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Fan de redaksje      ______ 

Somewhere over the rainbow…. 

Drie jaar geleden bezorgde dit nummer mij kippenvel toen het ten 

gehore werd gebracht door de volledige cornetsectie tijdens het 

kerstconcert van SDG de Tike. Een rustmoment tijdens een con-

cert wat diepe indruk op mij heeft gemaakt.  

Nu is het diezelfde regenboog, die mij kippenvel bezorgd, maar op 

een totaal andere manier. Het verbod van de regenboogband bij 

de aanvoerder van oranje in Qatar; waar is onze vrijheid van me-

ningsuiting? Waarom toch het WK in Qatar en niet in een land 

waar iedereen welkom is met wat voor achtergrond dan ook? Waar 

staan wij voor als wereldwijde voetbalbond FIFA, als land, en als 

individu? Dit heb ik me vaak afgevraagd de afgelopen periode. De 

politiek stuurt alleen Nederlandse afgevaardigden als ze van de 

tegenstander ook aanwezig zijn. Op basis van welke voorwaarden 

werden in het verleden de ‘hoge heren’ afgevaardigd?  

Normaal gesproken ben ik een echte, fanatieke oranje fan, met 

alle oranje gekte die je je  maar kunt bedenken. Nu werd ik toch 

tegengehouden door alle opgelegde regels en eisen die een land 

als Qatar stelde aan zowel spelers als supporters. Durf je jezelf te 

zijn als je daar als supporter aanwezig bent? Ik kan me voorstellen 

dat dat ook een bepaalde houding van de spelers oplevert, waarbij 

je niet volledig jezelf kunt zijn. Want welke sancties volgen er als 

je dat wel doet? Hoe zit dat met die journalist die met een regen-

boogvlag door Qatar liep en plotseling de dood vond? Is dat toe-

val?  

Gelukkig woon ik in Nederland én in het kleine, rustige dorp de 

Tike, waar jong, oud, blond, zwart, rijk en arm gelijk wordt behan-

deld. Waar geen onderscheid gemaakt wordt wanneer je van een 

ander geloof bent of een andere hobby hebt. Waar je buiten de 

lijntjes mag kleuren en wel gewoon je zelf mag zijn, zonder dat 

iemand daar raar van opkijkt. Of…? Laten we er met z’n allen voor 

zorgen dat iedereen zich welkom en gezien voelt in óns dorp de 

Tike!   

Namens de redactie wens ik iedereen fijne feestdagen en een ge-

zond, liefdevol en kleurrijk nieuwjaar! 

AdV 
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Geboren…       _ _ 

 

Hoera! Op de Peinderwei is  

op 15 november 2022 

een echte Tikeniet geboren.           

Yfke Hannah Mennes!  

 

Dochter van  

Wiebe & Janinke  

en zusje van  

Mare. 

 

Peinderwei 21 

    9219 VX De Tike 

Bij de voorpagina      __ 

Dit hangende voederbakje is te vindenin 

de achtertuin van Welmoed en Geert van 

der Meer aan de Master de Jongwei. Er 

kan vogelvoer in worden gedaan.  

Er komen voornamelijk koolmeesjes en 

pimpelmeesjes op af.  

Welmoed maakte zelf kortgeleden deze 

foto. 
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Efkes foarstelle…      __ 

Hallo, wij zijn Robert en Jasmijn. 

Sinds eind Augustus hebben wij intrek genomen aan de Master de 

Jongwei 15b. Een casco huis met nog veel werk! Gelukkig kwam 

hulp uit de goede hoek want Robert zijn vader en broer hebben een 

klusbedrijf. Stukje bij beetje komt het af, al laat de bouw van de 

schuur en de aanleg van de tuin nog even op zich wachten tot na 

de winter.  

Jasmijn komt oorspronkelijk uit het Drentse 

Beilen. En werkt al een aantal jaren in het 

MCL, sinds kort op de "afdeling" beddencen-

trale.  

Robert is geboren en getogen Burgumer. 

Werkt al zo'n 16 jaar in de tweewielerbran-

che waarvan de laatste 8 jaar bij Meindert in 

Hurdegaryp als Race/MTB Specialist.  

Motoren is onze gezamelijke hobby. We heb-

ben er wel 4, dus met mooi weer in de zo-

mermaanden zijn we vaak op de motor te 

vinden. Helaas is de winter alweer aange-

broken dus dat worden een paar lange 

maanden!  

We zien er naar uit om kennis te maken met mede-tikenieten! 

Groeten, Robert en Jasmijn. 

Jubilea        __ 

 

28 december 2022 zijn  

Houke en Geke Hijlkema  

50 jaar getrouwd. 

 

 

Zij wensen al hun lieve vrienden,  

buren en dorpsgenoten  

Hele warme, gezellige Kerstdagen en 

  een gelukkig 2023 ! 
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 It kin ferkeare     __  __ 

Yn de Heidehipper nr. 138 koene jimme yn de simmer lêze dat der 

twa echtpearen 50 jier troud wêze soene. 25 augustus Sieberen en 

ik en op 9 septimber Gerrit en Tini van der Bij. 

Flak foar dy bysûndere data troffen wy elkoar en seine tsjin inoar 

dat it allegearre noch mar barre moast. Wy witte ommers hiel goed 

dat it ek samar oars wêze kin. 

In skoftke nei dy heuchlike dagen dy’t wy belibje mochten kamen 

wy elkoar wer tsjin. Doe’t wy wat bypraat wiene, sei ik: Wy ha 

noch in reiske te goede! Tini frege: En wêr sil de reis hinne? Ik: Nei 

It Sauerlân yn Dútslân. Tini wer: Hokker datum? Ik: Dat sil 13 ok-

tober wêze. Se wie krekt wat te lang stil, mar sei doe: Mei Paulus-

ma reisen? Op myn ja hearde ik har sizzen: Wy ek! Wy moasten 

der alle fjouwer smaaklik om laitsje. 

Sa koe it dus barre dat wy mei syn fjouweren yn Drachten yn de 

bus fan Paulusma stapten. Op reis nei It Sauerlân mei de sinne oer 

de prachtige hjerstkleuren. 

Wy hiene it tige nei’t sin en sjogge der mei in bulte niget op werom 

en it wie ek nochris och sa gesellich. 

Wy wolle de lêzers graach diele litte mei dit aardige foarfal. 

 

Mei de groetnis fan Sieberen en Lammie Postema en ek fan Gerrit 

en Tini van der Bij. 
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Tyksters in het nieuws     __ 

 

Huske hippe…      _______ 

Op Peinderwei nummer 7 zijn  

Komen te wonen:  

 

Damien Dijkenga en Ellen Silvius. 
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  Annemijn Rol weer in de finale van de NBE compo-
sitiewedstrijd  

Drie jaar geleden stond Annemijn in 

de finale van de compositiewedstrijd 

die het Nederlands Blazers Ensem-

ble jaarlijks uitschrijft, met haar 

liedje Cat of love. Dit jaar is het 

haar weer gelukt om tot de finale 

door te dringen. Van de 150 inzen-

dingen is Annemijn een van de der-

tien finalisten die zondag 18 decem-

ber van zich hebben laten horen in TivoliVredenburg in Utrecht.  

Pepper 

Haar liedje Pepper heeft Annemijn geschreven om mensen op te 

vrolijken als ze in de put zitten door alle crises die er nu zijn. Het 

opzwepende ritme maakt haarzelf blij en ze hoopt andere mensen 

ook.  

Broer Floris 

Annemijn vindt het niet meer dan logisch dat ze een partij voor 

haar broertje Floris er in opgenomen heeft. Hij speelt voor deze 

gelegenheid op zijn Fender Rhodes piano die hij van zijn eigen 

spaargeld gekocht heeft van zijn leraar Mike Boddé.  

Vrijheid 

Voor zichzelf, Floris en de drummer van het NBE zitten er solo-

momenten in het lied: “omdat je in deze moeilijke tijden merkt hoe 

belangrijk vrijheid is”.  De solo’s worden ter plekke geïmprovi-

seerd; symbool van totale vrijheid.  

Winnen 

Pepper is voor de halve finale gearrangeerd zodat alle musici van 

het Nederlands Blazers Ensemble mee kunnen spelen. Het is al een 

prachtige prijs om je liedje met het hele orkest te mogen uitvoeren 

in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dat is genieten!  

In de finale zijn drie nummers uitgekozen die opgenomen worden 

in het Nieuwjaarsconcert van het NBE. Dat concert wordt traditie-

getrouw op televisie uitgezonden op 1 januari. Helaas zitten Anne-

mijn en Floris niet bij deze drie. Toch kijken ze met veel plezier te-

rug op dit muzikale avontuur.  
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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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Afgelopen 7 november ben ik (Sjirk) ver-

trokken voor een backpackavontuur naar 

Nieuw-Zeeland (NZ). Aangezien ik mijn oplei-

ding had afgerond leek het me een goed mo-

ment om wat van de wereld te zien, nieuwe 

mensen te ontmoeten en een tijdje afstand te 

nemen van het gebruikelijke werk- en studiele-

ven. Hoewel, ik heb een NZ toeristen-

werkvisum geregeld waardoor ik tussendoor 

tijdelijk een baantje zou kunnen nemen. Goed 

voor het reisbudget en eventueel een leuke ervaring. Op het mo-

ment van schrijven heb ik nog geen baantje gehad hier maar de 

mogelijkheid is er dus wel. 

Na een week in Spanje kom ik 14 november aan in Auckland, NZ. 

Toevallig wonen hier een tante, twee neven en een nicht van heit. 

