie werk in en om uw huis! 

Pieter Ytzen Tjeerdsma 
 

Peinderwei 15 
 9219VX De Tike 

    
  06-20157834 

 
info@tjeerdsma-it.nl 

http://www.tjeerdsma-it.nl 

te bedienen.  

Door de inzet van AED-ers via de landelijke database, is het niet 

meer nodig om de lijst, welke een aantal jaren geleden verspreid 

is, te actualiseren. Deze lijst vanaf nu ook niet meer worden aan-

gepast. Als dorp willen wij uiteraard graag dat een aantal inwoners 

de AED kan bedienen. Er is reeds een groep inwoners welke jaar-

lijks een training volgt, voorheen georganiseerd door Erik Reven-

boer. Erik is een aantal jaren coördinator geweest van de deze 

groep inwoners, maar heeft bij het Dorpsbelang  aangegeven hier 

mee te willen stoppen. Het Dorpsbelang is daarom op zoek naar 

een nieuwe coördinator.  

Hieronder een kort overzicht van de taken van de coördinator:  

✓ het jaarlijks organiseren van een AED-training 

✓ beheren Whatsapp groep 

✓ organiseren bijzondere AED-training 

✓ evalueren inzet AED 

Heeft u belangstelling om dit coördinatorschap op te pakken of wilt 

u de training volgen om de AED te kunnen bedienen, dan kunt u 

zich melden bij 1 van de bestuursleden van het Dorpsbelang. 
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ONT op de toekomst gericht  

E-voetbal  

Voetballen doe je buiten, of - ingeval van 

zaalvoetbal - ook binnen. In ieder geval, 

met een bal en met voetbal- of sportschoe-

nen. Bij vv ONT komt daar nu een nieuwe 

variant bij, het E-voetbal. Met twee teams, een spelcomputer en 

een beeldscherm. 

Vanuit onze jeugdspelersraad (JSR) kwam de vraag of ze in de win-

terstop een FIFA2000 toernooi mochten organiseren. Dit omdat de 

winterstop voor veel teams erg lang is, en de spelers/speelster toch 

in teamverband activiteiten wilden organiseren. Een initiatief dat 

vanuit het bestuur van harte wordt ondersteund en waarvoor we 

graag geld willen vrij maken. Dus werden twee spelcomputers en -

TV schermen aangeschaft. Op vrijdag 3 januari a.s. bijten spelers 

van de JO13-JO14-JO15 teams het spits af met een onderling E-

VOETBAL toernooi, op 4 januari gevolgd door de JO17 en JO19. In 

de voorjaarsvakantie zijn vervolgens de pupillen- en de meiden-

teams aan de beurt. 

E-voetbal is natuurlijk leuk, maar er wordt in de winterstop ook 

“gewoon” gevoetbald en getraind. Zo wordt op zaterdag 28 de-

cember van 09.00 – 23.00 uur in de SNIJ Noord hal in Drachten 

het jaarlijkse ONT zaalvoetbal familietoernooi gehouden. En op za-

terdag 25 januari wordt voor de JO13 t/m JO19, de inmiddels 6e 

wintereditie, van het Klaas Schriemer toernooi gespeeld. De jong-

ste groepen spelen dan overdag. De JO19 ’s avonds. Bovendien 

wordt in de winterstop gewoon doorgetraind. Dat is één van de 

voordelen van kunstgras.   

Commissie sportveiligheid  

Ook buiten het veld zijn er nieuwe ontwikkelingen. Eén daarvan is 

de commissie “sportveiligheid”. Pieter  van der Veen, overgeko-

men van vv Drachten en tegenwoordig lid van de jeugdcommissie 

van ONT, kwam met de vraag waarom er bij ONT 

op zaterdag geen EHBO’ers aanwezig zijn. Bij vv 

Drachten en Drachtster Boys is dat namelijk wel 

het geval. Navraag leerde dat deze verenigingen 

EHBO’ers inhuren, hetgeen op jaarbasis een paar 

duizend euro kost. Toen we daarover nadachten 
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 kwamen we tot de conclusie dat de aanwezigheid van EHBO’ers op 

zaterdag (vooral tijdens de jeugdwedstrijden) bij ONT eigenlijk ook 

wel zeer gewenst is. De invulling willen we echter niet met inge-

huurde krachten doen, maar liever met eigen mensen. 

