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Fan ’e redaksje 

 
Alweer bijna op de helft van het jaar 2017, de tweede heidehipper 
van dit jaar viel weer op de mat, een poos leek het alsof de zomer 
al begonnen was. Wat hadden we mooie zomerdagen. Maar vorige 
week kwam hier even een dipje in. Wat een storm, onweer en re-
gen!  Gelukkig vandaag weer een prachtige zomerse dag. Maar nog 
wel stormachtig… Nog even en de zomer begint echt.. Hopen dat 
het weer dat ook gaat doen!, dat we weer van dat prachtige weer 
krijgen als laatst!  

velen kijken misschien alweer uit naar de geplande zomervakanties. 
Op de scholen, het dorpshuis en op sporten, worden dingen afge-
rond van dit seizoen. Zodat de vakantie straks kan beginnen.  Even 
in de rust-modus. Voor sommigen nu eerst nog een spannende 
tijd… wachtende op de uitslag van het gemaakte examen.. Wel of 
niet geslaagd.. Hopelijk valt er voor al diegenen straks een feest te 
vieren! En daarna een super vakantie! Voor alle nieuwe dingen 
gaan beginnen, het is afsluiten en weer een nieuw begin. Zo ook de 
groep 8 –ers die straks de school in de Tike gaan verlaten en daar-
na naar een andere school zullen gaan. Het moet dan meest altijd 
wel even wennen. Maar dat komt goed! 

Deze heidehipper staat weer boordevol met leuk leesvoer, allerlei 
leuke activiteiten, nieuwtjes en dingetjes die de afgelopen maanden 
hebben plaatsgevonden. We hebben het er maar weer druk mee 
gehad. Maar wat geeft het ook een gezelligheid! 

Wij wensen u weer veel leesplezier toe met het lezen 
van deze heidehipper, en een hele fijne zomer toege-
wenst namens de Redaktie van de Heidehipper 

 

RD 
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Bij de voorpagina…  

Andries de Jong onze 
gemeentedi chter , 
heeft de afgelopen 
maanden veel in de 
kranten gestaan, dus 
ook wij wilden dit 
niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. 

Andries zal  vanaf nu 
elke Heidehipper zijn 
bijdrage leveren 
d.m.v een gedicht.                               

Hûske hippe 

• Op de Singel wennet sûnt 19 
maaie de famylje de Boer. Bauke 
en Marie mei  harren beide bêrn 
Anne en Nick   

• Op de Peinderwei wennet Dorine 
van Duinen mei har soantsje 
Bjorn  

• Op de Peinderwei wenje Geert 
Geerstma en Anna Marieke van 
Huis  

yn in lettere Heidehipper sille se harren fêst wol efkes foarstelle.   

Wolkom allegearre op ‘e Tike; dat jim hjir mar mei in soad wille 
wenje meie ! 

…… De Rabobank de Heidehipper financieel steunt? 

…… De Heidehipper daar erg blij mee is?  

…… De Heidehipper daar de hartelijke dank voor wil uitspreken? 

Wist u dat …. 
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As in kristal fan snie sa brekber 
as in nêst van strie sa waarm 
 
as in tongerslach by sinneskynwaar sa nuver 
as it wetter yn in gleske Spa sa suver 
 
Yn twa dagen kin in wrâld feroarje 
dy fan ús stie samar op 'e kop 
doe't die aapkes foar't earst 
De Tike seagen en wy koene ús gelok net op 
 
Mar it kin ek oars 
 
Samar in baby mei in bolle toet en blier 
gewoan in peuter op it boartersplak 
gjin kwea yn't ferstân en noch neat oan de hân 
mar as it skattige der wat ôf is en it radikale slûpt der yn 
stean se samar mei in dikke kalasjnikov 
yn in teaterseal te sjitten ride se mei in frachtauto 
ûnskuldigen omfier of stekke se op strjitte toeristen mei bier 
 
Eltse terrorist doe in skatsje, no in bist 
hat ga-ga-ga-ga sein yn 'e wein lein 
 
Jo freegje jo ôf hoe komt it sa fier 
en noch wol folle mear. 

 

Andries de Jong - juni 2016 

It kin ek oars 
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Even voorstellen... 

 

 

 

 
 
 

 

Hallo allemaal, 
 
Ons is gevraagd om een stukje te schrijven voor de Heidehipper, 
even voorstellen.  Maar ja wat  willen de dorpsgenoten graag van 
je weten? 
Mijn naam is Berber Klaver, ik ben opgegroeid in het dorp Nij-
beets. Ik woonde daar samen met mijn ouders en 3 jongere zus-
jes. Druk maar super gezellig! Ik ben werkzaam bij thuiszorg de 
Friese Wouden in de gemeente Heerenveen, waar ik mijn routes 
werk. Ook ben ik veel te vinden op het kantoor omdat ik daar 
ook mijn nodige werkzaamheden heb. Naast de routes doe ik de 
cliënten en personele planning van het team, ook ben ik stagebe-
geleider, eerst verantwoordelijke verzorgende, zit ik in de vak-
groep hygiëne en ben ik teamdeskundige palliatieve zorg. Een 
hele leuke en afwisselende baan! Sinds 3 jaar woon ik samen met 
Franke Kooistra in It Leech. De meeste dorpsgenoten kennen 
Franke wel.  
Franke is het grootste gedeelte opgegroeid in de Tike. Franke is 
de zoon van Steffen en Geke en heeft 3 oudere broers. Franke is 
werkzaam bij watersport bedrijf in Ureterp. 'S avonds kun je hem 
vaak vinden bij zijn ouders in het hok, waar hij met zijn hobby 
bezig is. Sleutelen aan auto's en zijn crossauto waar hij regelma-
tig wedstrijden mee rijd.  
We wonen nu bijna 3 jaar met veel plezier in It Leech. Gelukkig 
hoefden we niet veel aan ons  huis te doen, maar roepen onder-
tussen: klear bin we nooit. We hebben in het huis kleine verande-
ringen gedaan zoals nieuwe keuken, wc verbouwd etc. Ook is een 
gedeelte van de tuin al klaar en hebben we daar een prachtige 
overkapte zithoek.  
Sinds 2015 hebben wij een hele leuke, lieve, waakse maar vooral 
ook enthousiaste Stabij hond Kasper. Voor in de toekomst hou-
den wij onze dromen, en gaan we zien wat er op ons pad komt. 
Jullie horen vast nog wel eens van ons! 
Vriendelijke groet, 
Franke, Berber en Kasper. 
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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 ʺklikʺ gebi%en) , de orthodontie (beugels) ook voor 

volwassenen. 

 

 

Bel ons:  
0512-364029 
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In het visblad, magazine voor sportvissend Fryslân staat een ar-
tikel met een afbeelding van de 
Tiekster jeugd. 
Op 11 maart organiseerde de federatie een jeugdevene-ment waar het sportvissen centraal staat. Op de foto  

zien we Wessel vd Bij, Egbert de 
Vries, Pierre vd Velde belangstellend 

luisteren naar  een presentatie.   
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Tieksters/De Tike in het nieuws, Bernepraat 

Wâldnet: De pluimveestallen 

aan de Polderdyk in De Tike 

kunnen zonder milieueffectrap-

portage (MER) worden uitge-

breid. Het bedrijf wil de stalcapa-

citeit vergroten met het oog op de 

continuïteit. Op dit moment is er 

plek voor negentigduizend vlees-

kuikens en dat blijft met de nieuw-

ste uitbreiding gelijk. De dieren krij-

gen hierdoor meer ruimte. De on-

dernemer heeft wel het voornemen 

om later met twee stallen te bou-

wen waardoor het een een toe-

komstbestendig pluimveehouderij 

wordt. Op termijn moeten de nieu-

we stallen onderdak geven aan nog 

eens 85.000 vleeskuikens. 

 

Jonkje fan 11 seit, "m
em meie 

wy ris n
ei it Dolfinarium?" 

Broerke fan 6 seit, "m
ar wy 

soene ek noch nei de muffins!" 

De muffins? Freget it aldere 

broerke? "Wat is d
at no wer?"  