Een van hen is zo vriendelijk mij van de airport op te halen en ik 

mag hier een week logeren. Leuk om de NZ-tak van de familie be-

ter te leren kennen en hier even te acclimatiseren. Na een week 

begin ik dan daadwerkelijk met rondreizen. Van tevoren heb ik 

geen enkel vervoer of overnachting in NZ geboekt. Als ik ergens 

heen wil boek ik vervoer en accommodatie meestal een à twee da-

gen van tevoren. Zo houd je lekker veel vrijheid in je reisschema. 

Al bij mijn eerste stop, in Rotorua, ontmoet ik erg veel leuke men-

sen in het hostel dat ik geboekt heb. Ik ga met een groepje die ik 

leer kennen een aantal dagen op pad en krijg ook veel aanraders 

waar ik tijdens mijn reis langs zou moeten. Zo krijgen mijn reis-

plannen langzaamaan steeds meer vorm, al houd ik ervan alles zo 

flexibel en open mogelijk te houden. Ook bij mijn andere overnach-

tingsplaatsen ontmoet ik erg veel leuke medereizigers. Leuk om 

met verschillende mensen van verschillende culturen en interesses 

te praten en op pad te gaan. Ook leuk dat er onder alle reizigers 

een cultuurtje heerst waarin iedereen welkom is. Iedereen mag 

een spelletje meespelen, een dagje mee op pad gaan, mee-eten, 

borrelen en ga zo maar door. Hierdoor leer je ook erg snel nieuwe 

mensen kennen en voelt het niet raar om aan te sluiten bij een 

groep onbekenden. 

In NZ valt er genoeg te doen en te zien. De Maori-cultuur valt op, 

Tykster op ‘e oare kant fan ‘e wrâld   __ 
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 de cultuur van de eerste bewoners van NZ. De dorpen en steden 

hebben een Engelse en Maori-naam op het naambordje staan, net 

zoals in Fryslân er zowel Fryske als Nederlandse namen te lezen 

zijn. Ook word je hier vaak aangesproken met “kia ora” (hallo in het 

Maori). Hoewel Engels de voertaal is, is men de originele cultuur hier 

niet vergeten. De gastvrijheid en vriendelijkheid is goed in de cul-

tuur blijven hangen. Ik ben hier al erg vaak ongevraagd door de lo-

kale bevolking geholpen met navigeren, reistips en vele andere din-

gen. Toch is het hoogtepunt van NZ wel echt de natuur. Er zijn hier 

onder meer fantastische wandelingen en mountainbiketochten te 

maken. Sommige zijn eenvoudig, anderen zeer pittig. Een van de 

hoogtepunten tot nu toe is de Tongariro crossing; een 19 km lange 

wandeltocht door de bergen. Deze begint lekker rustig in het bos 

maar enkele uren later sta je te bibberen in de sneeuw op de top. 

Een zware maar vooral geweldige ervaring. Een ander hoogtepunt 

zijn de thermische parken, waarbij allerlei kleurrijke meren te zien 

zijn, er stoom uit de meren komt en het modder kookt en bubbelt. 

Verdere hoogtepunten zijn een mountainbiketocht langs een water-

val, een boswandeling langs 75 meter hoge bomen en talloze mooie 

uitzichten. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. 

Al met al is het hier de eerste paar weken genieten geblazen. En dan 

heb ik nog lang niet het hele land gezien. Tot nu toe heb ik veel leu-

ke mensen ontmoet, mooie plekken gezien en daardoor ook veel ge-

leerd. De plekken die ik tot nu toe heb bezocht waren: Auckland, 

Rotorua, Taupo, Wellington en Whanganui. Deze waren allemaal op 

het Noordereiland. Op het moment van schrijven reis is langzaam-

aan via de westkust terug naar Auckland om kerst bij de familie daar 

te vieren. Daarna ga ik reizen richting het Zuidereiland, volgens zo-

wel reizigers als de lokale bevolking het beste deel wat NZ te bieden 

heeft. Hoewel ik thús natuurlijk wel mis (de Fryske klompkes han-

gen vol trots aan mijn tas), ga ik eerst nog volop een paar maanden 

genieten van mijn tijd hier. 

Oant sjen en alfêst noflike dagen ta-

winske! Groetnis, Sjirk Ament 

Oh ja, en voor wie het leuk vindt: ik 

houd een gedetailleerder reisverhaal 

met foto’s bij op: 

www.polarsteps.com/sjirkament 

http://www.polarsteps.com/sjirkament
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Dit bin ik…  ______    

Naam:   Jan de Bruin  

Leeftijd:   11 jaar 

Schoenmaat:   38 

Lengte:   1.51 m 

Kleur ogen:   Bruin/blauw 

Broer/zus:   Ja, 1 broer en 1 broertje   

zo ja; tevreden?  Ja hoor, maakt mij niet uit 

Verkering:   Bijna 

Zo ja; mogen we weten met wie?  Nee 

School:    Master Frankeskoalle in Earnewâld 

Favoriete vak op school:  Gym, ik houd van sporten 

Websites:    TikTok en roblox 

Favoriete muzieknummer:  Heb ik niet 

Favoriete muziekgroep:  Heb ik ook niet 

Favoriete sporter:    Epke Zonderland 

Favoriete film:   Home Alone 

Favoriete spel:   Potje pesten 

Favoriete tv-serie:   Freeks wilde wereld 

Favoriete boek:  Waanzinnige boomhut 

Favoriete sport:   Turnen omdat ik springen leuk vind 

Favoriete muziekinstrument: Cornet, dat instrument bespeel ik 

Mijn hobby’s:    Trampoline springen, voetballen, tik   

                                         tokken en rubix cube oplossen 

Het leukste aan mijn hobby is: Op de trampoline weeg je even niks  

                                         en kun je gewoon draaien wat je wil 

Dit wil ik later worden:  Weet ik nog niet 

Dit doe ik als ik me verveel: In de boog hangen of draaien. 

Wie zou je graag ontmoeten? Boaz 

Wie bewonder je het meest? Epke Zonderland 

Favoriete auto:   Audi, Lamborghini  

Wat ligt er onder je bed?  Donald duckjes, stof, stuiterballen 

Lievelingseten:   Stamppot boerenkool 

Brood of warm eten?  Warm 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak?  Visstick (wist ik)  

Huisdieren?    Ja, Bibi, Toby en Tinka 

Waar kun je niet tegen?  Keuzes maken 

Goede voornemens:   Minder ruzie maken met mijn broers 

Mogen we je handtekening: Ja, maar ik heb er geen 
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Tige Tank!_______________________________ 

De ôfrûne trije en in heale moanne wie foar ús in tiid fan djipte-, 

mar ek fan hichtepunten. Allerearst it siik wêzen fan Steffen, syn 

opname yn Nij Smellinghe en letter yn it Martini sikehûs yn Grins 

wie in net sa maklike tiid. 

Gelokkich giet it no de goede kant wer út; it fytsen wol noch net, 

mar mei de rollator kin hy der wol wer op út! Op 15 augustus kri-

gen we der wer in pake en bep-

pesizzer by; dat wie in hichte-

punt! 

En ek ús 50 jierrige troudei op 

21 novimber wie in dei om by stil 

te stean en tankber te wêzen! 

Leave minsken, Tige Tank foar al 

jim kaartsjes en belangstelling 

yn dizze tiid, it meilibjen wie 

hertferwaarmjend! 

En it makke wer dúdlik, meilibje 

yn goede en minder goede tiden 

makket fan in doarp in mienskip! 

Steffen en Geke Kooistra 

Foto Steffen?? 

Bedankt!________________________________ 

Dankbaar is het woord dat ik na 2 operaties gezond ben verklaard. 

Nu kijk ik naar buiten hoe mooi de natuur is. De liefde die je ont-

vangt van je kinderen en de mensen om je heen. 

 

Hartelijk bedankt daarvoor, ook namens mijn man en kinderen. 

 

Hartelijke groet, M. v/d Molen 
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Kollum       _____ 

Op in moaie snein yn oktober preke Ds. Westra yn de herfoarme 

tsjerke fan Nijegea. 

Doe’t er op de preekstoel stie , sei hy dat er it och sa moai fûn 

om wer ris yn dizze gemeente preekje te meien. Boppedat wie it 

ek nochris sierlik neisimmerwaar en wat die it feestlik oan al dy 

flaggen op Sumarreheide. Wie hy fan de kant fan Drachten 

kaam, dan wie dat itselde fleurige byld, want as der sa útwrydsk 

flagge wurde moat njonken de Sintrale As, dan kin de Wâldwei 

net benefter bliuwe. Dy flaggerij hat fansels in oar doel. In grut 

ûnderskied mei wat de minsken yn Oekraïne mei harren flagge 

dogge. 

Op Omrop Fryslân kaam in kafee/kroech op ‘e Jouwer wiidweidich 

yn byld mei allegear supporters fan Oranje, mar faaks noch mear 

fanwege it optreden fan nasjonale keeper Andries Noppert, de 

tower fan de Jouwer. It foel op dat eins alle kafeegongers in read

-wyt-blau flachje op beide wangen hiene. Al wer in hiel ferskil 

mei dy flaggerij njonken de A6 rjochting Skarsterbrêge en Sint 

Nyk. 

Yn myn foarige kollum skreau ik al dat suver de hiele wrâld op ‘e 

kop stiet. Rûnom wurdt der protestearre. Binne der ferkiezings 

en de útslach noasket de minsken net of der is fraude yn’t spul, 

dan komt der grif reboelje en de saak wurdt yn de bulten jage. 

Politisi binne yn harren eigen hûs bytiden net iens feilich. 

