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Fan ‘e redaksje        

Het juninummer is een feit. Aangezien er de afgelopen maanden 

weinig activiteiten in het dorp waren verwachten we ook weinig ko-

pij. Toch ligt er nu een speciaal nummer in uw handen waar we erg 

trots op zijn.   

 

Zoals op meerdere plaatsen zie je in deze Corona-tijden vele crea-

tieve ideeën ontstaan. Ook de Heidehipper heeft enkele items be-

dacht en uitgevoerd. Zo is op de pagina hiernaast al een voorproef-

je te zien van onze invulling van de middenpagina’s. We hebben bij 

een aantal Tyksters aangebeld en hebben met deze mensen een 

kort gesprekje gevoerd over deze Coronatijd.  Hoe mensen deze 

tijden beleven, de nadelen maar óók de eventuele voordelen van 

deze tijd. Dat heeft gerusulteerd in 13 prachtige korte portretjes 

die te zien en te lezen zijn vanaf pagina 31.   

 

Verder heeft Simon Soepboer nog een heuse Tykster kruiswoord-

puzzel gemaakt. Deze is te vinden op pagina 12 en 13. Erg leuk 

maar best lastig om te maken. De oplossing van de puzzel kan 

worden gemaild naar Heidehipper@hotmail.com (of schriftelijk bij 

een van de redactieleden). Onder de goede inzendingen zullen 3 

prijzen worden verloot. Bedankt Simon! 

 

In mei heeft de Tike afscheid moeten nemen van Gooitsen Deel-

stra. Als bezorger van de Heidehipper buiten de Tike werd hij door 

ons zeer gewaardeerd. Zijn opgeruimde humeur sprak vele mensen 

aan.  Op pagina 15 in deze Hipper vindt u een in memoriam, ver-

zorgd door SDG.  

 

Afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het Coronavi-

rus. De laatste tijd horen we steeds vaker dat mensen “Corona-

moe” zijn.  Ook ik ben echt nu en dan wel eens Corona-moe maar 

blijf de hygiëne– en afstandsregels in acht nemen en pas een beet-

je op elkaar.  

 

Laten we afspreken dat we voor elkaar blijven zorgen.  

 

Een fijne vakantie 

SW 
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Bij de voorpagina       
Deze luchtfoto heb ik gemaakt 23 april j.l. vanuit de helikopter. Op 

deze dag hadden we een patiënt van de Intensive Care van Rotter-

dam gebracht naar de Intensive Care van UMC Groningen. Nadat 

we de patiënt veilig hadden  afgeleverd  vlogen wij weer naar de 

vliegbasis in Leeuwarden.  Ik heb de piloot gevraagd of we even 

over De Tike konden vliegen. Zodoende was ik in de gelegenheid 

om even wat overzichtsfoto’s te maken van ons dorp. Het is me 

niet gelukt om het hele dorp in beeld te krijgen omdat ik geen foto-

toestel bij me had.  

 

Deze foto’s zijn geno-

men met mijn tele-

foon! 

 

Jillard Faber, Ambulan-

ceverpleegkundige 

 

“ De hectiek was weg, er 

werd veel gepraat! Maar 

ik ben ook blij dat ik 

weer ‘de boer’ op kan”  

Gerda de Vries (47 jaar) 
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Pasen 2020...        

Zaterdag 11 april, een dag voor 1e Paasdag.  

Een weekend waarop we vaak naar familie gaan voor een paas-

brunch, echter dit jaar niet. 

Dit jaar, een compleet andere Pasen. 

Een Pasen in ons eigen dorp, De Tike! 

Wat was het fijn, dat ondanks de Corona, 

het paaseieren zoeken voor de kinderen 

(en ouders) toch door kon gaan. Een 

groot feest! 

Gedurende de hele dag kon je beginnen 

aan de zoektocht, zo was er verspreiding 

en konden we voldoende afstand houden 

van elkaar. Het begin was op de Peinder-

wei, daar kregen de kinderen een formu-

lier met uitleg en gelijk de eerste letter! 

Wat hadden ze er (al dagen) zin in!  

Vervolgens waren er overal let-

ters verstopt in de tuinen aan de 

Peinderwei, Master Iniawei, Ma-

ster de Jongwei en de Susterwei.  