"No seit it jo
nkje, nei dy 

minsken dy't hielendal yn't 

ferban ynpakt sit-

te" (mummies) 

Ondernemer Wierd Wage-naar komt met een alter-natief nu de corporaties geen sociale huurwonin-gen willen bouwen in de Tike. Op de plek waar de oude boerderij stond ko-men 3 vrijstaande wonin-gen en 4 starterswonin-gen. Erik Revenboer van dorpsbelang de Tike is blij met dit initiatief. Hiermee hoopt hij dat jongeren in de Tike zullen blijven. 
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In een 
vol café werd Andries de Jong gekozen tot gemeen-te dichter van Smallingerland. Hij zal minimaal 5 keer per jaar een gedicht schrijven wat past bij een evenement of een bijzondere gebeurtenis in de gemeen-te. Het eerste idee wat uitge-voerd is, is het plaatsen van een gedicht op de muur van zijn huis. Op dat stukje schijnt nooit de zon. Een gedicht wat daarmee te maken heeft komt op die muur. De Jong hoopt dat voorbijgangers even stil zullen staan bij die mooie plek. Ook in de gemeen- te zou hij graag plaat-sen willen vullen met een gedicht, maar de Jong begint bij zijn eigen woning; ‘verbeter de we-
reld, begin bij 
jezelf’. 

Pieter en Annemarie Smaling 

runnen op een woonboerderij 

een pleeggezin. In hun gezin 

vangen zij kansarme kin-

deren en tieners op die tij-

delijk of voor langere tijd 

niet bij hun eigen ouders 

kunnen wonen. Zaterdag 6 

mei was de officiële opening. 

Jongetje van 2  liep rond met een groene vliegenmepper. “Dit is voor de bijen, dan doe je BAM BAM. Dit is een groe-ne bijenbammer.” 

In Roden in de klasse B-
springen wint Anneke de 

Boer tweemaal een tweede 

prijs met haar paard Glo-

bal Nikki. Ze haalt 82,5 en 

80 stijlpunten.  

Tiekster Folkert Wesseling zien we 

regelmatig in de media. Zo speelt hij 

mee in de door Herman van Veen 

geschreven theatervoorstelling “Mata 

Hari  - S
chuldig of naïef”. 

Ook heeft hij samen met Adri de Boer 

een theaterprogramma gemaakt 

waarmee ze bij de mensen thuisd 

komen 



PAGINA 12 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117  PAGINA 12 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117 



PAGINA 13 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117  

Gastvrijheid in De Tike  

Het is 27 mei en 30 graden op onze thermometer. Ik zit lekker in 
de schaduw onder het afdakje en probeer een puzzel op te lossen. 
Ons schaduwrijk plekje ligt verscholen achter een hoge heg, die 
vlak naast de doorgaande weg staat.  Met dit schitterende weer 
hebben vele mensen gekozen om een fietstochtje te gaan maken, 
ik niet, ik blijf in de schaduw. 

En of ik nu wil of niet, vaak kan ik letterlijk verstaan waarover er 
wordt gepraat als er voorbij wordt gefietst.  Zo ook vandaag.  Vier 
dames met hun fiets bij mij achter de heg, ze zijn afgestapt en 
moeten nog naar Eernewoude, want daar is hun eindpunt, zo hoor 
ik, maar ze willen graag een verfrissing met deze warmte en zoe-
ken een terrasje. Toevallig komt er een dorpsgenote aangefietst.  
De vier raken met haar in gesprek en onze dorpsgenote vertelt dat 
er hier zo,n leuk en gezellig terras was bij camping Swalkersstee, 
maar helaas, het is er niet meer. ‘Het huisgezin” zit er nu , waar 
twee enthousiaste mensen een “thuis” bieden aan kinderen die dat 
anders zouden moeten missen en aan alleenstaande jonge moe-
ders. Veel waardering voor deze mensen, maar wij zijn onze cam-
ping met terras nu kwijt en zo merk ik vandaag ook weer dat dit 
wordt gemist. 

Onze dorpsgenote, niet voor één gat te vangen 
wijst de 4 dames op het terras bij de Wok in 
Opeinde of zegt ze, jullie gaan met mij mee naar 
huis, ik woon hier vlakbij en heb alles koud in de 
koelkast !  Aan jullie de keus….. Er wordt nog een 
vraag gesteld, die ik niet kan verstaan. Het ant-
woord is :  Tuurlijk niet, ik nodig jullie toch uit ! 
Fiets maar achter me aan !  En als laatste hoor 
ik :  Ik heb ook nog ijsjes in de vriezer, want ik 
ben  voorbereid op hete dagen !  En zo vinden 
vier onbekende dames toch nog hun terrasje in 
De Tike. Ik weet zeker dat ze het gezellig zullen 
hebben. 

Een leuk moment voor mij om de puzzel aan de kant te leggen en 
dit mooie gebaar even op papier te zetten en met jullie te delen! 

Geke Hijlkema 
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Fia berjochten op Facebook wiene wy fan te foaren al aardich op 
de smaak brocht: Wy moesten dochs écht meidwaan mei dizze 
4e Tykster Kuier, oars soene we wol wat misse!... Want, sa wie 
te lêzen, dizze kuier wie yntusken “een begrip geworden bij wan-
delliefhebbers uit de nabije omgeving en (ver) daar buiten”. 

Dat, in freondinne dy’t ek graach rint en tafallich by ús komme 
soe op Himelfeartsdei, op’e hichte brocht; se koe de kuierskuon 
wol meinimme. Noch efkes hin en wer praat hokker ôfstân we 
rinne soene: 5, 10, 16, 22 of 27 km (de keuze is reuze: voor elk 
wat wils!...) en beslúten, omdat de bern -jongste fan 5- ek mei 
soene, de 5 kilometer kuier mei te dwaan. Dat wie dan fuort in 
moaie oefening foar de avond4daags 

En doe wie it al gau safier: It like in pracht dei te wurden: it 
sintsje derby, noflik rinners-waar. Doe’t we mei ús jeugd oanka-
men, die bliken dat it idd in serieuze oangelegenheid wie: we 
moesten us alle 7 apart ynskriuwe. En we krigen allegear in ei-
gen laminearre nûmer mei wat we oan de ein fan de kuier wer 
ynleverje moasten. Want, sa wie ús ferteld: mochten we ûnder-

Tykster kuier Himelfaartsdei 25 maaie 
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weis it paad bjuster reitsje en net werom komme dan waard der 
nei us socht! Dat wy fansels in noflike gedachte. Ek krigen wy in 
papier mei, mei de rûte. Die wie foar de bêrn want dy soene foar 
ús it paad sykje. Nou, dat gie best! We hawwe ús net ien kear fer-
rûn. 

En sa’t tasein wie op Facebook, hawwe we lâns it prachtige gebied 
by de Leijen rûn en dernei lâns de beamwallen en prachtig bloei-
ende bermen werom. Ûnderweis kamen we mear rinners tsjin 
fanôf de oare kant, diene dy miskien in oare ôfstân? Dat hiene se 
dan wol goed betocht: dan rûnen we net allegear as skiep efter 
inoar oan… It makke wol nijskjirrich! Want wêr soene alle oare 
ôfstannen, rûtes eins lâns gean? 

We hawwe hjir noch in pear dagen 
in fleurich fjildboeketsje fan de 
famkes op tafel hân; in souvenierke 
fan de moaie en goed organisearre 
kuier. Want it is seker in “aanrader” 
en hielendal mei sok prachtich 
waar!  

Mei in hertlike groet fan ús allen. 

Yka 

Betanke! 

It hertlik meilibjen en de waarme belangstelling dy ’t wy ûntfange 
mochten nei it ferstjerren fan ús leave heit en pake  

Eppie de Vries 

hawwe ús djip troffen. 
Wy betoane ús ynlike tank foar de stipe en treast dy’t ús yn dizze 
drege tiid skonken is. 

                                                               Roelie de Vries-Visser 
                                                               Bern en bernsbern 
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Wist u dat … 

.... de straatverlichting op de Suderleijen te wensen overlaat? 