Yn de Sinteklazetiid lôge fansels de Swarte Pitestriid wer op. Yn 

Volendam sieten sadwaande hiel wat supporters op de tribune 

dy’t harren ferklaaid en smynkt hiene as Swarrte Pyt. Soks wie 

der wer fier by troch en waard net tolelearre. By in wedstriid fan 

it Nederlânsk Alvetal kinne jo sa gek net ferklaaid  of idioait op-

dien wêze of elkenien fynt it moai of laket der om, as it mar 

oranje is en gjinien dy’t der dan oer klaget.. 

De gemeente Emmen wie al drok dwaande om it tal Swarte Piten 

te minderjen. Earst mar ris heal om heal. Dat noaske de groep 

fan KOZP alhiel net en mei in grutte groep , dy’t rûnom wei 

kaam, giene se plat op it gat midden yn de riedsseal sitten. Se 
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wiene net fan doel om samar wer fuort te gean. Earst de tasiz-

zing dat Emmen ophold mei Swarte Piten. In hiel trelit en lang 

om let krige men it selskip de doar út, mar it wie in toer. It wie-

ne echte plakkers lykas dy minsken fan de plakkerij oan dy skil-

derijen. 

Minder freonlik en sêftsinnich gie it yn Staphorst. Hjir waard 

KOZP beselskippe troch Amnesty. Dy woene wolris mei eigen ea-

gen sjen hoe’t it der mei de tolerânsje foar stie. No, net al te 

bêst, want Staphorsters hâlde der út noch yn net fan dat 

bûtensteanders har fertelle sille hoe’t se harren hâlde en drage 

moatte. De plysje moast der oan te pas komme. Neffens Sylvana 

S. hie de plysje neat dien en sy wie fan betinken dat it al jierren 

sa gie..De plysjeminsken stiene it mar wat mei de hannen yn de 

bûse oan te sjen. Sy soe it  minister Yesilgöz wolris knap om de 

noas wriuwe. Dy woe lykwols de plysje net ôffalle. Dy minsken 

hawwe soks net fertsjinne, want se steane nacht en dei klear 

foar ús feilicheid. Dat die wol wer bliken doe’t supporters fan Ma-

rokko mienden de boel op stelten sette te moatten om’t harren 

fuotballers de Belgen ferslein hiene. 

Gelokkich binne der ek protesten dy’t freedsumer en mear ludyk 

binne. Sa kaam Ids B. út Easterein op in jûn let thús nei mei ma-

ten in pear bierkes opnommen te hawwen, doe’t er by him yn de 

foartún in hiel bysûndere útstalling seach. Oan it molkweintsje 

op syn hiem hong in hiele samling frouljus-ûnderguod. Blykber 

útstrûpt om oan te jaan dat de boerestân mei al dy hjoeddeiske 

maatregels letterlik útklaaid wurdt. De man moast him efkes yn 

de eagen wriuwe. 

Dus sa kin it ek, mar it nimt net wei dat tolerânsje, geduld, nei 

inoar lústerje of mei inoar te praten sa’t it skynt net fan dizze tiid 

is. No hoecht men oan de oare kant fansels ek net alles oer jo 

kant gean te litten, want dêrfoar is der tefolle ûnrjocht yn de 

wrâld. 

Harm Bosga. 
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  Groninger klei-aardappelen 
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Sinterklaasfeest op De Tike                ______ 

Wat fijn dat we weer naar het dorpshuis in De Tike konden gaan - 

na een aantal jaren buiten en bij de mensen thuis - was dit een 

welkome verandering.  

Via allerlei waterwegen konden we de waterweg vinden naar de 

heuse haven van De Tike. De grote stoomboot moesten we achter-

laten op de Leyen maar gelukkig kon Eelke met zijn bootje ons op-

halen zodat we toch door het smalle en kleine bruggetje konden 

om in de haven van De Tike aan te leggen. Eelke bedankt jongen! 

Als zwarte pieten en Sinterklaas zijn we trots op jouw dat je dit 

voor ons wilde doen.  

Wat stonden er veel mensen en kinderen klaar om ons te verwelko-

men. Ons hartje sloeg wat harder met al die leuke en lieve kin-

deren. Wij stapten van boord en konden zo in de bakfiets van PY en 

Dieuwke stappen. Dat was natuurlijk hilarisch voor Sinterklaas. Hij 

liet zich mooi rijden, en wij als zwarte Pieten moesten maar zelf 

zien te fietsen. Nou, ik zal je vertellen: dat viel niet mee!! In Span-

je stappen wij niet zomaar op de fiets, dus je snapt wel dat dat 

fietsen niet zonder slag of stoot ging. Gelukkig waren er genoeg 

lieve ouders die wilden helpen. Er was zelfs een zwarte Piet die 

achter op de fiets mee mocht. De ene ouder dacht dat hij een te 

zachte fietsband had maar Andries zijn fietsband was hard genoeg 

zodat Zwarte Piet daar achterop de fiets mocht. Die zwarte Piet had 

het goed bekeken en hoefde zelf niet te fietsen! Bedankt Andries 

voor die spontane actie! 

Zo kwamen we in het dorpshuis aan. Wat was het dorpshuis  mooi 

versierd. Allerlei vlaggetjes en pakjes en natuurlijk de prachtige 

stoel van Sinterklaas. Alle 

kinderen namen plaats op de 

banken en stoelen en toen 

kon Sinterklaas naar binnen 

gaan. Het feest kon begin-

nen: zingen, dansen, gek 

doen, naar de verhalen luis-

teren. De kinderen kwamen 

bij Sinterklaas en Sinterklaas 

had voor iedereen een ver-
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 haaltje. Bij één jongetje vroeg Sinterklaas naar het Audi geluid 

(vader zal wel fan van Audi zijn geweest, denk ik) En ja hoor, daar 

kwam het geluid er al uit. Prachtig! Er waren zelfs kinderen die niet 

meer in De Tike wonen maar wel naar dit feest gingen dat is toch 

bijzonder?  

Fijn dat het zo kan! 

Wat hebben we genoten met z’n 

allen en wat was het een mooi 

feest. Zeker voor herhaling vat-

baar en wie weet komen we vol-

gend jaar weer langs op De Tike. 

Hoe we dat gaan doen laten we 

nog een verassing zijn. 

Groeten van de Zwarte Pieten…  
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Nieuws van de Historische kring “De Rûnte” _ 

Wat was het bijzonder, het weekend van 29 en 30 oktober. Nadat 

we drie jaar lang geen expositie konden houden vanwege de Co-

rona, was het dit jaar gelukkig weer mogelijk. Het was stralend 

mooi weer zoals we dat tijdens onze exposities eigenlijk altijd 

hebben. En hoe verrassend dat we zoveel mensen konden be-

groeten. Meer dan 150 personen kwamen deze dagen een be-

zoekje brengen aan de expositie over de middenstanders die er 

tot driekwart van de 20e eeuw nog in dit dorp waren. Prachtige 

foto’s waren er van de winkels, bedrijven en mensen uit die tijd.  

Van Jansma Wegenbouw mochten we een deel van hun jubileum 

presentatie laten zien, die ze voor hun 100 jarig jubileum hadden 

laten maken. Hierop was te zien dat het bedrijf zijn oorsprong op 

De Tike had. De Jansma’s woonden begin jaren 20 van de vorige 

eeuw op De Heidekamp en daar begonnen de nog jonge broers 

Thijs en Gjalt met hun vervoersbedrijf. Hoewel er al veel materi-

aal in ons archief aanwezig is, was het geweldig dat we van diver-

se mensen toch weer “nieuw” materiaal in de vorm van foto’s en 

documenten mochten ontvangen.  

Zowel op zaterdagmiddag als op zondagmiddag was het bezoe-

kersaantal boven verwachting en op zondag, was er tijdens de 

expositie een kort intermezzo op het voormalige schoolplein. Dit 

plein dat door de pleincommissie was omgetoverd in een prachtig 

dorpsplein had nog geen naam en op deze middag zou een naam-

bord worden onthuld. 

Onder grote belang-

stelling mocht Harm Bos-

ga dit bord met zijn 

naam onder groot ap-

plaus onthullen. Harm 

was meer dan dertig jaar 

als onderwijzer en direc-

teur aan de school ver-

bonden en ieder vond het 

een terechte erkenning 

voor hem. 

Omdat Harm ook een van de teamleden van de Historische kring 

is, vonden we dat hij ook van ons daarvoor een aandenken ver-
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 diende. Hij werd na de onthulling in het 

dorpshuis nog verrast met een wandbord 

met het toepasselijke opschrift: “Foar 

ivich pleinwacht” 

Veel bezoekers waren deze keer voor het 

eerst op de expo en waren verbaasd wat 

er te zien was. Zelfs een 90 jarige oud in-

woner kwam met zijn dochter en hij wist 

nog veel over zijn jeugdjaren te vertellen. 

Ook hoorden we van heel veel mensen dat 

ze het prachtig vonden en genoten van de 

gezelligheid en het ontmoeten van elkaar.  

Wij als team van de Rûnte zijn erg blij met zoveel belangstelling. 