De paashaas had ons echter wel 

een beetje voor de gek, het wa-

ren niet één, maar twee woor-

den! Maar de kinderen en ouders 

konden het mysterie gedurende 

de speurtocht ontdekken en bij 

de laatste letter aangekomen, op 

de Susterwei, wisten ze het ze-

ker; ‘’Vrolijk Pasen’’! 

En wat was het een ‘’vrolijk 

Pasen’’! De kinderen waren zo 

verrast toen ze bij de laatste 

letter een mooie kleurplaat en 

een eetbare paashaas kregen. 

 

Bedankt voor de organisatie! 
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 Bedankt…         

De Tike Bedankt ! 

 

En dan ynienen is it stil.. 

Us leave heit en pake, mem har leave man Jan Posthumus is der 

net mear.. 

De lêste wike wie swier…... 

Foar mem..., mar seker foar heit wie it al heel lang dreech…. 

De ziekte van Alzheimer wie net te kearen, en heit moast steeds 

mear ynleverje. 

Troch dat mem heit syn feilige ba-

sis wie, mar ek troch de mienskip 

yn ús doarp koe heit wêze sa at 

der yn’t lêst oan wie. 

Elke dei op de scherjontsjes troch 

it doarp, in praatsje, in muntsje en 

de hân heech. In beeld dat meni-

gien wol wit.  

 

Wat in foarrjocht om te wenjen yn 

in doarp as De Tike. Wat in omtin-

ken foar en nei it ferstjerren fan ús 

heit. SDG en de fuotbal fan Sumar 

skreaunen in prachtig in memoriam 

yn de vorige Heidehipper en de Koekoek (doarpskrante fan Su-

mar) 

  

We wolle elkenien enorm bedanke foar alle foarmen fan omtin-

ken foar mem en foar ús as bern en pakesizzers. It fielt as in 

waarme tekken.  

 

De Tike; wêr in lyts doarp GRUT yn is. “Leafde en omsjen nei 

elkoar.”  
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Tyksters in het nieuws      

 

Bernepraat        

Famke fan 8 hat moaie blomkes foar mem socht. As se it boekets-

je oan mem jout seit se, "sjoch mem, ik ha foar mem moaie niet-

vergeetjes plukt!" (vergeet-me-nietjes) 

 

It selde famke en har suske fan 6 witte dat 

harren poes mei koarten jongen kriget en kin-

ne hast net wachtsje oan't de "kittens" der 

binne.  

As it jongste famke dan thús komt fan skoalle 

freget se oan har mem; "mem binne de jonge 

poeskes al út?"   
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  Getrouwd         
 

 

Wieberen en Joke Postema  

waren op 20 mei  

55 jaar getrouwd  

 

 

 

Sietse en Baukje van der Molen  

zijn op 14 juli  

25 jaar getrouwd 

Húskehippe                      

Op Peinderwei zijn uit Drachten komen te wonen: 

Christina Hiemstra en haar dochtertje Faylinn. 

Wolkom op ‘e Tike. We hopen dat jullie het hier 

erg naar de zin zullen hebben.   
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tel. 06-51658889 
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Saskia Hutten 

gediplomeerd instructrice paardensport 

De Tike 

Voor de verbetering van het ruitergevoel en de rijtechniek 

Ik besteed veel aandacht aan:  

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

rechtrichten) 

• houding en zit 

• proefgericht trainen 

• lichte springtraining (bijv. gymnastische lijntjes rijden) 

• mentale begeleiding 

Daarnaast kan ik advies bieden omtrent: 

• het longeren van paard/pony 

• voeding en gezondheid 

• harnachement 

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

gewerkt met probleempaarden en veel paarden zadelmak gemaakt 

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

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

veel kennis van verschillende rijtechnieken en als het nodig is kan 

ik het paard/ de pony overnemen van de lesklant.                           

Voor meer informatie ben ik bereikbaar op                                      

telefoonnummer:         06-45148043  
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Tykster kruiswoordpuzzel       