Inmiddels is de commissie  bezig een poule 

te vormen van gekwalificeerde leden, ouders 

en vrijwilligers die bij toerbeurt “EHBO 

dienst” willen doen. Daarnaast gaat de com-

missie een cursusavond ‘basis-EHBO’ organi-

seren voor leiders en trainers. Omdat dit alles 

vrijwilligerswerk is, zal het niet morgen alle-

maal geregeld zijn, maar we maken dit seizoen in ieder geval een 

start.    

Ledenwerving en -behoud 

Het zal niemand verrassen, maar ook bij ONT ontkomen we niet 

aan de effecten van de krimp. In het onderwijs en bij vele vereni-

gingen is dit al wat langer zichtbaar, en zonder extra inspanningen 

zal dit ook bij ONT optreden. Dit willen we echter zoveel mogelijk 

beperken en gaan daarom extra aandacht geven aan de werving 

van nieuwe leden en vooral aan binding en behoud van de bestaan-

de leden. Het eerder genoemde E-voetbal is een voorbeeld van een 

activiteit om leden aan ONT te binden. Ook het verder uitbreiden 

en versterken van onze trainersgroep is zo’n middel voor ledenbe-

houd. Bij de werving gaan we ons vooral richten op het meiden-

voetbal. Op dit moment hebben we 23 JO teams en “maar” 7 MO 

(meiden)teams. Met 7 MO teams hebben we weliswaar het grootste 

aantal speelsters van alle voetbalverenigingen in Smallingerland, 

maar we zien nog voldoende mogelijkheden om uit te breiden en zo 

de verwachte terugloop bij de jongens op te vangen.  

Hulp gezocht 

De genoemde ontwikkelingen vergen menskracht en middelen. 

Meer en (nog) betere trainers, maar ook mensen die kunnen hel-

pen bij het werven van sponsors en het promoten van ONT als een 

sociale en maatschappelijk betrokken vereniging die een rol wil 

spelen in Opeinde en de omringend dorpen.   

Dus ben je een trainer met nog een paar uurtjes vrije tijd of heb je 

talent voor fondsenwerving of Public Relations, dan kunnen we je 
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sinds juni 2013 aan de B.J Schurerweg 2  

Wij leveren zorg op maat, door onze kennis te combineren met uw wensen en verwachtingen. Hierbij 

nemen wij de tijd om u op uw gemak te stellen, en uw vragen te beantwoorden. Tevens heeft de praktijk 

diverse specialismen in huis, die optimale zorg voor uw mondgezondheid - van jong tot oud- waarborgt. 

Hierbij kunt u naast de tandarts denken aan een Mondzorgkundige, Klinisch Tandprotheticus en  

(Paro)Preventieassistente. 

 

Ook helpen wij mensen met tandartsangst, graag over de drempel. 

 
 

www.mondzorgsurhuisterveen.nl 

Adres: 

B.J. Schurerweg 2-12 

9231 CE Surhuisterveen 

Tel: 0512-360658 

emailadres: info@mondzorgsurhuisterveen.nl 

Nieuwe patiënten zijn welkom. 
Namens het team van Mondzorg Surhuisterveen, 

Martine de Boer-Tuinier, tandarts 

goed gebruiken. Ben je geen trainer, fondsenwerver of PR expert, 

maar wil je, via ONT, ‘gewoon’ iets bijdragen aan de leefbaarheid  

in onze dorpen, dan ben je vanzelfsprekend ook zeer welkom.   

Benieuwd geworden naar ONT..? en wil je eens kijken of we iets 

voor elkaar kunnen betekenen, kom dan eens langs om kennis te 

maken of gewoon om een kop koffie te drinken. Je bent van harte 

welkom . 