De Rûnte, Klaas Kingma 

Onthulling van het Master Bosgaplein _ __ 

Een machtig mooie metamorfose. Dat is wat het voormalige 

schoolplein van basisschool De Gielguorde heeft ondergaan. Het is 

nu een algemeen dorpsplein van De Tike geworden waar jong en 

oud zich kan vermaken met een goed gesprek aan het picknick-

bankje, een potje jeu de boules, een wedstrijdje voetbal in de pan-

nakooi of plezier maken op de speeltoestellen. Het vrolijke groen 

siert het geheel fraai op en er kunnen zelfs kruiden worden ge-

plukt. Bij zo’n mooi plein hoort een meesterlijke naam. De commis-

sie die de metamorfose van het schoolplein naar dorpsplein zo fraai 

heeft aangestuurd, kwam na intensief overleg met een toepasselij-

ke naam op de proppen. In navolging van de Master De Jongwei en 

de Master Iniawei -beide straatnamen verwijzen naar schoolmees-

ters die in het verleden hun invloed hebben gehad- bedacht de 

commissie dat het waardevol zou zijn om oud-schoolmeester Harm 

Bosga te vereren met het Master Bosgaplein. Dat bleek een schot 

in de roos. Op zondag 30 oktober 2022 kwam een flinke groep be-

langstellenden samen bij de feestelijke opening van de naam van 

het vernieuwde dorpsplein. Vanzelfsprekend mocht de hoofdrolspe-

ler het naambord onthullen. Harm Bosga, die samen met zijn 

vrouw Ida eerder dit jaar hun woning aan It Leech had verruild 

voor een fraai appartement in Burgum, hield het niet droog. Toen 
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Dankbetuiging____________________________ 

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling en 

de vele kaarten, die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

mijn man, onze (skoan)heit en pake: Koos Wiersma 

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden maar zoveel betrokken-

heid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. 

Dank aan burgerhulpverleners van De Tike, dat gaf mij veel steun. 

Tineke Wiersma - de Haan 

Bern en bernsbern 

Dorpspleincommissie-woordvoerder Mariëtte van der Bij opsomde 

wat Harm allemaal heeft betekent voor het dorp en voor de 

school, ontstond er kippenvel op de armen van de aanwezigen en 

realiseerde eenieder zich dat de naam van het plein volkomen te-

recht is gekozen. Met zijn 33 dienstjaren is Harm de langstzittende 

schoolmeester in De Tike geweest, twee jaar langer dan master De 

Jong. Daarnaast is hij tien jaar lid en later voorzitter geweest van 

de zangvereniging ‘Fryslân sjongt’ en vier jaar secretaris van het 

dorpsbestuur. Maar liefst 21 jaar was hij secretaris van de feest-

commissie en daarna twaalf jaar voorzitter. De avondvierdaagse 

organiseerde hij 23 jaar, die hij zelf ‘De Fjouer Jûne Tocht’ bleef 

noemen. Zelf liep hij vier avonden tien kilometer mee. Zijn inzet 

voor de dorpskrant, zijn kopieerwerk voor het dorp, het schrijven 

voor het blad van de hervormde kerk, zijn zitting in de school-

zwemcommissie van Drachten, zijn betrokkenheid en arbeid bij de 

verbouwing van de school in 1992… De opsomming van Mariëtte 

bleef maar doorgaan en daarmee groeide het respect en bewonde-

ring voor deze unieke meneer alleen maar meer. Harm Bosga zelf 

dankte het aanwezige publiek én het hele dorp voor de eer van 

deze naamgeving met de fraaie, humoristische zin: “Gewoanlik 

wurdt sa’n namme pas oan iets jûn as dyselde persoan al dea is, 

mar ik fyn it prachtich dat ik dit by libben en wolwêzen meimeitsje 

mei.” 

Andries de Jong 
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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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Huisje aan de Harmsreed____________________ 

In dit idyllische huisje woonden vanaf begin 1900 Aan Bergsma 

(geb. 27-5-1854) en Antje van der Heide (geb. 27-5-1855). Ze wa-

ren afkomstig uit Garijp 

en ze trouwden in 1881. 

Ze kregen samen 8 kin-

deren, waarvan er enkele 

jong overleden. Aan heeft 

z`n vader nooit gekend, 

maar blijkbaar was hij 

erg gesteld op de man 

waar zijn moeder, Akke, 

later mee trouwde, hij 

noemde z`n derde zoon, 

Taeke.  

De eerste jaren van hun trouwen woonden ze op de Garijperheide 

en aan de Polderdijk, maar hier moesten ze halsoverkop vertrek-

ken omdat de polder overstroomde, ze vonden met nog een paar 

getroffen gezinnen onderdak in de school in Nijega. Daarna konden 

ze dit huisje betrekken en hier hebben ze gewoond tot hun overlij-

den in 1937 en 1939. Aan was landarbeider, hij werkte o.a. veel bij 

de familie Kielstra in Opeinde, waar hij hielp met het aanleggen 

van hun eerste polder. Maar bovenal was Aan een “fjildmantsje”, 

hij was, net als later z`n zoon Ybe een scherpschutter, z`n bij-

naam was dan ook “Aan jager”, of ook wel “lytse Aan”. 

Zijn 2 oudste zoons  Ybe en Evert gingen al 

heel snel met hem mee het veld in, zij heb-

ben de lagere school dan ook niet afge-

maakt. Zodra het kon, moesten ze mee 

helpen om geld te verdienen en om genoeg 

eten op tafel te krijgen werd er ook ge-

stroopt, ja, “de hûshâlding moast troch de 

tiid!”. 

Antje hield ondertussen het huisje brand-

schoon en zorgde voor de dieren, konijnen, 

kippen en geiten. Ybe en Evert verhuisden 

na hun trouwen een poosje naar Oudega 
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 en Opeinde, maar na verloop van tijd keerden ze terug naar de Ti-

ke. Zoon Taeke bleef aan de Susterwei wonen, helaas overleed hij 

al op 38-jarige leeftijd. Dochter Akke woonde in Suameer en Hiltsje 

helemaal in Wartena! Jongste zoon Hilke zorgde voor een radio 

toen Aan en Antsje moeite kregen met de lange tocht naar de kerk, 

nu konden ze op zondag toch een preek horen! 

Aan leerde zelfs nog fietsen! Toen hij de eerste keer over de Tike 

en langs de school fietste, renden alle kinderen naar het raam, 

“sjoch master, lytse Aan op è fyts”. 

Het huisje stond aan de Harmsreed, tussen waar nu Bareld Poste-

ma en Harm Hoving wonen. Deze foto is genomen in de winter, Jan 

Planting heeft het huisje geschilderd in de zomertijd. 

Geke Kooistra 
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Puzzel: Tyksters geïnterviewd in de Heidehipper  

Nieuws uit de natuur____________________ 

7 Maaie 2021 op de neimiddei, skarrele ik wat yn de keuken rûn. 

Ik seach twa griene spechten dy oan it miammel sykjen wiene by 

de bylzen (wêr’t se sljocht op binne). 

Al twa jier hiene wy se wolris opmur-

ken, mar nea fan tichtby sjoen.  

Tot ús ferbjustering gongen de bisten 

sitten te trêdzjen foar it keukenfinster. 

In moai skouspul.  

Sikke Kooistra (Susterwei) 
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Vul de volledige voor- en achternaam van een reeds 

geïnterviewde Tykster (horizontaal) in.  

Oplossing (verticaal) volgt in het maartnummer.  

 

De puzzel is ingestuurd door Siso. 
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Yn petear mei... Jan Krist      __ __ 
Met trots vertelt de 85-jarige Jan Krist er zeker van te zijn dat hij op 

dit moment het meeste weet te vertellen over ons dorp De Tike en 

haar geschiedenis. Eind september ’22 zegt Jan toe dat hij wil mee-

werken aan de rubriek Yn petear mei maar onder voorbehoud dat 

zijn gezondheid het toelaat en hij er aan het 

einde van het jaar nog is. Hij voelt zich lang niet 

fit en er staat binnenkort een onderzoek ge-

pland in het ziekenhuis. Gelukkig kan onze af-

spraak begin december doorgaan en blijkt dat 

Jan zich goed op mijn komst heeft voorbereid. 

Er ligt van alles klaar aan foto’s, boekjes uit het 

archief, (eigen) geschreven tekst en zelfs zijn 

mondharmonica. Ik heb de tijd en naar ik hoop u als lezer ook…. 

Jan wordt als eerste zoon geboren op 25 mei 1937 op een zetboer-

derij aan de Kletten - Opeinder Hoge-

weg - net onder Drachten. Zijn heit is 

samen met zijn broer werkzaam bij 

verschillende boeren in de omtrek. In 

1939 wordt broertje Steffen geboren. 

Hij blijkt een handicap aan één been 

te hebben en loopt mank. Rond het 

begin van de tweede wereldoorlog verhuist het gezin naar een vrij-

staande woning in De Tike, It Leech nr. 8. Jan wijst naar het schilde-

rij boven zijn gaskachel waar de oorspronkelijke woning in kleur is 

vastgelegd. Rondom het huis was veel grond. Naast dat Jan zijn heit 

een petroleumzaak aanhield, verdiende hij bij met het verkopen van 

eigen groente en tabaksplanten voor pijptabak. Het gezin kon met 

moeite rondkomen en ook Jan, als kleine jongen, droeg zijn steentje 

bij door op het dorp de petroleum út te suteljen. De petroleum werd 

voor 16 cent per liter aan huis verkocht en de verdienste was 4 cent. 

Jan was leerplichtig en als zijn heit hem vanwege het werk thuis-

hield, stond grif de politie voor de deur. 

Ze hielden veel konijnen om mee te fok-

ken en uiteindelijk te kunnen verkopen. 