 
1   2 3 4 5 6 7   8     9   10   11 12 13   14 15 16 17 

 
    18                 19   20           21         

 
22 23           24 25   26   27       28         29     

 
30       31   32       33 34     35 36     37   38       

 
39     40       41           42       43             

 
44             45         46       47       48   49   

 
50     51     52     53   54     55         56         

 
57   58   59 60               61         62           

 
    63               64   65     66   67   68   69   70 

 
71           72           73   74   75               

 
    76 77         78             79     80     81 82   

 
  83   84     85           86         87     88       

 
89   90     91     92 93   94       95       96         

 
  97     98     99                   100     101 102   103 

 
104     105     106     107           108 109     110   111     

 
      112         113   114   115   116       117           

 
118   119     120       121         122       123     124 125   

 
126       127       128     129   130           131 132   133   

 
134     135       136     137         138 139   140           

 
  141         142   143       144   145     146         147   

 
148     149   150           151   152       153       154     

 
155   156           157   158     159 160   161       162   163   

 
164         165         166           167 168   169   170     

 
171               172         173                     

 Oplossing:                     

 
152 22 26 104 36 162 

 
43 6 118 124 69 99 74 165 164 60 108 

      

In te sturen naar Heidehipper@hotmail.com. Er zijn 3 prijzen te winnen. 
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Horizontaal:       

1 Straatnaam 52 Ophouden 96 Openbaar vervoer 136 Hersteld 

11 Drentse voetbalclub 55 Uitgang (eng) 97 Hallo 138 Mevrouw (afk) 

14 Ik 56 Mondbescherming 98 Schoolonderzoek 140 Gft-bak 

18 Stoppen 57 Zekere 99 Orthopedisch middel 141 Omroep 

19 Kanaal 59 Dier 100 Overmatig 143 Razernij 

22 Dun 61 Heilige (afk) 101 Iets zachter (muz) 145 Niet vrij opzegbaar 

24 Vertaler 63 Soort concert 104 Kledingstuk 147 Frans lidwoord 

27 Zoen 66 Straatnaam 107 Electronische effecten-
beurs in US 

148 Voorzetsel 

28 Manier 71 Hert 108 Zweden (afk) 149 Oude munt 

29 Neerslag 72 Radio TV Noord 111 Meisjesnaam 151 Baard 

30 Dageraad 73 User Acceptance Testing 
(afk) 

112 Geseponeerd 153 Brassband 

31 Uitroep 75 Mafkees 114 Soort hond 154 Omroep 

33 Voetbalclub 76 Middeleeuws oorlogstuig 118 Eerste mens 155 Dorp 

35 Larie 78 Voorwaarden 120 Motor (eng) 157 Koopje (afk) 

37 Dorp 80 Eerstvolgende (afk) 122 Duitse TV zender 159 Enorm 

39 Neon (afk) 81 Ook 123 Het typografische teken @ 163 Eerwaarde (afk) 

40 Kunst in maisveld 84 Selenium (scheikundige 
afk) 

124 Aarden vaas 164 Tijdschrift (deel) 

43 Filipijns eiland 85 Ontkenning 126 Moeder (fr) 165 Zijrivier van de Donau 

44 Boomwal 86 Ver (in samenstelling) 128 Vogel 166 Lidwoord 

45 Ferrum (afk) 87 Maat 129 Egyptische koning 167 Stad in Ohio (US) 

46 Kortom 89 Kopie 131 Kijkbuis 171 Gehucht ten NO van Ma-
rum 

48 Eeuw / Eeuwigheid 92 Snoep 133 Spil 172 Ver 

50 Ijzer (element) 95 Niet fit 134 Rivier in Rusland 173 Straatnaam 

51 Reeds       

        

 Vertikaal:       