.... zonder goede fietsverlichting je oriëntatiegevoel dan overuren 
 moet maken? 
.... dit in een extra donkere nacht tot problemen kan leiden? 
.... deze problemen groter worden naarmate de nacht vordert? 
.... het hoofd dan meer en meer in nevelen raakt gehuld? 
.... tijdens het fietsen werd bemerkt dat de weg werd verruild voor 
 de berm? 
.... er gedacht werd dat dit de rechterberm was? 
.... er daarom een ferme stap naar links werd gemaakt?  
.... dit een grote misstap bleek? 
.... dit een nat pak tot gevolg had? 
.... de bril helaas geen duikbril bleek? 
.... deze ook na langdurig dreggen onder water bleef? 
.... de fiets alras nieuwe verlichting heeft gekregen? 
.... de nieuwe bril een ingebouwde GPS-tracker heeft? 
.... nu alleen de verlichting op de Suderleijen nog een upgrade 
 moet? 
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 
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“Lintjesregen” 

Op woansdei 26 april moast ik moarns fan bêd 
ôf fuort yn de knappe klean. Healwei tsienen 
waard ik te gast ferwachte yn it gemeentehûs 
fan Smellingerlân op útnoeging fan boarge-
master Tjeerd van Bekkum. De tariedingen 
foar dizze byienkomst wiene al in moai skoftke 
oan’e gong mar no wie it dan einlings safier 
dat ús doarpsgenoat Harmen Bosga hjoed ris 
goed yn it sintsje set waard.  

By oankomst stiene der twa portiers by de yn-
gong fan it gemeentehûs en fuort troch de do-
ar hinne yn de grutte hal stie Tjeerd van Bek-
kum mei in boade(?) en ik krige fan beiden in hân. De moaie rom-
me ljochte hal stie fol mei tafels en stuollen en der hiene al tal fan 
minsken plak nommen. Der waard al drok kofje skonken en moaie 
oranje gebakjes stiene op tafel. Ik moast earst efkes goed sjen 
hokker kant ik út moast mar doe seach ik bekende gesichten en 
guon dêrfan winkten my al sadat ik plak nimme koe by myn do-
arpsgenoaten. 

Úteinlik sieten we mei in goeie tweintich man om’e tafel doe’t om 
goed tsien oere Harmen Bosga deryn kaam mei syn kollega’s fan 
de histoaryske kring De Rûnte, Geke en Klaas. Dy hiene him de 
moarns ophelle mei it saneamde doel dat se gearkomste hiene op it 
gemeentehûs. Mar by it nei binnen stappen lei it der hiel oars hin-
ne….allegearre kreas ferklaaide minsken yn in feestlike romte….de 
boargemaster…..Ja dan sjogge jo wol efkes frjemd op! Bosga skode 
dan ek mar by us oan, syn bern, bernsbern en oare famylje leden 
mar ek minsken wêr’t hy mei yn ferskate frijwilligers klups/
wurkgroepen sitten hie en liet it allegearre mar oer him hinnekom-
me….. 

De boargemaster naam it wurd en fertelde dat er dizze moarn yn 
Smellingerlân 8 “gedecoreerden” wiene wêrfan ien persoan huldige 
waard op it gemeentehûs fan Bûtenpost. Der soene dêrom 7 oranje 
lintsjes útdield wurde. Fan dy 7 wie der ien persoan by dy’t Ridder 
waard “in de orde van Oranje-Nassau”. De oare 6 wêrûnder Har-
men Bosga, soene lid makke wurde  “in de orde van Oranje-
Nassau”.  
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As tredde (wol’k leauwe) waard Bosga 
nei foaren roppen. Van Bekkum frege 
oan Bosga, wat hy by de oaren ek fre-
ge hie, as Bosga ek wat fernommen 
hie fan it komplot. Der wiene al in 
pear aardiche ferhalen foarby kommen 
en Bosga die syn eigen ferzje fan’t 
ferhaal. Hy wie in lyts bytsje erchtin-
kend wurden doe’t hy in appke fan syn 
frou Ida foarby kommen sêch wat 
rjochte wie oan in (skoan)sus, fierders 
hie Bosga neat yn de gaten. Doe krige 
Van Bekkum wer it wurd en de 
folgjende list fan aktiviteiten waarden 
foardroegen: 

Harmen Bosga te De Tike  Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Bosga (72) ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten: 

Voor de Hervormde Gemeente Opeinde-Nijega- De Tike: 

1969 – 1985 coördinator van de zondagsschool. De heer Bosga organi-

seerde de jaarlijkse gezamenlijke kerstviering. 

1969 – 1985 lid van het college van Notabelen. Dit orgaan is verantwoor-

delijk voor het beheer van de kerk. 

1985 – 1993 ouderling en lid van het moderamen. De heer Bosga deed 

o.a. bezoekwerk en schreef artikelen voor het kerkblad. 

1994 – 2012 lid van de Uriu Commissie. Dit orgaan ondersteunde de Ge-

reformeerde Kerk te Uriu (Roemenië) o.a. bij de restauratie van de kerk, 

de nieuwbouw van een school en een consistorie. De heer Bosga was o.a. 

actief in de fondsenwerving. 

2007 – 2015 kerkrentmeester. De heer Bosga was initiatiefnemer en be-

geleidde de verkoop van een van de kerkgebouwen. Bovendien coördineer-

de hij de verbouwing van de kerk te Nijega en verzorgde de herinrichting 

van de parkeerplaats en de begraafplaats te Opeinde. 

Overige activiteiten 

1969 – 1980 secretaris van de Stichting Dorpshuis De Tike. De heer Bos-

ga ondersteunde tevens activiteiten alsmede de verbouwings- en onder-

houdswerkzaamheden.  

1969 – 2000 secretaris en voorzitter van de dorpsfeestcommissie De Ti-

ke. Dit orgaan organiseert de twee- en driejaarlijkse dorpsfeesten. De heer 
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Bosga verzorgde de opbouw van het feestterrein en had de algemene lei-

ding. 

1970 – 1974 secretaris van de vereniging 'Dorpsbelang De Tike' 

1977 – 1987 bestuurslid van de voetbalvereniging ONT. De heer Bosga 

was jeugdsecretaris en als zodanig verantwoordelijk voor de roosters, het 

werven van vrijwilligers en de organisatie van het vervoer bij uitwedstrij-

den. 

1980 – 1990 bestuurslid van de vereniging 'Het Groene Kruis', afdeling 

De Tike. 

1988 – heden vrijwilliger bij de dorpskrant 'De Heidehipper'. De heer Bos-

ga verzorgt het drukken en de distributie. Bovendien schrijft hij artikelen 

over de Friese taal. 

1990 – 2005 vrijwilliger bij de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond 

(CPB), afdeling Nijega en De Tike. De heer Bosga produceerde het jaarpro-

gramma en ondersteunde activiteiten. 

2007 – heden vrijwilliger bij de Historische kring 'De Runte'. De heer Bos-

ga is actief als onderzoeker en auteur van artikelen. Hij ondersteunt het 

tweetalig karakter van het tijdschrift. 

De heer Bosga ontving in 2015 het insigne in goud van de PKN. 

Nei de taspraak fan de boargemaster waarden der blommen oer-
handige en in kofferke wêr’t ûnder oare in boekje en in oarkonde 
yn sieten. Dêrnei kaam Bosga noch op de foto mei de boargemas-
ter en dat wie seker net de lêste foto. Nei’t de seremoanje dien wie 
waard der ek noch in groepsfoto makke mar ek freonen, famylje en 
de parse fansels ha in protte foto’s nommen. Nei al dy plechtich-
heid wie der tiid om in gleske oranjebitter yn de loft te hâlden en te 
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toasten op de dekorearden.  

Om lid wurde te kinnen fan dizze “Orde van Oranje-Nassau” moat-
te jo op ferskate maatskiplike flakken bysûndere fertsjinsten dien 
hawwe foar de mienskip, dat wie my bekend mar dochs wie ik wol 
nijsgjirrich nei nijere ynformaasje en ha ik noch wat op it Ynternet 
omstrúnt. Wat miskien wol aardich is om te witten is dat der dit 
jier binnen it keningkryk Nederlân 2815 lintsjes útdield binne. In 
oantal dêrfan wiene bûten Nederlân, te witten; 5 op Bonaire, 13 
op Aruba, 10 op Curacao en 3 op Sint Maarten. It grutste part wie 
mannen, 64.37% en 35.63 % wie froulju. 