Jan deed dan de ooien voor in de bak van 

zijn fiets en reed ermee naar de vader van 

Riepke Paulusma. Die woonde aan de Sus-

terwei nr. 12 het huis waar Jan nu zelf 
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 woont. Jan geeft toe dat hij veel kattenkwaad heeft uitgehaald in 

zijn jonge jaren. ‘Dêr binne saken by dy’t mar net yn de Heidehip-

per komme moatte’ zegt hij lachend. Na veel aandringen vertelt 

Jan van een voorval. Hij liep met andere jongens door het dorp 

naar huis en dan schopten ze geregeld tegen de houten lantaarn-

palen. De plus- en minbedrading kwam daarmee tegen elkaar aan 

en dat gaf een steekvlam waardoor de huishoudens verstoord raak-

ten. Jan droeg een witte jas en een inwoner van De Tike kwam uit 

zijn huis gerend en riep Jan na: ‘Do smoarge wite wezel!’. Jan kan 

er nog om lachen. En bij een boomgaard aan de Mr. de Jongwei 

gingen ze te hofkesjongen. De bewoner was klein van stuk en 

daarom noemden ze hem “kleine Jezus”. Wat indruk maakte en wat 

Jan zich goed herinnert, waren de vliegtuigen van de Tommy’s die 

overvlogen. Het geluid ervan weet hij exact na te doen. ‘De hiele 

nacht troch heardest dat lûd wylst yn de bedstee leist.’ En dat ze 

met de bevrijding vanaf Jeltema – aan It Leech -  op de zolder van 

zijn boerderij aan een stuk door de tanks over de weg zagen rijden. 

Na de oorlog bood het gezin plek aan evacuee Leendert Schallen-

berg. Ook dit leverde het gezin wat inkomsten op. 

Jan noemt zichzelf geen goede leerling. Hij moest een schooljaar 

overdoen. Tijdens de basisschool komt Jan aan zijn bijnaam 

“Krissie”. Meester de Jong, zei tijdens de speelpauze altijd: ‘Rjocht 

op rinne Krissie.’ Ooit vond Jan een ringslang in het Tyksterboskje. 

Omdat meester de Jong ervan hield om dieren op te zetten, bracht 

Jan de ringslang naar zijn huis, maar meester was niet thuis. Dus 

de ringslang werd om de klink van de achterdeur gebonden. De 

volgende dag vroeg meester de Jong wie die slang had achtergela-

ten want zijn vrouw was zich een ongeluk geschrokken. ‘Ik moest 

doe wol bekenne.’  

Broertje Steffen deed het beter op school en mocht zelfs een klas 

overslaan. Omdat lopen voor Steffen moeizaam ging, nam Jan zijn 

broertje mee voorop de stang van zijn fiets naar school. Als Steffen 

10 jaar is, wordt hij eens grieperig. De huisarts schrijft een drankje 

voor en de situatie lijkt op zich niet ernstig. Echter ze horen Steffen 

één keer flink rochelen en ineens valt hij weg. De schok en het ver-

driet om zijn overlijden is groot zowel in het gezin als op het dorp. 

En Jan is jaren enigst kind. Tot er 11 jaar na het overlijden van 

Steffen een zusje wordt geboren; Fokje. Jan is blij verrast. 
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De gezondheid van Jan zijn heit is niet sterk. Hij komt op 45-jarige 

leeftijd te overlijden, net nadat Jan op zestienjarige leeftijd van 

school komt. Jan wordt kort na zijn rekrutentijd van dienstplicht 

ontheven en met als reden kostwinnerschap naar huis gestuurd. 

Het gezin verhuist van It Leech naar de kruising van de Singel en 

Master de Jongwei, toentertijd de Hoofdweg van De Tike, in een 

oud, klein huisje. Jan doet er van alles aan om bij te verdienen 

voor het gezin. Hij brengt tweewekelijks de Drachtster Courant 

rond in Opeinde-Nijega-De Tike, voor 1½  cent. En wekelijks de 

Panorama, Libelle en Goed Nieuws welke bij de deur wordt afgere-

kend voor 30 cent. Jan zijn mem krijgt een relatie met haar buur-

man en trouwt met hem. Jan kan absoluut niet met zijn stiefvader 

overweg. Het botst van alle kanten. Jan kiest ervoor om enkele 

jaren in twee verschillende kosthuizen in Drachten te gaan wonen. 

Hij is 35 jaar als hij de tip en het advies krijgt om zijn huidige wo-

ning aan Susterwei 12 te kopen. Er zit maar liefst 9 are grond er-

bij. Jan koopt het op 15 maart 1972 voor 10.000 gulden. Recent 

stond Jan in de Heidehipper omdat hij 50 jaar in de Túnsjonger 

woont. Deze naam kreeg het huis om de prachtige voor- en ach-

tertuin en de geluiden van de natuur die je er hoort. Het huis zelf 

is al 160 jaar oud waarbij het dak grotendeels nog de oorspronke-

lijke staat is. Ondanks dat er geen vrouw in Jan zijn leven kwam, 

wist hij zich goed te redden. ‘Ik ha altyd eigen baas west en ha 

genôch hobby’s.’ Op dit moment heeft hij hulp 

voor zijn huishouding en thuiszorg. Jan leefde 

zich helemaal uit in het tuinieren. Zijn tuin trok 

de aandacht van mensen die voorbij kwamen en 

Jan vertelde graag meer over alle soorten die hij 

had. In ons gesprek komen er zo een paar Latijn-

se namen voorbij. Vooral bloemen die vlinders 

aantrokken, daar houdt Jan van. Er waren jaren 

dat hij wel tien tot twaalf verschillende soorten in 

zijn tuin kon spotten. Door de jaren heen, met de toenemende 

droogte, zijn dit er hooguit nog vijf of zes. Spijtig genoeg lukt het 

onderhouden van de tuin Jan niet meer. Hij 

heeft een fijne buurman op de buurt die hem 

daarbij helpt.   

Naast het tuinieren wist Jan prachtige foto’s 

van de omgeving te maken. Die foto’s werden 
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 gebruikt voor een jaarkalender én zelfs om ansichtkaarten 

‘Groetnis út De Tike’ te maken. Vissen deed Jan ook graag en hij 

weet nog een mooi verhaal te vertellen: ‘Ik ha oait minsken rêd, 

jawis!….’ ‘Met mijn boot zou ik vanuit de oude haven op snoekbaars 

vissen. Via de Leyen ging ik het Opeinder Kanaal op en dan bij het 

grote gat van Jansma rechtsaf naar Smalle Ee. Daar kwam mij een 

zeilboot met twee jonge dames tegemoet. En voordat ik er erg in 

had, ging de zeilboot in de vaargeul om en raakten beide dames te 

water. Mijn drie emmers gevuld met aas heb ik gelijk overboord 

leeg gekiept, zodat we alle drie een emmer hadden om het water 

uit de zeilboot te krijgen. Toen konden de dames zich weer in de 

zeilboot hijsen en heb ik ze achter mijn boot aan naar de haven 

gesleept. Als dank vulden ze bij de haven mijn tank met benzine. 

Daarna heb ik nooit meer iets van hen gehoord.’  

Uiteraard moest er naast de hobby’s ook gewerkt worden. Jan deed 

op verschillende plekken seizoenswerk en zijn loopbaan begon in 

de toenmalig melkfabriek van Opeinde, waar nu huisartsenpraktijk 

Opeinde gevestigd is. Daarna werkte hij vier jaren bij Sonac-

Burgum waar alle dierlijke bijproducten efficiënt worden verwerkt. 

Jan moest vlees-, vleesbeenderen-, bloed- en verenmeelzakken 

sjouwen. Om beurt legden ze vijf meelzakken van 50 kg op een 

pallet tot er 20 zakken van 50 kg - dat is een ton - op lagen. Deze 

jaren heeft Jan fysiek als erg zwaar ervaren. Zijn loopbaan eindigde 

in Leeuwarden bij Coöperatieve Condensfabriek Friesland. Opge-

richt in 1913 en uiteindelijk opgegaan in Friesland Dairy Foods. 

Rond de jaren 1940 waren er zo’n 68 coöperatieve zuivelfabrieken 

bij CCF betrokken en werd er 65 miljoen kg melk verwerkt. Jan 

heeft er 23 jaar mogen werken. Toen werd hij afgekeurd vanwege 

hartklachten.  

Als fervent voetbal- en schaatsliefhebber kwam Jan de afgelopen 

maand volop aan zijn trekken. In 1968 en 1970 ging hij met een 

busreis naar Göteborg en Oslo om daar het schaatsen van dichtbij 

mee te maken. In 1997 vloog hij met zijn oom en tante naar een 

halfbroer van zijn heit in Canada – Vancouver, omdat daar een 

nichtje trouwde. Jan deed graag brede kennis op van de wereld en 

in zijn boekenkast staat de grote Wereld Bosatlas. Mijn kennis 

wordt getest met de vraag hoe vaak Nederland in Canada past….. 

Wat denkt u? 
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Tot besluit van ons gesprek pakt Jan een blauwe doos op en vraagt 

of ik een foto van hem wil maken met zijn mûlharp. In zijn betere 

jaren werd Jan veelal gevraagd om bij mensen thuis te spelen. ‘Als 

ik de wize kin, spylje ik it ferske.’ Ik mag een verzoeknummer op-

geven en Jan speelt zo een paar nummers weg. Tot zijn hart aan-

geeft dat het genoeg is geweest. Het feit dat hij niet meer aan zijn 

hart geopereerd kan worden en prostaatkanker heeft, is van grote 

invloed op hoe hij zich voelt. Maar Jan probeert er het beste van te 

maken. Zo ook voor de Kerstdagen wordt de verlichting weer veel 

en kleurig aangebracht.  ‘Is it net moai, dan is it wol aardich.’ 

Wat is uw mooiste jeugdherinnering? 

‘Dat myn suske Fokje berne is, 11 jier na it ferstjerren fan Steffen. 

Dat ha ik as hiel bysûnder erfaren. Myn suster 

en ik hawwe in goed kontakt.’ 

Wat maakt dat u  op De Tike bent blijven 

wonen? 

‘Om’t ik yn kosthuzen wenne fielde it yn 1972 

hast as in ferplichting om in bod op dit hûs te 

dwaan mar ik ha der nea spyt fan hân en ha it 

hjir altyd goed nei’t sin hân.’ 