1 Water in Friesland 34 Noot 79 Stroming van een rivier 125 Gemeente in overijssel 

2 Bevroren water 36 Besturingssysteem 82 Onvoltooid tegenwoordige 
tijd 

127 Oersterke strijder 

3 Gravure 38 Kranig persoon 83 Dorpskrant 129 Gooischijf 

4 Achter 40 Wederhelft 87 Genezen 130 Deel van een mast 

5 Indoor sportverblijf 41 Emotie 88 Boom 132 Lor 

6 Lidwoord (Frans) 42 Als Aantekening (afk) 90 Jongensnaam 135 Deel van een theater 

7 Voetbalclub 47 Bericht, tijding 91 Haardracht 137 Bijwoord 

8 Niets 49 Uitroep 93 Uitroep 139 Waarnemend (afk) 

9 Overnemen 52 Plant 94 Sterke ontkenning 140 Tijd om te slapen 

10 Prullenbak (Fries) 53 Asian Television Network 99 Landcode Slowakije 142 Gezegend (Eng) 

11 Breedbandverbinding 54 Zekere 102 Land in Zuid-Amerika 144 Broodbeleg 

12 Centraal Europeese Tijd 58 Gast 103 Straatnaam 146 Dominee (afk) 

13 Dag 60 Maan die niet te zien is 
(afk) 

105 Chemieconcern 148 Oude Nederlandse munt 

14 Dierengeluid 61 Zonder nationaliteit 106 Bol 150 Bijbelse naam (betekenis 
is 'vurig') 

15 Kast 62 Mannetjesdier 109 Waadplaats 152 Afkorting van een maat-
eenheid 

16 Deurhandvat 64 Besluit 110 Zekeringhouder 156 Ned. meisjesnaam 

17 Jongensnaam (Frans) 65 Raam 113 Water 158 Troefkaart 

20 Europeese Unie 67 Chemisch symbool (afk) 115 Meisjesnaam 160 Internationale schaatsunie 
(afk) 

21 Boot 68 Nagelaten krijgen 116 Extrinsieke allergische 
alveolitis (afk) 

161 Gravin 

23 Dierengeluid 69 Blessure 117 Zonnegod 162 Insect 

25 Soort concert 70 Meisjesnaam 118 Ziekenhuis 168 Slee 

26 Niet heel 74 Dierenverblijf 119 Heibel 169 Voorzetsel 

31 Modinette 77 Sneltrein 121 In de vorm van goederen 170 Windrichting (afk) 

32 Reeds       
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SDG nieuws        

Het is voor mijn gevoel nog maar net geleden dat ik 

het vorige stukje voor de Heidehipper zat te typen. 

En ook deze keer valt het niet mee.. 

Want nadat we in maart al afscheid moesten nemen 

van Jan Posthumus verloren we op 13 mei opnieuw 

een zeer gewaardeerd (ere)lid; Gooitzen Deelstra. 

Met een klein ensemble verleenden we onze mede-

werking aan de afscheidsdienst en op het kerkhof vormden we een 

indrukwekkende erehaag voor Deelstra.  

Kort voor zijn ziekenhuisopname speelde Gooitzen nog mee toen we 

op verschillende locaties in he De week daarvoor speelde Deelstra 

zijn laatste officiële optreden uitgerekend tijdens de afscheidsdienst 

van zijn grote (muziek)vriend Jan Posthumus. De twee mannen wa-

ren jarenlang een prachtig duo binnen de vereniging. Tijdens het ju-

bileumconcert in 2018 werd Deelstra tot erelid benoemd. Verderop in 

deze Heidehipper vindt u het In Memoriam dat op onze website is 

geplaatst.  

Stil zitten deden we ook in de afgelopen periode niet. Zo organiseer-

den we een online SDG-quiz waarbij Sietske als winnares uit de bus 

kwam en maakten we onze eerste ‘samenspeelvideo’. Hierbij heeft 

iedereen zijn of haar eigen partij ingespeeld en opgenomen. Deze 

beelden zijn samengevoegd in één film en het resultaat was prachtig 

en is te vinden op  onze Facebookpagina en website. In de komende 

weken volgt dan nog een heuse online-SDG-Bingo! U ziet, SDG gaat 

altijd door!  

Nu, zo halverwege juni zijn we als bestuur druk bezig om te kijken 

of, waar en hoe we eventueel nog zouden kunnen repeteren. Dat is 

nog een lastig karwei. Ook een jaarplanning maken voor het komen-

de seizoen is lastig als je niet weet of je überhaupt concerten mag 

organiseren. In ieder geval zijn alle concoursen en ook de Neder-

landse Brassband Kampioenschappen inmiddels al geannuleerd. We 

zullen creatief moeten zijn, maar de eerste ideeën liggen al klaar en 

we gaan er dan ook vanuit dat we ook komend seizoen, met- of zon-

der maatregelen, van ons zullen laten horen!   

Op onze website en Facebookpagina zullen we u op de hoogte hou-

den van alle ontwikkelingen en plannen! 

Facebook.com/SDGDeTike 

www.sdg-detike.nl 

WdV 
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In Memoriam: Gooitzen Deelstra 
*24-02-1943 – †13-05-2020 

Op woensdag 13 mei is ons erelid Gooitzen Deelstra na een kort 

ziekbed op 77-jarige leeftijd overleden. 