De tradysje is al 200 jier âld, ynsteld troch Kening Willem I op 30 
april 1815. It hiet doe de “Militaire Willemsorde”, letter waard dat 
de “Orde van de Nederlandse Leeuw”. De earste dy’t de Kening 
beleanje woe wie syn soan foar it suksesfol oanfieren fan it Ne-
derlânske leger tsjin Napoleon tidens de slach by Waterloo. Yn 
1892 stelde Keninginne Emma in tredde ridderorde yn, de “Orde 
van Oranje-Nassau”. Yn de rin fan de jierren wie op it lêst net 
mear sa dúdlik wêrom as immen in ûnderskieding krige yn de 
“Orde van de Nederlandse Leeuw” as yn de “Orde van Oranje-
Nassau” en dêrom binne der 
yn 1994 nije rigels opsteld. 
Boppedat waard nochris 
dúdlik fêstlein dat eltsenien in 
lintsje fertsjinje kin. It mak-
ket net út as jo ryk binne as 
fan adelike komôf, wêr’t it om 
draait is dat jo persoanlik wat 
bysûnders dien hawwe foar 
de mienskip wêr’t we mei ús 
allen grútsk op wêze kinne! 

Bosga nochris lolwinkse mei 
dizze ûnderskieding, jo meie 
der ek grutsk op wêze tinkt 
my! 

 

Gerda de Vries-Kievit 
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In ferrassing!  

Wylst wy om 23 april hinne yn Premia de Mar (by Barcelona) wiene, 
krige ik telefoan mei de fraach oft ik de mail wol lêzen hie. Op 
woansdei 26 april soe der in gearkomste wêze fan de Histoaryske 
Rûnte mei de hûsprinterij fan de gemeente oer in mooglik troch de 
Rûnte út te bringen fotoboek. Wat my oanbelange, koe ik der wol by 
wêze, want wy soene op tiisdei wer nei hûs. Ik koe wol mei Klaas en 
Geke meiride.  Om kertier foar tsienen setten wy dat út nei 
Drachten. Foar de wissichheid hie ik in pear foarbyld fotoboeken 
meinommen. 
Underweis wiisde ik Klaas der op dat de grutte draaidoar by it ge-
meentehûs wer brûkt wurde koe. Klaas lykwols parkearde syn auto 
yn de garaazje ûnder it Raadhuisplein. Neffens Klaas en Geke mo-
asten wy troch de sydyngong, wantYnskje Hoekstra (amtner by de 
gemeente) soe ús opheine en teplak bringe. No dy stie al op ús te 
wachtsjen. Earst mar efkes mei de lift nei boppen, in eintsje de 
gong del en doe nei ûnderen nei de kelder (dêr is de hûsprinterij). 
Doe’t wy út de lift stapten wist ik efkes net wêr’t wy wiene. Wy ka-
men yn in romte mei allegearre minsken dy’t oranje gebak mei kofje 
op de tafels hiene. In bytsje nuver dat wy dêr trochhinne skarrelje 
moasten. 
Doe seach ik ynienen myn broer oan ien fan dy tafels sitten en ús 
bern mei in tal pakesizzers. 
Boppedat minsken fan tsjerke en in pear doarpsgenoaten. Ik fûn it 
mar in frjemde boel. 
En doe naam de boargemaster it wurd om út te lizzen wat de be-
doeling fan dizze gearsit wie. Age Veldboom waard nei foaren rop-
pen en nei in taspraakje fan de boargemaster waard him in lintsje 
opspjelde as lid yn de orde fan Oranje Nassau. Myn pakesizzer fan 
fiif sei noch tsjin my:’Wanneer krijg jij nou je lintje?’ 
En ja hear, doe waard ik nei foaren roppen. In grutte ferrassing! 
Ik ha doe en letter hiel wat réaksjes krige. Tige tank dêr foar. In 
bysûnder wurd fan tank foar dy minsken dy’t my foardroegen haw-
we. Dy hawwe der in soad wurk fan hân, want jo moatte de 
ynstânsjes der wol fan oertsjûgje kinne dat immen in lintsje 
fertsjinne hat. Soks ferget in soad foarwurk. Ik bin hiel wiis mei diz-
ze ûnderskieding. 
      Harm Bosga. 
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Wij zijn Pieter en Annemarie Smaling en wonen 
sinds 29 januari 2017 in de Tike. 
Wanneer u de Actief of de Drachtster Courant 
leest, zult u vast wel eens wat gelezen hebben 
over Stichting Het Huisgezin. 
Een aantal jaren geleden hebben wij, Pieter en Annemarie Smaling, 
deze stichting opgericht om ons werk te ondersteunen. 
Wij hebben een hart voor kinderen en tienermoeders op, die
(tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. 
Onze visie is dat deze groep ook recht heeft op een gezin. 
Sinds een heel aantal jaren zetten wij ons huis open. Dit doen we 
samen met een breed netwerk aan vrijwilligers. 
Het is mooi om te zien dat we met elkaar een huisgezin zijn. 
We wonen met veel plezier in de Tike en zien uit  naar contact met 
onze dorpsgenoten. 
In eerste instantie richten we ons op ons gezin, omdat daar altijd 
wel wat te doen is. 

Groetjes van Pieter en Annemarie Smaling 

Even voorstellen 
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Kleintje dorpsfeest de Tike 

Woensdag 26 april was het zover 
kleintje dorpsfeest in de Tike. 

Van 16.00 – 19.00 was er een 
vrijmarkt voor jong en oud. En 
ook ik had mijn oude spulletjes 
Verzamelt om te verkopen. Vanaf 
drie uur werden wij verwacht om 
onze spulletjes uit te stallen.  

Zo gedaan was het daarna wach-
ten op de klanten die ons zouden 
verlossen van onze spullen. Al 
snel kwamen de eerste klanten 
langs. Voor de kinderen was er 
een springkussen en ze konden 
ook nog ponyrijden! Ondertussen 
had Sjouke zijn snackwagen ook 
geopend en daar hadden de 
meesten wel trek in. Na een paar 
uurtjes hebben gezeten kregen 
we ineens hoog bezoek op de Tike. Een grote auto stopte voor de 
oprit van het dorpshuis! Daar stapten eerst twee grote zware beveili-
gers uit en daarna ja hoor wie had dat gedacht de koning en konin-
gin. Wat was dat super dat de koning en koningin tijd hadden gevon-
den in hun drukke schema, om ons klein dorpje te vereren met een 
bezoek!!  Na alle verkooplieden en klanten en gasten een handje 
hebben te gegeven gingen ze er weer vandoor, want ja druk druk 
druk natuurlijk.  

De zanger die ons de avond moest entertainen was ondertussen ook 
gearriveerd. Zanger Trienus zorgde voor een plezierige avond, zodat 
de meesten met de voetjes van de vloer gingen. En de meeste men-
sen zeer vrolijk naar huis gingen. 

Organisatie en barpersoneel zeer bedankt het was een super ge-
slaagde dag en avond!!!! 

Zeker voor herhaling vatbaar!! 

Wilma  
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Utslach en antwurden Keningsdeipriisfraach 

By it “kleintje dorpsfeest” hat de redaksje in priisfraach makke.  

Bernefoto’s fan Tieksters. 22 bernefoto’s wiene der te sjen.  

Geke Kooistra kaam fierwei it fierste mei 18 goed antwurden. Hja 
hat de priis thúsbrocht krigen.    

Op fersyk fan in protte Tieksters hjirre noch ien kear de antwur-
den. 

 

 

 

Steffen Kooistra Jelte Dijkstra 

 

Betty vd Bij 

Gepke Hooijenga 

John Ament Gerry Elverdink Wieke Kooistra 

JD Posthumus Wietze de Vries 
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Jan Dijkstra Henk Paulusma 

Geke Groen 

Jeannette vd Velde 

Klaas Kingma 

Mariëtte vd Bij Erik Douma 

Bibeth Kuipers Auke de Boer 

Heine Veenstra Harry Pijl Willem Alexander 
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          Dit bin ik …….. 
 