Waar mogen ze u 's nachts voor wakker maken? 

‘Ik bin in minne slieper mar ik mei hiel graach gefulde koeken. En 

ik bin  gek op  bonbons.’ 

 

Wat is uw levensmotto? 

‘Pluk de dei - Carpe diem - want eltse dei is der wer ien dy’t jo jûn 

wurdt.’ 

Wie is uw (grote) voorbeeld en waarom? 

‘Us heit! Hy libbe my foar- en straaalde út nei oaren om leaf te 

hawwen. Der foar elkoar wêze.’  

Zo ook in deze dagen. Jan wenst alle 

Tyksters; Noflike Krystdagen en Folle lok en 

Seine foar 2023. 

AS 

 

Volgende keer Yn petear mei: Yka van der Veen 
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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    __ 

Omke Bouke koe deis altyd oeren yn de krante 

omsneupe. Wy fregen him dan wolris: En, stiet 

der noch wat nijs yn hjoed? Syn beskie wie dan 

steefêst: Itselde as juster, allinne de letters 

steane wat oars. Ja en dan krije jo uteraard oare 

wurden. Kranten en boeken steane fol mei wur-

den en de wurdboeken faaks noch folle mear.  

Mei wurden kin men hiel wat dwaan. Wat sil de 

Emir fan Qatar fergulde west ha mei de wurden 

dy’t foarsitter Infantino fan de FIFA útspruts by de iepening fan it 

WK-toernoai. Gjin ferkeard wurd oer it gastlân, mar wol fermoan-

jende wurden foar de lannen mei krityk. 

Infantino en de machthawwers yn Qatar wolle gjin wurd hawwe (se 

wolle it net beneame en it net wêze) dat der by de bou fan dy 

aanst oerstallige stadions alhiel gjin rekken holden is mei de belan-

gen fan de bouwers en harren rjochten.   

De wurden fan ministers en pommeranten (belangrike persoanen) 

wurde faak op in goudskaaltsje woegen en dêrnei noch wiidweidich 

analisearre en trochkôge yn de praatprogramma’s. Op dy manier 

wurde der noch hiel wat wurden oer smoarch makke.  

De klup Samen voor Nederland woe David Icke (in ferneamd kom-

plottinker) it wurd fiere litte op de Daam yn Amsterdam. It waard 

lykwols ferbean, want syn wurden hiene wolris ferkeard útlein wur-

de kinnen. 

Doe’t men it yn de gearkomste net iens wurde koe, helle it iene 

wurd it oare út en der kamen allinne noch mar hite hollen en sad-

waande is it lêste wurd oer de saak noch net sein. 

Jelle hat dien krige by syn boer. It skynt dat se omraak wurden hân 

hawwe (spul) en se wiene omtrint slaande deilis. 

It falt langer net ta om ynstânsjes te wurd te kommen (efkes prate 

en jo winsken of fragen  útlizze). Jo krije almeast de kar út in grut 

tal mooglikheden. Wolle jo dit, druk op 1, wolle jo dat, druk op 2 en 

sa giet it mar troch of besykje it mar digitaal.  

Destiids moasten in soad bern om  wis te wezen oft se wol goed 
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 harken by it bibellêzen, as dat klear wie, it lêste wurd sizze. Sa gie 

it ek wol mei de preek yn tsjerke. Lytse Fedde hie altyd as mûlryp 

mantsje syn wurdsje klear en sei sokke tiden gau: dûmny sei 

amen! Syn suske Fetsje koe net sa goed út de wurden komme en 

sei mar neat, want se stammere altyd wat.  

As bern moasten wy op skoalle altyd mei twa wurden prate as ma-

ster of juf wat fregen en dat moast yn de winkel en by dokter of 

dûmny ek.  

Dy man is hiel dúdlik in man fan twa wurden. Syn moarnspraat 

komt lang net oerien mei wat er jûns seit. Jo kinne net op him 

oan. It binne eins mar lege wurden. 

Westereentsjes, Harkiten en Kompenijsters hawwe lang op in lilk 

wurd stien. Se hiene gjin goede namme, it wiene      opljeppende 

fjochtersbazen mei it knyft los yn de bûse. 

Jonge, jonge, wat hat dy man in steil wurd. Hy poft, swetst en 

blaast heech fan de toer, mar fan wat er seit komt nea wat op de 

hispel . In grut wurd, mar gjin dieden. 

Soa, jimme hawwe wer efkes ûnder it Wurd west, sei buorman 

doe’t wy út tsjerke kamen. 

Sa kin in wurd faaks wol wier wêze, mar net altyd op syn plak. Gu-

on tiden is swijen better as praten. 

As de dieden sprekke, binne wurden oerstallich, want lytse dieden 

helje mear út as grutte wurden. 

It is nea ferkeard en doch in goed wurdsje foar jo neiste, want fre-

onlike wurden kostje neat. 

As wy aanst by de boargemaster komme mei ús winsken en fra-

gen, dan moat Keimke it wurd mar dwaan, want hy praat in aar-

dich wurdsje oer de grins (Hollânsk). 

Harm Bosga. 
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Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

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

Beste dorpsgenoten, nu is het dan onze beurt. 

Wij zijn Jekle Rijkens-Bijstra en Richard Bijstra, 

beide 52 jaar. 15 augustus jl. kregen wij de 

sleutel van ons nieuwe huis in het prachtige 

dorp De Tike. Wij wonen aan It Leech 8a, in 

het voormalige huis van Harm en Ida Bosga. 

Wij wonen hier met onze drie kinderen, zoon 

Yann (19), dochter Sterre (16) en dochter Cae-

ra (15). 

Yann is veel weg omdat hij op de bruine vloot/zeilende binnenvaart 

zit vanuit Enkhuizen. 

Wij zijn neergestreken met z’n vijven en onze dieren. We hebben 3 

konijnen, 2 honden, 6 katten en 3 paarden. Jullie hebben de mei-

den vast al wel zien lopen door het dorp met hun pony’s. Waar het 

kan doet de jongste mee aan wedstrijden. 

Helaas hebben we de boel nog niet helemaal voor elkaar omdat we 

veel werk moesten verzetten voor de paarden om het op orde te 

krijgen en dat kost tijd. We zijn amateuristisch begonnen en nu 

aan het perfectioneren, elke keer een stapje. Het oude huis in 

Drachten is helaas nog niet verkocht en dat geeft natuurlijk ook 

wat complicaties. 

Jekle is Schipper. Ze komt van zee als kapitein en hoofdmachinist 

(koopvaardijschepen en wilde vaart) en vaart nu in de binnenvaart 

(rondvaar te Amsterdam). Logisch dat ze weinig thuis is, want als 

ze werkt overnacht ze in het ouderlijk huis in Vinkeveen. 

Zelf (Richard) heb ik een administratiekantoor aan huis, waar ik de 

boekhoudingen doe voor bedrijven en particulieren, belastingzaken 

regel en alles wat daar bij komt. Tevens heb ik een kantoor in As-

sen. 

Inmiddels kennen we al verschillende leuke dorpsgenoten en we 

hopen in de toekomst meer mensen te mogen ontmoeten. 

Groetjes, Jekle en Richard en de kids. 
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SDG Nieuws...       __ 

Op vrijdag 28 oktober jl. was het dan zover, de Nederlandse Brass-

band Kampioenschappen! ’s Ochtends met z’n allen in de Bus naar 

Tivoli Vredenburg te Utrecht. Allereerst vol spanning de loting af-

wachten… moeten we nog lang wachten? Zijn we misschien al laat-

ste? Met maar liefst 11 deelnemende bands in onze divisie is dat 

niet een droomscenario. Maar nee hoor, we kunnen gelijk door, 

want we loten als 2e! Met volle overtuiging hebben we een prachtig 

muzikaal optreden neergezet. Met een fijn en goed gevoel komen 

we van het podium en dan breekt het lange wachten aan op de uit-

slag. In de tussentijd andere bands beluisteren, winkelen, met z’n 

allen uit eten, en voor je het weet is daar dan toch echt de uitslag! 

Voor elke divisie valt er een extra prijs te winnen. Voor onze divisie 

gaat deze prijs naar de beste slagwerksectie, en ja hoor…  onze 

eigen Jan Wesseling, Wietze de Vries, Egbert de Vries en Marinus 

de Bruin slepen deze prijs in de wacht! Wat een toppers!  

Daarna volgt de grote uitslag, met maar liefst 89 punten eindigen 

wij op de 4e plek, trots! Met een goed en voldaan gevoel keren we 

’s avonds laat weer terug naar De Tike. 

Op vrijdagavond 18 en zaterdagavond 19 november, terug van 

weggeweest, de bazaar van SDG De Tike, beter bekend als het 

Sjoelen en Kegelen! Als van ouds werd er volop gesjoeld, gekegeld, 

gedart, gevoetbald, handtekeningen gezet, lootjes getrokken en 

werd er vele malen aan het rad gedraaid. De “winkel” had weer 

volop keus voor het inleveren van de gewonnen “punten”.  

Voorafgaand aan deze 2 avonden kon iedereen loten kopen, waar 

mooie prijzen mee te winnen waren. Wie wil dat nou niet; een 

nieuwe smart TV, of een weekendje weg in een Dreambus? Binnen 

no time waren deze loten daarom ook uitverkocht. Op de zaterdag-

avond was de uitslag. Niemand minder dan Folkert Wesseling deed 

de loting en er kwam zelfs nog een kleine veiling tussendoor. Er 

werd flink geboden en vele mensen werden blij gemaakt met de 

gewonnen prijzen.  Al met al 2 topavonden, wat zorgde voor een 

hele mooie opbrengst van maar liefst € 6050,25! Voor een ieder die 

hier een steentje aan meegedragen heeft, heel hartelijk dank!!! 