Met sportieve groet,                     

Jeen Visser    

(tel/app 06-5266 8525)     
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Dorpshuis De Tike  

Het adres voor vergaderingen of buurt/familiefeesten. 
vraag naar de vele mogelijkheden.  

Voor reserveringen:  

: 06-21500422 (J.D. Posthumus) 
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Dorpshuisactiviteiten van maandag t/m vrijdag  

Maandag:  

Volksdansen van 14.30-15.30 uur                                                         

Contactpersoon Winnifred de Bruin tel: 371626 

Dinsdag: 

Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria van 19.30 tot 21.30 uur 

Contactpersoon Betty Posthumus tel: 372513 

 

Donderdag: 

Biljartclub van 19.30–23.00 uur 

Contactpersoon Jan Daniël Posthumus tel: 370308  

 

Elke donderdagavond:  

Grand Café: het dorpshuis is vanaf 19:30 uur geopend voor biljarters,  

kaarters, darters of gewoon een gezellig praatje en drankje aan de bar. 

Graag tot ziens!  

Januari 2020 

10 januari: Kinderdisco 

18 januari: Stamppot Klaverjassen 

18 januari: Tykster Café 

25 januari: Bonte avond  

 

Februari 2020 

8   februari: Pleebekjegek 

14 februari: Lekker Ite 

15 februari: Back to the 90’s 

22 februari: Klaverjassen 

29 februari: Prijsbiljarten 

29 februari: Tykster Café 

 

 

 

 

Maart 2020   

6   maart: Kinderdisco 

21 maart: Klaverjassen 

28 maart: Tike Quiz  

 

April 2020 

3   april: Lekker Ite 

10 april: Paasdisco 

18 april: Klaverjassen 

25 april: Schuurverkoop 

25 april: Tykster Café 

 

Mei 2020 

2   mei: Themaconcert SDG 

9   mei: Sport en Speldag  

21 mei: Tykster Kuier 

Jaarprogramma dorpshuis 2020   



De Heidehipper  Nûmer 128 - desimber 2019 

60 

 

 

Goed om te weten       

Dorpsbelang De Tike 

www.de-tike.frl 

dorpsbelangdetike@hotmail.com 

Contact: Jan Kooistra, Peinderwei 31 tel. 06-39570752 

 

Wijkbeheer  

Is bereikbaar op werkdagen tussen 7.30-12.00 uur en 12.30-16.00 uur.  

Telefoonnummer : 06-53180832  

Voor vragen, klachten en tips betreft het onderhoud van het dorp kunt u 

bij hen terecht.  U kunt ook naar het spreekuur van het wijkteam gaan. 

Voor Nijega en de Tike is dat elke donderdag tussen 9.00 en 9.30 uur in 

dorpshuis Op ‘e Jister in Nijega. 
 
Kledingaktie Roemenië 
De eerste zaterdag van de maand kun je tussen 11.00 – 12.00 uur kleding 
voor Roemenië bezorgen bij de heer Schipstra, Hegewei 2 te Opeinde. 
 

Politie: Wijkagent:   Lieuwe Talstra, lieuwe.ebele.talstra@politie.nl 

   Tel. 0900-8844 

In groet nei it sikehûs      

Nij Smellinghe, Postbus 20 200,  9200 DA Drachten.  
Medisch Centrum Leeuwarden, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden. 
Academisch Ziekenhuis Groningen, (bezoekadres Hanzeplein 1) postbus 
30001 9700 RB Groningen. 
De Marrewyk, ZuidOostZorg Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten 
Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum  
Kent u ook iemand die een kaartje op prijs stelt? meld het ons 
 
Bezoektijden Ziekenhuis MCL 
De algemene bezoektijden van het MCL zijn: 
tussen 14.30 - 16.30 uur  
tussen 18.30 - 20.00 uur 
Op zaterdag en zondag is er een extra bezoekmogelijkheid van 10.00 tot 
12.00 uur.  
Kijk voor meer informatie op www.mcl.nl 
 