Naam:    Sigrid Swart 
Leeftijd:   12 jaar 
Schoenmaat:  38  
Lengte:  1,75  m 
Kleur ogen:   blauw 
Broer/zus:  ja 1 broer en 1 zusje   
zo ja; tevreden?  Op zich wel 
Verkering:   nee   
School:   De Gielguorde 
Favoriete vak op school: creatief  
omdat:   je dan leuk bezig kunt zijn 
Websites:    spele.nl 
Favoriete muzieknummer:  vind de meeste muziek leuk 
Favoriete muziekgroep:  heb ik niet  
Favoriete sporter:   springruiters  
Favoriete film:   Penny Shadow 
Favoriete spel:   Paardopoly 
Favoriete tv-serie:   GTST 
Favoriete boek:   De droom van Fabio 
Favoriete muziekinstrument: cornet   
omdat:    ik dat zelf ook speel 
Mijn hobby’s:    paardrijden en mijn pony verzorgen 
Het leukste aan mijn hobby is: dat ik bij mijn pony kan zijn  
Dit wil ik later worden:  weet ik nog niet 
Dit doe ik als ik me verveel: ik verveel mij nooit 
Wie zou je graag ontmoeten? Een beroemde springruiter 
Wie bewonder je het meest? Mijn pony Twilight 
Favoriete auto:   ben ik niet zo mee bezig 
Wat ligt er onder je bed?  Kisten met spul  
Lievelingseten:   pizza 
Brood of warm eten?  brood 
Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Dat weet ik zelf niet 
Huisdieren?    Ja 2 katten en 1 pony 
Waar kun je niet tegen?  Tegen gezeur  
Goede voornemens:   gelukkig blijven 
Mogen we je handtekening: 
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    Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

      Sumarderwei 2 

  9261 VC 

  Eastermar 
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De Jong  

Geeft particulieren opslag op maat 
 

Huur voordelig uw opslagruimte voor uw inboedel,  
vakantie artikelen, bedrijfsinventaris, archief of voorraad.  
Een flexibele oplossing voor uw ruimtegebrek. 
 

Tijdelijk of permanent te huur 
Schoon, droog en vorstvrije opslag 

Optioneel verwarmd 
 

 
 

 

Vraag naar de mogelijkheden  
Mounleane 6a, 9247 CW  Ureterp 
Tel: 06-30960654 
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Service van een bemand station 

voor een onbemande prijs. 

Tankstation Opeinde 

 

Voor benzine, diesel, 
LPG en mengsmering 
naar Kommisjewei 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljippestal 61 Ljippestal 61 Ljippestal 61 Ljippestal 61     
9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP      
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Betinking op 4 maaie 2017 op De Tike. 

 

De learlingen fan De Gielguorde hawwe it mei grutte letters op de 
ramen skreaun. 72 jier frijheid yn ús lân. Wat is dat in lang 
skoft, suver in minskelibben lang en wat in foarrjocht om yn sa’n 
lân libje te meien. Soe it sa wêze kinne dat it symboal fan it monu-
mint op de daam yn Amsterdam fertuten dien hat? Dy finger dy’t 
warskôgjend omheech wiist as wol er sizze: en meitsje no nea wer 
oarloch! Dat is lykwols in teloarstelling, want sûnt 1945 hat der 
altyd wer oarloch west oant hjoed-de-dei ta. En is der gjin oarloch, 
dan is der wol driging. Wat is bygelyks Noard Korea fan doel en 
hoe geane de Feriene Steaten dêr mei om? Noch altyd binne de 
famkes yn Nigearia net frijlitten troch Boko Haram. Wat moatte dy 
famkes net ferneare en hoe grut is harren eangst. 

Yn Sjina binne hiel wat abbekaten oppakt en finzen set. En dan dy 
tûzenen minsken dy’t om dizenige redenen finzen nommen binne 
yn Turkije. As jo sa nei it nijs hearre, is dat net daliks om fleurich 
fan te wurden. Wat is it dan in bysûnder foarrjocht dat wy yn Ne-
derlân al 72 jier frij binne. Mar biedt dy frijheid by ús ek yn alle 
opsichten feilichheid? Ferline wike noch waard der yn Zaandam in 
jonge fan 16 jier deastutsen. Geregeld is der geweld by 
útgeansgelegenheden of op tribunes. En is it net beskamsum dat 
guon politisy yn ús frije lân net sûnder bewaking te winkeljen 
kinne of oan sport dwaan kinne?  

Wat dogge wy mei ús frijheid en hoe lizze wy soks út. Wat is 
frijheid eins? Yn it foarste plak sille wy sizze: Frij wêze betsjut dat 
jo net opsluten sitte en oeral gean en stean kinne. Boppedat meie 
jo frij foar jo miening útkomme en dus sizze wat jo tinke of wat jo 
der fan fine. Mar hawwe wurden ek har grinzen? Yn de Bibel lêze 
wy dat wat ta de mûle yngiet net daliks skealik of ferkeard foar de 
minske is, mar wat der útkomt mei wurden kin dat wol wêze. Us 
sizzen kin oaren omraak reitsje en sear dwaan. It hawwen fan 
frijheid en it der mei omgean betsjut ek dat wy grutte ferantwurd-
likheden krige hawwe. Frijheid is in tige kostber goed. 

Us frijheid is troch in soad minsken djoer betelle mei it jaan fan 
har libben. Om dy reden steane wy hjir jûn. Om te betinken wat sy 
foar ús dien hawwe.  
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Op de tinkstien hjir by skoalle stiet de namme fan Walter Wince. 
In jonge Amearikaan, dy’t grif fol idealen en takomstferwachtings 
siet. Mei syn maten is hy troch de fijân mei harren fleanmasine 
delsketten. Allegearre jongkeardels dy’t har ynset hawwe om in ein 
te meitsjen oan dy skriklike oarloch. Dizze mannen mochten de 
frede net meimeitsje. 

 En dan Freerk Veenstra. Hy ferpofte it om te wurkjen yn de oar-
lochsyndustry fan de Dútsers. Hy waard oppakt by in Razzia. Rypke 
Paulusma hat him foar it lêst noch sjoen yn Ljouwert. It foarlân 
foar Freerk wie net bêst. En it waard noch minder doe’t er mei 
noch 7000  lotgenoaten op in grut skip troppe waard. Dat skip de 
Cap Arcona waard yn de Lübecker Bocht bombardearre. De fa-
mylje hat nea wer wat heard fan Freerk.  

It iennichste wat wy dwaan kinne is: Hâld syn namme en dy fan 
Walter Wince yn eare troch dy elts jier wer te neamen. Der is wol-
ris sein dat in minske foar de twadde kear stjert as ek syn namme 
net mear neamd wurdt. 

Wy meie moarn BEFRIJINGSDEI fiere. Wat in foarrjocht, ge-
nietsje der fan en omfiemje (omarm) dy frijheid lykas in fereale 
jongfeint syn faam.       
  Harm Bosga. 
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SDG Nieuws 