Op 12 november kwam Sinterklaas aan in De Tike. Ook wij moch-

ten hierbij weer aanwezig zijn, om Sinterklaas en zijn zwarte pieten 
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 weer muzikaal binnen te halen. Dit werd waarschijnlijk zeer ge-

waardeerd door de Sint, want dinsdag 6 december kregen we alle-

maal een mooi cadeautje van Sinterklaas met een prachtig gedicht. 

Dank u Sinterklaasje! 

Op zaterdag 17 december mochten wij weer een mooi kerstconcert 

neerzetten! Dit keer weer in de Hege Stins te Eastermar. Wat was 

het een mooie avond! Het thema was, Fiel de Kryst! En dat gevoel 

was er! Onze artiest Janneke Brakels bracht kippenvel met haar 

mooie stem, en in samenwerking met ons was het gevoel com-

pleet.  

Uiteraard zullen wij op kerstavond in en rond De Tike weer traditie-

getrouw, kerstliederen ten gehore brengen. Voor verdere informa-

tie, houdt uw brievenbus in de gaten.  

Wij van SDG De Tike wensen u allen fijne kerstdagen en een ge-

zond en muzikaal 2023!  
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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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Nieuws van het dorpsbelang    _ 

De afgelopen maanden zijn bepaald niet saai en stil 

voorbij gegaan. Er speelt van alles in ons dorp en als 

Dorpsbelang zijn we er lekker druk mee. We nemen u 

graag mee in de activiteiten die er waren en op stapel 

staan. 

Herstel wegdek Mr de Jongwei  

Er is navraag gedaan bij de gemeente en in het voorjaar van 2023 

staat het herstellen van het wegdek op de planning 

Dorpsvisie (incl. Woonvisie) 

Donderdagavond 16 november was er een bijeenkomst in het 

dorpshuis om met elkaar te praten aan de dorpsvisie en werd er 

door de werkgroep Woonvisie een update gegeven. De opkomst 

voor deze avond was groot, wat betekent dat wij met elkaar een 

dorpsvisie belangrijk vinden. Rianne Bouma van Doarpswurk, ver-

telde ons wat een dorpsvisie precies is maar gaf ook uitleg waarom 

dit nu zo belangrijk is voor ons dorp.  

Na de uitleg van Rianne, blikte Bitoen Tran met ons terug op de 

uitkomsten van de enquête met betrekking tot de dorpsvisie. Om 

de aanwezig te vragen, wat belangrijk is om te nemen in de dorps-

visie, maakte Bitoen gebruik van Mentimeter*.   

Hieronder de uitkomst op de vraag: Wat mag er niet ontbreken in 

de dorpsvisie van de Tike.  

Met deze uitkomsten 

zullen wij als bestuur 

verder invulling geven 

aan de dorpsvisie en 

steven wij er naar om 

op de jaarvergadering 

de dorpsvisie met jul-

lie te delen.  

 

*Mentimeter is een eenvoudig hulpmiddel om online te stemmen. 

Je kunt vragen stellen tijdens een presentatie en vervolgens kan 

het publiek antwoorden via een smartphone.  
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 Werkgroep woonvisie 

Op de laatste jaarvergadering van dorpsbelang is er gesproken 

over de woonvisie van de gemeente voor ons dorp en over de af-

wijzing van het nieuwbouwplan aan de Susterwei van Gosse Wijns-

ma c.s. Naar aanleiding hiervan is er door dorpsbelang een werk-

groep “woonvisie” ingesteld en is er overleg gevoerd met de ge-

meente. In het gesprek met de gemeente werd gesteld dat zij bij 

nieuwbouw gaan inspelen op de nieuwe omgevingswet (2023). 

Daarmee wordt veel waarde gehecht aan het draagvlak bij omwo-

nenden en bij dorpsbelang. Dorpsbelang werd ook in de gelegen-

heid gesteld om bouwlocaties aan te dragen. Naar aanleiding van 

dit gesprek heeft dorpsbelang aan alle inwoners een brief gestuurd, 

met het verzoek om bouwlocaties aan te dragen en om deel te ne-

men aan de werkgroep. De werkgroep bestaat momenteel uit 11 

personen. Alle aangedragen locaties zijn vervolgens verkend, wat 

betreft de mogelijkheden en beperkingen, zowel bij de grondeige-

naren als bij de gemeente. Ook is het belang van een woonvisie 

voor dorpsbelang beschreven en zijn er uitgangspunten geformu-

leerd, in een eerste concept woonvisie. Vervolgens zijn alle dorps-

genoten per brief uitgenodigd voor een bijeenkomst in het dorps-

huis, om geïnformeerd te worden over de stand van zaken. Binnen-

kort wordt de woonvisie afgerond en aan dorpsbelang overhandigd. 

Dorpsbelang gaat deze woonvisie ter goedkeuring voorleggen in de 

eerstvolgende jaarvergadering. Echter, in een woonvisie kun je niet 

wonen. Daarom gaat dorpsbelang op korte termijn met een 3e brief 

peilen hoe groot de belangstelling is voor starterwoningen en seni-

orenwoningen. Daarna zal er overleg plaatsvinden met belangheb-

benden en met de gemeente over de te volgen procedures en 

wordt er stapsgewijs toegewerkt naar een realisatie van nieuwbouw 

op De Tike. 

Dorpsplein en onderhoud  

Wel eens bedacht hoe het komt dat ons schoolplein er altijd tip top 

uitziet? Dit komt doordat Harry de Vries, 

Gerrit Graaf en Nico de Jong hier regelma-

tig te vinden zijn en het schoolplein keurig 

onderhouden. Daarom verdienden ze wel 

een presentje en kregen ze een mand met 

lekkers aangeboden door het Dorpsbelang.  
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Voor het plaatsen van een afdakje boven de picknicktafel op het 

dorpsplein heeft het Dorpsbelang buurtbudget aangevraagd. Helaas 

is deze aanvraag afgewezen, omdat het gemeentelijk beleid is dat 

in een openbare ruimte (dit geval het plein) geen afdakjes ge-

plaatst mogen worden.  Een aanvraag voor buurtbudget wordt aan 

het gemeentelijk beleid getoetst en het afdakje voldoet hier niet 

aan. Helaas waren wij als bestuur niet op de hoogte van dit beleid, 

maar betekent het helaas dat wij geen afdakje kunnen, mogen 

gaan plaatsen. 

Ooievaarsnest 

Zaterdag 12 november hebben Oebele Kooistra, Theresia Schreiber 

en Johan Kooistra met een Manitou het ooievaarsnest aan de Ley-

ensreed naar beneden gehaald. De paal stond zoals jullie hebben 

kunnen zien, behoorlijk scheef. Door een aantal sjorbanden aan de 

paal te bevestigen hebben de ooievaars dit jaar het nest toch kun-

nen gebruiken. Bedoeling is dat de nieuwe paal voor het broedsei-

zoen terug geplaatst zal worden.  

Fietspad naar Opeinde  

Dagelijks fietsen veel kinderen uit het dorp richting 

Opeinde en ‘s middags weer terug naar de Tike. Bij 

het bestuur is  een vraag binnen gekomen of we na-

vraag kunnen doen bij de gemeente of het mogelijk is 

om een fietspad te realiseren tussen Opeinde en De 

Tike. We gaan hier binnenkort met de gemeente over in gesprek. 

Zodra we meer weten, zullen we jullie informeren.  

70 jaar De Tike  

Komend jaar is het 70 jaar bestaan van De Tike en dat willen we 

vieren! Zet daarom 8 juli 2023 alvast in uw agenda!  

 

Boorlocatie Tikewei 

Op 8 december hebben omwonenden van de Tikewei een brief van 

Vermillion ontvangen, dat er onderhoudswerkzaamheden uitge-

voerd zullen worden aan de boorlocatie aan de Tikewei. Bij navraag 

door Rien de Bruin blijkt dat deze werkzaamheden uitgevoerd wor-

den om de bestaande put gereed te maken voor productie. Het uit-

voeren van een 0-meting van uw woning wordt nu nog belangrij-

ker!  
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 Nieuw bestuurslid 

Inge Breedijk heeft helaas voorlopig, moeten besluiten het bestuur 

vroegtijdig te verlaten. Gelukkig heeft zich na een oproep in de 

Heidehipper, een nieuwe kandidaat bij het bestuur gemeld. Geert 

van der Meer (Geert woont in de voormalige woning van Teake en 

Jeannette) heeft inmiddels een aantal bestuursvergaderingen bijge-

woond en heeft zich kandidaat gesteld. Als bestuur zijn wij hier erg 

blij mee en wij willen Geert graag toe laten treden tot het bestuur. 

Wij gaan er vanuit, omdat er geen andere kandidaten zijn geweest 

die zich hebben gemeld, dat dit akkoord is, waardoor het bestuur 

op dit moment weer uit 5 bestuursleden bestaat. 

Wij zijn op zoek naar jou! 

Naast de toetreding van Geert tot het bestuur, zijn wij dringend op 

zoek naar 2 nieuwe bestuursleden! Volgend jaar zal Bettie Elver-

dink na 9 jaar in het bestuur aftreden als voorzitter en zal Bauke de 

Boer zijn termijn niet verlengen. Nu kunnen we natuurlijk enorm 

uitweiden over hoe leuk het is om bestuurslid te zijn van ons dorp, 

hoeveel plezier we met elkaar hebben, dat het een verrijking van je 

leven is enzovoorts, maar wat we vragen is iemand die hart heeft 

voor ons dorp en binnen het bestuur mee wil denken tijdens de 

vergaderingen. Iemand die zich in wil zetten. Als dorpsbelang verg-

aderen we gemiddeld 6-7 keer per jaar en duurt een vergadering 

ongeveer 2 uren, dus qua tijd is het te overzien. Vele handen ma-

ken licht werk en dat geldt zeker ook voor ons Dorpsbelang. We 

doen het met elkaar! Spreek gerust eens iemand van het bestuur 

aan als je hierover met ons van gedachten wilt wisselen.  