Bezoektijden Nij Smellinghe 
Algemene verpleegafdelingen + kraamafdeling 
15.00 tot 19.30 uur  
op zaterdag en zondag ook 10.00 tot 11.00 uur  
Kinderafdeling:  07.00 tot 19.15 uur  
Kijk voor meer informatie op www.nijsmellinghe.nl 

http://www.de-tike.nl/
mailto:dorpsbelangdetike@hotmail.com
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huisarts telefoonnummer spoednummer 

H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 

9263 PH Garyp 

0511 - 52 12 64 0511 - 52 12 00 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 

9218 PM Opeinde 

0512 - 37 12 61 0512 - 37 15 43 

Keijer  

Buorren 34e 

9216 WE Oudega 

0512 - 37 12 62 0512 - 37 26 75 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 

9261 VH Eastermar 

0512 - 47 12 21 0512 - 47 19 45 

Huisartsen    

Onderstaande huisartsen nemen deel 

aan Dokterswacht Friesland.  

De dienstverlening in de avond, de 

nacht, het weekend en op feestdagen 

is gezamenlijk geregeld via Dokterswacht Friesland. Dat betekent in uw 

gebied via de Dokterswachtpost Drachten. 

Heeft u in het weekend, op feestdagen of buiten kantooruren drin-

gend een huisarts nodig? Neem dan contact op met Dokterswacht 

Friesland.  

Centraal nummer:  0900 - 112 7 112 

Ga NIET zonder afspraak naar de huisartsenpost voor een consult. Afspra-

ken worden namelijk altijd eerst overlegd met de regiearts alvorens deze 

wordt ingepland. 

Voor algemeen informatie, herhaalrecepten en niet-spoedeisende klachten 

kunt u terecht bij uw eigen huisarts.  

De laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike   

info@delaatste-eer.nl 

Uitvaartverzorging Martien Nijboer 

tel. 0512-331420/06-21491505 

Bij een overlijden valt heel veel te regelen in een vrij kort tijdsbestek.  Het 

team van “Martien Nijboer uitvaartverzorgers” staat u in deze moeilijke 

dagen bij.  
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De Heidehipper        

De dorpskrant van De Tike. Verschijnt jaarlijks in de maanden maart, juni, september en 
december. Voor het eerst verschenen in januari 1988. 
Samengesteld door u en de redactie. Boordevol nieuws van en over De Tike.  Gratis voor 
inwoners van De Tike. 
Voor belangstellenden buiten De Tike is De Heidehipper voor  € 1,50 te verkrijgen bij de 
redactieleden. 
 
Redactieleden 
Alida Soepboer  (penningmeester)   tel. 06-27346208  
Sietske Wijma     tel. 0512-372986 
Anja de Vries     tel. 0512-370308 
    
Postadres (kopijadres)  
Mr de Jongwei 12a  9219 VN  De Tike   
Mr de Jongwei 6  9219 VN  De Tike 
 
Aanleveren kopij 
• Per E-mail: heidehipper@hotmail.com 
• Handgeschreven 

• Evt. op USB stick of (micro)SD (graag met vermelding van naam en adres) 
 
Aanleveren foto’s 
• Per E-mail: heidehipper@hotmail.com (minimaal 1Mb) 
 
Voor elk die ons wil steunen 
IBAN: NL03 INGB 0006 5610 46 t.n.v. A.H. Havinga 
O.v.v. Dorpskrant De Heidehipper 
 
Advertentie tarieven:  
Hele pagina:  € 50,- per jaar 

Halve pagina:  € 25,- per jaar 

Verantwoording: 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor om 

de toegezonden kopij enigszins aan te passen met behoud van de strekking van het geschrevene. Omvangrijke 

aanpassingen en/of inkorting daarvan vindt altijd plaats in overleg met de inzend(st)er. Anonieme stukken wor-

den niet gepubliceerd, tenzij de naam van de inzend(st)er bij de redactie bekend is. 
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Kerstconcert  

SDG 22-12-19 



 

 

   

Kopij inleveren tot 1 maart 

50 Griemmanken! 
Lokwinske! 