Bijna vakantie!! Bij dit schrijven is het precies 3 weken geleden dat 
we een knallend Eurovisie Songfestival avond mochten beleven met 
de fantastische band Van Geeft ‘M en vele knotsgekke artiesten en 
niet te vergeten een bomvol dorpshuis!! Celebrate Diversity! Het 
thema van het Eurovisie Songfestival 2017. Heel toepasselijk voor 
deze tijd, maar zeker ook voor SDG. Wij zijn een band met veel 
diversity. Bij ons zal het nooit saai zijn. De avond was gevuld met 
een diversiteit aan 
talenten. Zo heeft 
Lysbeth laten horen 
dat ze niet alleen 
maar goed kan cor-
netspelen, want met 
het prachtige num-
mer Calm after the 
Storm van de Com-
mon Linnets liet ze 
horen dat ze ook be-
schikt over een 
prachtige stem. Sa-
men met Sander 
Metz de zanger van 
Van Geeft’M en met 
SDG als begeleiding 
liet ze de zaal de 
adem inhouden. 
Prachtig! We hebben genoten. (wat kan die meid goed spelen..) 
Verder kwamen voorbij Joan Franka, met tooi en geheel onver-
wachte hilarische achtergrondzangers, een ruziënde Waylon en Ilse 
(parodie op Common Linnets), een onherkenbare Sieneke, welke 
ooit ons land mocht vertegenwoordigen, de grootste blunder ooit. 
En als een ware grootheid kwam Conchita Wurst met Rise like a 
Phoenix op. De verrassing van de avond!!! Natuurlijk mochten onze 
jongste leden niet ontbreken op deze Eurovision avond. Yannick, 
Elina en Annalys speelden de sterren van de hemel, waarna er een 
spetterend playback optreden volgde van het junior songfestival; 
Kisses and Dancing!! Nog meer aanstormend talent kreeg het pu-
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bliek te zien en horen toen Marinus en Hedzer op de drums ver-
schenen. Het enthousiasme spat eraf, een prachtig duet en Douwe 
Bob doen het goed bij het publiek!  
Tyksters om utens gaven hun punten voor SDG, zoals Rudmer Bos-
ga uit Spanje, Richard Hijl-
kema uit Engeland, Erwin 
Hijlkema uit Amsterdam, 
Rennie Deelstra uit Oosten-
rijk, Janneke uit Noorwegen 
maar ook Gertjan Kooi uit 
Molkwar. Ook een verschei-
denheid aan Tikenieten ga-
ven hun punten voor SDG., 
dit varieerde van 8 tot 12 
punten , en van mensen die 
hun twijfels hadden over 
SDG en de echte die-hard fans!!! Prachtig! Wat een diversiteit!  
De avond werd aan elkaar gepraat op een geheel eigenzinnige, 
gekke, gehuld in een prachtige jurk, from Texas tot the Tike, euro-
vision –manier door Nynke!! We hebben van je genoten en velen 
met ons!! 
Na de tijd werd er nog lang nagefeest en danst in ons altijd gezelli-
ge dorpshuis met de band Van Geeft’M .  
 
Een week voor ons concert verzorgden we de logistieke begeleiding 
bij de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Twee dagen 
Lawei, teambuilding en het spekken van onze pot. Heel binnenkort 
willen we een aantal instrumenten vervangen, welke al meer dan 
30 jaar oud zijn. Het geld kan dus goed gebruikt worden.  
Afgelopen dinsdagavond was er een voorspeelavond van de jeugd-
leden. Met 4 drummers en 4 toeteraars olv Roel Jan Jongsma en 
Johannes Reijenga was een uurtje snel gevuld. De jeugd had eerst 
met elkaar patat gegeten, geoefend en klaargezet. Vol overtuiging 
en  met een kleine zenuw hier en daar prachten ze hun geleerde 
nummers ten gehore! Ga zo door!! Dan ziet de toekomst van SDG 
De Tike er zeker zonnig uit!!!  
Volgend jaar 80 jaar SDG!!! En dat in zo’n klein dorp! We koesteren 
dit, en gaan dit zeker met u vieren! Hoe is nog de vraag, maar Di-
vers word het zeker!!!  
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Voor nu nog één mooi concert! Namelijk op zondag 2 juli bij pa-
viljoen De Leyen. Dit i.s.m  Brassband De Bazuin Rottevalle en 
brassband Halleluja Drachtstercompagnie en zangeres Joubrich 
van der Heide. 

Het concert heet MEARBRASS en begint om 15.30u , adres 
Bildreed 3 te Rottevalle, of beter bekend; bij Paviljoen De Leyen. 
We hopen u te zien aan het water!!! 
En dan nu vakantievieren!!! En eind augustus de muzikale draad 
weer oppakken, 
 
Groet namens SDG,  
Betty  
www.sdg-detike.nl 
en facebook 



PAGINA 37 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117 

Even voorstellen 

Sinds december 2016 zijn wij, 
Simon en Alida Soepboer, ko-
men wonen aan Master de 
Jongwei.  
Na een paar maanden van ver-
bouwen en klussen, genieten 
we nu van deze prachtige wo-
ning in het rustige, landelijke 
dorp De Tike. 
Voorheen woonden we in 
Drachten en oorspronkelijk 
komt Alida uit Bedum en Si-
mon uit Ee (boven Dokkum). Beide zijn we natuurliefhebbers, 
naast wandelen en fietsen genieten we ook jaarlijks van een va-
kantie in de bergen van Oostenrijk. 
Alida werkt bij een organisatie voor verslavingszorg in Groningen 
en Simon bij Philips in Drachten. Simon heeft 2 kinderen en eind 
mei zijn we voor de eerste keer een trotse pake en oma geworden 
van Jurre, zoon van Silva en Jelmer. 
 
We hopen snel kennis te maken met alle dorpsgenoten (kom ge-
rust eens langs) en hier te genieten van de rust en ruimte in De 
Tike! 
 

Personalia 
 

Jan Krist, onze vaste schrijver van 
“Nieuws uit de natuur”  

is 25 mei jl. 80 jaar geworden.  
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Hûske hippe?Hûske hippe?Hûske hippe?Hûske hippe?    

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  
T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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Al sûnt de simmerfakânsje fan ferline jier hawwe 
wy ús behelpe moatten mei it fytspaad by de 
Leyen lâns, it Leyenspaad. Oannimmer Van der 
Meer hat dêr wakker omheistere mei it opheegjen 
fan de kaden. Mar mei de pinksterdagen fan dit 
jier meie wy der op rekkenje dat elkenien der wer 
kuierje en fytse kin. Foar my in reden om it dizze 
kear oer it wurd paad te hawwen. Paad, paden, 

paadsje.  

Piter Wilkens sjongt sa moai fan de ein fan elke 
reis dat dat it paad werom is. 

Fuotbaltrener Van Bronkhorst sei op snein 14 maaie: It paad nei 
súkses is faak besiedde mei obstakels (tûkelteammen). Likegoed 
soarge syn ploech derfoar dat der yn Rotterdam in grutte mannich-
te op in paad wie om feest te fieren. En tusken al dy minsken in 
heit en soan út Sumar/De Tike. Foar dei en dage wiene se op ‘n 
paad gien nei de Maasstêd,  It wie net swart fan de minsken, mar 
read en wyt. 

Anne Woudwyk (de byldhouwer) fertelde dat er alhiel it paad 
bjuster wie doe’t bliken die dat er fanwege in fersliten skouder 
hammer en beitel net mear hantearje koe. Hy siet der geastlik 
folslein trochhinne. 

Yn de Bibel lêze wy dat Johannes de Doper it paad ree meitsje 
moast foar de Heare Jezus. Hy wie de heraut. As heech pleatste 
minsken lykas de kening en keninginne del komme, dan wurdt der 
fan te foaren rejaal paad makke. 

Myn suske en ik hawwe yn ús bernejierren alris kapperke boarte. 
Us mem wie lykwols doe minder entûsiast oer de troch ús by inoar 
yn it hier makke luzepaadsjes. It is der wer útgroeid.  

It is faaks mar goed dat in minske yn it foar net wit wat er al-
legearre tsjinkomme sil op syn libbenspaad.  

De boer sei tsjin syn soan dy’t fan doel wie om te trouwen: ‘Ik sil 
jimme net yn it paad sitte. Ik sykje mei it âld minske (jim mem) 
wol in plakje yn in hûske yn de buorren. As elkenien syn paadsje 
noris goed skjinmakke, dan soe it der yn de wrâld grif oars útsjen. 
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Griemmank fan de Fryske taal 
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 De direkteur fan myn eardere kweekskoalle – Simon Akkerman - 
hie as biedwurd (slogan): Wa’t de wei wit, dy kin in oar paadwiis 
meitsje.  

Oan de ein fan doarpsfeesten en jiermerken komt it wolris foar dat 
guon minsken ûnderweis nei hûs der wurk fan hawwe om it paad 
rjocht te hâlden. Grif gefolgen fan de bierkraan. 