Jaarvergadering: 

Noteer alvast de datum van 22 maart 2023 in uw agenda voor de 

jaarvergadering.  

Namens het bestuur van dorpsbelang De Tike 

wensen wij u hele fijne Kerstdagen toe.  

En een gelukkig en gezond 2023. 

Bettie Elverdink  Ronald van Valkenburg 

Geert van der Meer   Inge Breedijk 

Bauke de Boer  Jillard Faber 
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Nieuwsbrief van het dorpshuis    __ 

Zoals de Nieuwsbrief , welke eind november bij u in de bus zat, al 

zei; We vliegen alweer het jaar 2022 uit! Achterom kijkend naar de 

vele mooie momenten in en om ons dorpshuis 

en natuurlijk voor uit kijkend naar wat komen gaat. 

Wat hebben we zenuwslopende voetbalmomenten beleefd in een 

steeds voller wordend dorpshuis. 

Ons eigen Tykster Oranje House trilde op zijn grondvesten bij ieder 

doelpunt, zeker in de (helaas) laatste wedstrijd tegen Argentinië. 

Want op 9 december was na een thriller 

wedstrijd in de kwartfinale, het WK voorbij voor Oranje en zo ook 

voor ons dorpshuis. Alle oranje feestelijkheden werden weer opge-

ruimd en de kerstboom pronkt alleen verder… Kerst met Oranje 

deze combinatie was heel bijzonder, maar bij het doorgaan van 

elke wedstrijd, werd het oranje eigenlijk alleen maar passender. 

Liefhebber of niet, dit WK gaf toch een saamhorigheidsgevoel wel-

ke je graag ziet rond deze tijd. 

Ook in deze zelfde week 

hadden we de kerstwork-

shop gepland. Met 24 da-

mes een kersttoef voor je-

zelf maken. 

Met veel groen, weinig ge-

duld, humor, veel geduld en 

een flinke dosis zelfspot aan 

de gang. We kregen een 

compliment, want de work-

shop leidster had van te vo-

ren niet bedacht dat we zo 

snel onze toef af zouden hebben. Wij zijn natuurlijk de snelsten 

niet, maar wel vastberaden om niet te laat aan de bar te zitten. 

Het resultaat hangt bij vele Tykster voordeuren te pronken met de 

feestdagen. 

Afgelopen vrijdag konden we Lekker Ite in het dorpshuis, ditmaal 

een kerstbuffet van niemand minder dan slagerij Otte Boersma. 

Het uitgebreide buffet ging er goed in en is zeker voor herhaling 

vatbaar. In februari is er weer een lekker Ite. 

Schroom niet, want Eten doe je Samen. 



De Heidehipper                                                                         Nûmer 140 - desimber 2022 

57 

 

Op vrijdag 6 januari hebben we weer een NIEUWJAARSGALA voor 

de kids. Trek je mooiste outfit aan en neem al je vrienden mee 

voor een lekker avondje swingen, met lichtshow en muziek van on-

ze plaatselijke DJ Egbert. 

Groep 0-4 trapt af van 19u-20.30u 

Groep 5-6 schuift aan om 20u- 21.30u 

Voor maar €3 een fantastisch avondje uit voor de kids. 

Zonder school is dit toch DE ontmoetingsplek voor onze Tykster 

kids! 

En dan op vrijdag de 13e komt niemand minder dan Griet Wiersma 

naar De Tike. Griet Wiersma brengt met haar typetjes en zang een 

avondvullend programma voor jong en 

oud. Griet isde stem van het Friese volk en levenslied! 

Een nieuwjaarsborrel met Griet , Wie wil dat nou NIET???!!! 

Kaarten zijn te reserveren bij Betty Posthumus 06-51243218. 

Aanvang 20u 

Entree €10, incl hapje en drankje. 

 

Zaterdag 28 januari; Stamppotklaverjassen met after party van DJ 

Egbert. 

Opgeven kan bij JD Posthumus 06-21500422 

Klaverjassen, gezelligheid, lekker ite en dikke prijzen voor maar 

€20, inloop 9u, start 9.30u 

 

Wij, als bestuur, van dorpshuis De Tike zijn super blij met jullie als 

trouwe bezoekers. Jullie enthousiasme, de gezellige momenten, de 

fijne gesprekken, de complimenten die we vaak krijgen maakt ons 

vrijwilligerswerk de moeite waard. 

Daarom zien we jullie graag! Zeker ook in 2023 staan we weer 

voor jullie klaar! Maar eerst wensen we iedereen hele gezellige en 

liefdevolle kerstdagen en we heffen het glas op een gelukkig en 

gezond nieuwjaar !! 
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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) 

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 
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Programma dorpshuis  

Januari: 

6  kinderdisco 

13  Griet Wiersma 

28  Stamppotklaverjassen  

 Tykster Cafe 

 

Februari: 

4  Bierproeverij 

10  Lekker ite 

11  Plee Bek Je Gek 

12  Klaverjassen 

 

Maart: 

4  Bernespul 
 Tykster Café 

10  Bingo 

11  Klaverjassen 

 

 

18  Themaconcert SDG 

25  Pubquiz 

 

April: 

1  Playbackshow 13+ 

10  Kinderpaasactiviteit 

15  Klaverjassen 

21  Lekker ite 

22  Bernespul 

23  Koningsnachtfeest 

 

Mei: 

12  Kinderdisco 

13  Volleybaltoernooi 

14  Tykster kuier 

 

Juni: 

10  Bernespul 

Dorpshuisactiviteiten van maandag t/m vrijdag__ 

Maandag:  

Volksdansen van 14.30 tot 15.30 uur                                                         

Contactpersoon Winnifred de Bruin tel: 0512-371626 

Dinsdag: 

Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria van 19.30 tot 21.30 uur 

Contactpersoon Lysbeth Bus tel: 06-30635885 

 

Woensdag: 

Country line dance van 20.00 tot 22.00 uur 

Contactpersoon Geke Groen 

 

Donderdag: 

Biljartclub van 19.30–23.00 uur 

Contactpersoon Jan Daniël Posthumus tel: 06-21500422 

 

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!  
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In groet nei it sikehûs______________________ 
 

Nij Smellinghe, Postbus 20200, 9200 DA Drachten  
(bezoekadres: Compagnonsplein 1) 
Medisch Centrum Leeuwarden, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden 
(bezoekadres: Henri Dunantweg 2) 
Universitair Medisch Centrum Groningen, Postbus 11120, 9700 CC 
Groningen (bezoekadres: Hanzeplein 1) 
 
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: 
Van 14.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur 
Op zaterdag en zondag ook van 10.00 tot 12.00 uur 
Kijk voor meer informatie op www.mcl.nl 
 
Bezoektijden Nij Smellinghe 
Algemene verpleegafdelingen & kraamafdeling: van 15.00 tot 19.30 uur 
Op zaterdag en zondag ook van 10.00 tot 11.00 uur  
Kinderafdeling: van 10.00 uur tot 12.00 uur en 15.00 uur tot 19.30 uur 
Kijk voor meer informatie op www.nijsmellinghe.nl 

Goed om te weten_________________________  

Dorpsbelang De Tike 

dorpsbelangdetike@hotmail.com 

Contactpersoon: Jillard Faber, Master Iniawei 1, tel: 06-51362753 

 

Website De Tike: www.de-tike.frl 

 

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. 

 

Politie: Wijkagent:   Lieuwe Talstra 

   Mail: lieuwe.ebele.talstra@politie.nl  

   Tel. 0900-8844 

mailto:dorpsbelangdetike@hotmail.com
http://www.de-tike.nl/
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 Uitvaartvereniging De Laatste Eer_____________ 

info@delaatste-eer.nl 

Nijboer Uitvaartzorg 

tel. 0512-331420 

Uitvaartvereniging  De Laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike verzorgt de 

uitvaart van haar leden. Bij een overlijden valt heel veel te regelen in een 

vrij kort tijdsbestek. Voor de uitvaartverzorging heeft deze vereniging af-

spraken gemaakt met Nijboer Uitvaartzorg uit Drogeham. 

Huisartsen_______________________________ 

Onderstaande huisartsen nemen 

deel aan Dokterswacht Friesland.  

De dienstverlening in de avond, de 

nacht, het weekend en op feestda-

gen is gezamenlijk geregeld via Dok-

terswacht Friesland. Dat betekent in 

uw gebied via de Dokterswachtpost Drachten, Compagnonsplein 1. 

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.  

Huisarts  Telefoonnummer  Spoednummer  

H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 

0511 - 521264 0511 - 521200 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 

0512 - 371261 0512 - 371261   

(keuzemenu optie 1) 

Keijer  

Buorren 34e 

0512 - 371262 0512 - 371262 

(keuzemenu optie 1 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 

9261 VH Eastermar 

0512 - 471221 0512 - 471221 

(keuzemenu optie 1) 
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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      
Petra Veenstra     tel. 06-42420371 
Janinke Dekker     tel. 06-10330041 
    
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. Omvang-

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

worden niet gepubliceerd, tenzij de naam van de inzend(st)er bij de redactie bekend is. 
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Foto; Jelke Sjoerdsloane 6 juni 2021 

 

Kryst-

konsert  

SDG 

17-12-22 

Eastermar 



 

 

   

Kopij inleveren tot 10 maart 

 