Eartiids wiene der in soad winkellju, lapkepoepen, slachters, bak-
kers, negoasjerinders en grientekeaplju by it paad. De lêste tiid 
sjogge we dat suver werom mei de auto’s fan TNT-post, DHL of 
oare bestelweinen dy’t bestellings by del bringe. 

Troch it Tikeboskje rint in âld tsjerkepaad. Yn it ferline rûn dit 
troch fia de Leidyk nei de Salvatortsjerke op it begraafplak te 
Nijtap. Letter gong it paad grif nei de Grifformearde tsjerke yn De 
Pein. 

Doe’t de ruilverkaveling yn de jierren sechstich kaam, binne der 
âlde paden ferlern gien. Fia de Harmsreed koe men bygelyks fan 
de Iniawei nei de Susterwei rinne. 

Ik tocht myn maat thús te treffen, mar hy wie al op ‘n paad (de 
doar út). 

Mei damp waar (mist) kin men samar it paad bjuster reitsje en yn 
in sleat telâne komme. 

Mei’t de winkelman tefolle jild op in paad hie (debiteuren) koe er it 
mear bolwurkje en gie de saak fallyt en kaam syn hiele âffearen op 
buorden (waard ferkocht). 

Earne paad oer hawwe wol sizze dat jo rjocht fan reed hawwe en 
der dus del meie. 

Dy man haldt it paad aardich waarm by dy jonge widdo. Hy komt 
dêr gauris oer de flier. 

Altyd itselde paadsje lâns (hieltyd yn deselde sleur) wurdt op den 
duer slim ferfelend. 

De jonges, dy’t ta de apels sieten, makken daliks paden doe’t se 
de boer fernamen. 

Wat jo ek foar in oar dwaan wolle of kinne, as it der op oan komt 
moat elk syn eigen paadsje lâns ( elk moat syn eigen libbenslot 
ûndergean.   

                                                                      Harm Bosga 
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Na de opleiding tot geweermaker werd ik geplaatst in de parade-
dienst op de Wittenberg in Stroe. Hier begon de verveling toe te 
slaan. ’s Ochtends ontbijt , acht uur aantreden met eventueel 
toespraken. Hierna gingen de monteurs naar de garage, koks 
naar de keuken en de chauffeurs naar hun auto’s, de admini-
streurs naar kantoor.  
Ik had een eigen werkplaats met voorin een opslag van dekens. 
Mitrailleurs voor op de auto’s welke ik onder beheer had en 
schoon moest houden. Eén keer per veertien dagen moest ik wa-
peninspectie doen. Iedereen moest zijn wapen op bed leggen en 
ik moest ze beoordelen op onderhoud, de betreffende persoon 
hiervoor een cijfer geven. Deze lijst ging naar de kapitein. De 
volgende keer kreeg ik een nieuwe lijst, zo kon de kapitein dan 
het onderhoud per persoon beoordelen. Voor mezelf had ik een 
schrift gemaakt waar ik ook de cijfers in zette en kon zo beoor-
delen wat ik de vorige keer had gegeven. Er was wel eens ie-
mand die je niet mocht, die gaf je dan een onvoldoende maar de 
volgende keer een voldoende.  
Eén keer per week moest ik de was naar de wasserij brengen in 
Apeldoorn. Soms moest ik met de foerier schoenen naar Zut-
phen brengen, dat waren mooie onderbrekingen maar meestal 
zat ik in de werkplaats, met een geweer open op de werktafel, 
een boek te lezen. Als er dan iemand binnenkwam gauw het 
boek onder de tafel en het geweer poetsen. Zoals ik zei, de ver-
veling sloeg toe, je zag geen toekomst meer en je verdiende 
niks. Hierdoor heb ik de verkering uitgemaakt wat later toch 
weer is goed gekomen. Je kon ook voor vier jaar tekenen, dan 
verdiende je het minimumloon, werd korporaal en na vier jaar 
kreeg je een bonus van vierduizend gulden. Dit leek me wel wat 
maar toen ik moest tekenen heb ik het niet gedaan, ik was niet 
een echte militair.  
Ik ben wel eens met een transport mee geweest, dat was een 
mooie afleiding, een weekend stappen met commando’s.  
Ook zijn we tien weken naar La Courtine in Frankrijk geweest, 

Wat is er geworden van … Heero Postema (5) 
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Betanke! 

De collecte voor het Epilepsiefonds heeft dit jaar op de Tike het 
mooie bedrag opgeleverd van 241 euro en 25 cent. 
 
Alle gulle gevers bedankt! 
Collectanten, Brigitte, Mariette  
en Steffen, heel hartelijk dank  
voor hun inzet! 

Geke Kooistra - Paulusma 

Collecte Epilepsie fonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

daar was ik chauffeur op de keukenwagen met rijopdrachten La 
Courtine/La Courtine opdracht. Dit was ook interessant, in die tijd 
kwam je eigenlijk nooit in het buitenland. Mijn vader is een keer in 
Utrecht geweest maar verder zijn mijn ouders niet buiten Friesland 
geweest.  
Terug in Nederland kwam de verveling weer en moest ik nog een 
half jaar. De verkering was weer aan en nog even doorzetten. Over 
de belevenissen in La Courtine en Duitsland zou ik nog wel meer 
kunnen vertellen maar dan komt er geen einde aan. Het mooie van 
de diensttijd was dat, je kwam onder de mensen, leerde Neder-
lands praten en na de diensttijd onthoud je alleen de leuke dingen. 
Ik ben toch wel blij dat ik het heb meegemaakt…tot zover de mili-
taire dienst.   

Op 2 juny 2017 mochten wy (Harm en Ida) betinke dat wy 50 jier 
troud binne. 
It hat foar ús en de bern, bernsbern en famylje in hiele moaie dei 
west. 
En wat hawwe der in minsken oan ús tocht. Tige tank foar al dy 
kaarten, it flagjen, blommen en persoanlike lokwinsken. 
 
Harm en Ida Bosga-Bouwer. 
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Eindstand klaverjassen seizoen 2016/2017 

  gemist totaal 

1 Marten v/d Molen 1 39608 

2 John Ament 2 38935 

3 Houke Hijlkema 1 38792 

4 Harm Boersma 1 38418 

5 J A Meester 2 38121 

6 Ebe v/d Molen 1 38091 

7 Joh. Ploeg 0 37839 

8 Heinze de Boer 2 37647 

9 Jan v/d Meer 2 37267 

10 Adrianus Groen 1 37207 

11 Henk Paulusma 0 37073 

12 Rommie Boersma 1 36189 

13 Jan Posthumus 2 35608 
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Dorpshuis De Tike  
Het adres voor vergaderingen of buurt/familiefeesten. 

vraag naar de vele mogelijkheden.  
tel. 0512-372306 

 
Voor reserveringen  

 Betty van der Bij, telefoon: 0512-372699 

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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Het schooljaar 2016/2017 is bijna 
voorbij. Een schooljaar waarin veel is 
gebeurd. We hebben met z’n allen kei-
hard gewerkt. De CITO toetsen zijn 
net weer geweest en groep 8 heeft de 
IEP toets gemaakt. Hiervoor hebben 
ze twee ochtenden in het Dorpshuis 
hard zitten zweten! Daarnaast zijn alle 
kinderen van de groepen 7 en 8 ge-
slaagd voor het verkeersexamen.  Ook 
hebben we veel leuke en ontspannen-
de activiteiten gehad. Bij alle activitei-
ten die op school gebeuren hebben we veel hulp gehad van ou-
ders. Hier kunnen we als school niet zonder. Heel erg bedankt!! 
In maart hebben we over het thema Landen en Volken gewerkt. 
Heel veel ouders, broers, zussen, pake’s en beppe’s kwamen naar 
de tentoonstelling om onze werkstukken , presentaties enz. te be-
wonderen. Ook mochten de ouders een gedeelte van de dag mee-
draaien in de groep van hun kind(eren). Dit is een heel gezellige 
dag geworden! 
In april mochten de kinderen maar liefst twee keer op school ont-
bijten. Voor het Paasontbijt hebben de kinderen zelf over heerlijke 
broodjes, beleg en nog veel meer meegenomen wat we met z’n 
allen hebben gedeeld. De week daarna was het Koningsontbijt dat 
voor ons werd verzorgd door een supermarkt.  
 
Van de familie Zandstra kregen de kleuters een uitnodiging om bij 
hun pasgeboren geitjes te komen kijken. Dit wilden we vanzelf 
maar al te graag. Na het Paasontbijt stond Wikje ons al op te 
wachten en we hebben een fantastische morgen gehad. Vol span-
ning stonden de kleuters bij het hek te wachten totdat ze bij de 
geitjes mochten. 
De geitjes werden geaaid, opgetild en van de ene kant naar de an-
dere kant gesjouwd. Wikje had zelfs voor limonade en iets lekkers 
gezorgd. Het werd een onvergetelijke morgen! 
 
Ook hebben alle groepen een voorstelling van Uurcultuur bezocht 
in De Lawei of op een andere school. Voor de tweede keer dit jaar 

Nieuws van School 
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is er een sportdag georganiseerd. Jammer genoeg strooide het 
slechte weer roet in het eten en werd de dag halverwege afgelast.  
 
Onze moeders werden op Moederdag verrast met een cadeautje en 
over een poosje zijn de vaders aan beurt…… geheimpje…… 
 
In juni gaan alle groepen een dag op schoolreisje naar Sanje-
sfertier (1,2), Duinenzathe (3,4,5) of Wildlands in Emmen (6,7,8). 
En dan breekt de maand juli met verschillende activiteiten aan. De 
juffendag, de laatste schoolweek en we nemen afscheid van Sigrid, 
Folkert, Wessel, Jan Rense en Pierre  uit groep 8. 
 
En dan last but not least…… op 24 juni zal het plein van De Giel-
guorde op de schop gaan. Onze directeur a.i. Gerard Bandringa en 
een aantal ouders hebben veel tijd  in de voorbereiding gestoken. 
Om de plannen te verwezenlijken is er hulp van ouders of andere 
belangstellenden nodig. Wilt u meehelpen? Meld u bij ons aan mid-
dels een telefoontje of loop gerust bij ons binnen. Graag!! 
 
Met vriendelijke groet,  
namens alle leerkrachten van de Gielguorde, 
 
Riemke de Haan - Bergsma 
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De biljart competitie bleef tot de laatste bal spannend! 

Na de eerste 4 partijen gespeeld te hebben staan Louw en Merijn al 
bovenaan. 
Wisselend gaan ze aan kop en het is spannend. Na de 8ste ronde 
komen Gerrie en Rindert om de hoek kijken, maar kunnen het hoge 
spel van Merijn en Louw niet bijhouden. 
In de 14e  ronde kon Merijn het hoofd koel houden en een goede 
prestatie neerzetten. De druk wordt opgevoerd. Louw moest in de 
15e ronde nog 2 partijen 
spelen. Hij kon 6 punten 
winnen maar 4 was al ge-
noeg om zich winnaar te 
maken. De beker lag bin-
nen handbereik! Kan 
Louw, de zenuwen in be-
dwang houden en gaan 
scoren zoals hij de hele 
competitie deed? In de 2 
zinderende partijen kon 
onze Joop Zoetemelk 
(Louw) het hoofd niet koel 
houden, en haalde daar-
door maar 2 punten bin-
nen in plaats van de beno-
digde 4. Daardoor werd 
Merijn welverdiend win-
naar. 

In deze 15e  ronde werd er ook een 2e spectaculair partij gespeeld, 
om de hoogste serie van het seizoen. Het hele seizoen stonden Rin-
dert en Heinze op een gelijk van 50%  
In de allerlaatste partij kreeg Heinze speciale krachten, en maakte 
een serie van 9 waardoor zijn hoogste gemiddelde op 56% uitkwam. 
Heinze was in slechts 4 beurten uit (normaal spelen we 25 beurten) 
Zou door dit spel Heinze ons gaan verassen voor de competitie van 
2e deel 2017? 

Biljartseizoen 1e deel 2017 

Merijn werd de 

winnaar van  

competitie 

2017 1e deel 
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  Eindstand Win punten Verlies punten 

1 Merijn de Bruin 35 -13 

2 Louw Kooistra 34 -14 

3 Rindert Posthumus 32 -16 

4 Gerrie Elverdink 31 -17 

5 Jan.P Posthumus 28 -17 

6 Jan.K Kooistra 28 -20 

7 Wietze de Jong 27 -21 

8 Heinze de Boer 25 -23 

9 Adriaan Groen 25 -23 

10 Jan.H Hooijenga 24 -24 

11 Sjouke Riemersma 23 -25 

12 JanDaniel Posthumus 22 -26 

13 Jelte Dijkstra 19 -26 

14 Houke Hijlkema 18 -30 

15 Daan Posthumus 15 -33 

16 Marten Hielkema 10 -32 

17 Auke Tiekstra 4 -44 



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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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. 

  Bel ons:  
0512-360658 

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 
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Himmeldei op  2 april 

Vandaag was het weer himmeldag. Ik had er erg zin in! Toen we bij 
het dorphuis kwamen moesten we wachten tot iedereen er was. 
Daarna gingen we in groepjes op pad.  Bij elke groep moest een skel-
ter zijn , dat was wel handig voor de rommel. We vonden weer veel 
rommel, het gekste wat we vonden was 3 handdoeken en een sjaal. 
Ik vond ook 2 dode kikkers maar die mochten niet in ze rommelzak. 
Dus die heb ik op de 
skelterkar gelegd. Toen 
we weer bij het dorps-
huis terug kwamen gin-
gen we met zijn allen 
patat eten. Het was 
een hele gezellige mid-
dag.  Volgend jaar 
maar weer!   

Groetjes van Gerrit 
Douma 
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Op vrijdag 7 juli van 14.30 tot 16.30 is er in 
dorpshuis de Wringe Opeinde een OPEN 
MIDDAG met o.a. een workshop ‘muziek op 
schoot’, blotevoetenpad, sensotafel, knutse-
len, spelen en voor ieder gezin een goodie-
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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 
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Dorpshuisactiviteiten van maandag t/m vrijdag 

Maandag:  

Seniorenbiljarten van 13.30-16.00 uur 
Contactpersoon Daan Posthumus tel: 372127 

Volksdansen van 14.30-15.30                                                          
Contactpersoon Winnifred de Bruin tel: 371626 

Toneel van 19.30-22.00 uur 
Contactpersoon Geke Groen, tel. 372924  
 
dinsdag: 
Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria van 19.30 tot 21.30 
Contactpersoon Betty Posthumus tel: 372513 
 
Donderdag: 
Biljartclub van 19.30–23.00 uur 
Contactpersoon Jan Daniël Posthumus tel: 370308  
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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 moei-
lijke dagen bij.  

Goed om te weten 

 
Dorpsbelang De Tike 

www.de-�ke.nl 

dorpsbelangde�ke@hotmail.com 

Secretariaat : Gerda de Vries-Kievit, tel. 0512-372832 

 

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 kle-
ding voor Roemenië bezorgen bij de heer Schipstra, Hegewei 2 te 
Opeinde. 
 
 

Politie 

Wijkagent:  Anne Doddema  
Tel. 0900-8844 

 



 

  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 

Dienstrooster huisartsen 

Onderstaande huisartsen nemen deel 
aan Dokterswacht Friesland.  

De dienstverlening in de avond, de 
nacht, het weekend en op feestdagen is gezamenlijk geregeld via Dok-
terswacht Friesland. Dat betekent in uw gebied via de Dokterswachtpost 
Drachten. 

Heeft u in het weekend, op feestdagen of buiten kantooruren 

dringend een huisarts nodig? Neen dan contact op met Dokters-

wacht Friesland.  

Centraal nummer:  0900 - 112 7 112 

Ga NIET zonder afspraak naar de huisartsenpost voor een consult. Af-
spraken worden namelijk altijd eerst overlegd met de regiearts alvorens 
deze wordt ingepland 

Voor algemeen informatie, herhaalrecepten en niet-spoedeisende klach-
ten kunt u terecht bij uw eigen huisarts.  
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Kopij inleveren tot 1 september 