Deelstra werd lid van Soli Deo Gloria in 1993 en was daarmee een 

echte ‘laatbloeier’. Altijd vrolijk en opgewekt bezocht hij trouw de 

repetities in de 27 jaar dat hij lid was van de vereniging. Hij kon 

zichtbaar genieten van het maken van muziek. Vooral de koralen 

deden zijn hart sneller kloppen. Samen met Klaas Veltman nam hij 

de 2e baritonpartij voor zijn rekening en er werd in die sectie heel 

wat afgelachen door de mannen. 

Toen we in maart onze activiteiten moesten stopzetten i.v.m. het 

Corona-virus was Deelstra nog altijd zeer actief voor- en met SDG. 

Deelstra stak graag zijn handen uit de mouwen en stond bij acties 

als het ophalen van oud papier, de potgrondactie en het Sjoelen en 

Kegelen vooraan. Samen met zijn (muziek)vriend Jan Posthumus 

was hij de ‘scharesliep’ van De Tike en hij stond altijd klaar voor wel-

ke klus dan ook. 

Tijdens de jaarvergadering werd Deelstra jaarlijks op applaus ge-

trakteerd wanneer hij bij de rondvraag steevast aangaf: “Ik gean 

noch mar moai even troch, ik ferleng myn kontrakt wer mei in jier”. 

In 2016 won de euphonium- en baritonsectie de sectieprijs tijdens 

de NBK in Utrecht en wat was Deelstra trots. Na de prijsuitreiking 

pinkte hij een klein traantje weg.. “Geweldich, hi?!” 

Tijdens het jubileumconcert in 2018 werd hij tot erelid benoemd 

vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. 

Met het overlijden van Deelstra verliest SDG haar tweede erelid in 

zeer korte tijd. We hopen dat we, wanneer we weer mogen musice-

ren, troost kunnen vinden in de muziek en zullen met elkaar de 

schouders eronder zetten op weg naar betere tijden. 

 

 

We wensen Geeske, de 

kinderen en kleinkin-

deren heel veel sterkte 

in deze moeilijke tijd. 

 

 

 

Tige tank foar alles, 

Deelstra. We sille jo 

misse. 
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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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Nieuws van het dorpsbelang     

De afgelopen maanden zullen voor alle dorpsgenoten 

een zeer bijzondere ervaring zijn geweest. Nog altijd 

hebben wij te maken met de, inmiddels enigszins ver-

soepelde, geldende maatregelen. Als bestuur was het 

ook aftasten naar wat wel en niet mogelijk was. Samen 

met de Historische kring en muziekvereniging Soli Deo Gloria wa-

ren we in voorbereiding voor een lang weekend met gezamenlijke 

activiteiten rondom 4 en 5 mei. Helaas hebben we dit moeten an-

nuleren. Ook zijn de geplande bestuursvergaderingen niet doorge-

gaan. In april hebben wij noodgedwongen een buitenoverleg geïm-

proviseerd. 11 juni hebben wij onze laatste bestuursvergadering 

voor de zomer gehouden. Van een aantal zaken die daarin bespro-

ken zijn stellen wij u graag op de hoogte. 

 

Annulering jaarvergadering 2020 

In maart van dit jaar hebben we moeten besluiten om de jaarver-

gadering uit te stellen. Nu hebben we besloten om de jaarvergade-

ring gezien de situatie rondom de Corona uitbraak en de daarbij 

behorende maatregelen te annuleren voor dit jaar. Ieder lid is hier 

inmiddels van op de hoogte gebracht, middels een brief of e-mail.  

 

Werkgroepen schoolgebouw 

De opstart van deze werkgroepen is door de Corona maatregelen 

helaas ook achterwege gebleven. Op het moment van schrijven is 

het de bedoeling dat er op 24 juni een eerste aanzet wordt gege-

ven middels een bijeenkomst in het dorpshuis met alle aangemelde 

werkgroep-leden. 

 

Stoepkrijtactie Bevrijdingsdag 

De mogelijkheden om stil te staan bij 75 jaar bevrijding van ons 

land, waren dit jaar beperkt door de Corona maatregelen. Toch 

hebben we hierbij stil willen staan door een pakje stoepkrijt en een 

kleurplaat rond te brengen bij de kinderen uit de Tike. Ze zijn hier-

mee druk aan de slag gegaan en o.a. op Bevrijdingsdag 5 mei 

prachtige creaties gemaakt in het dorp. 

 

Nieuwe picknickbank  

In 2019 is er via het buurtbudget, een aanvraag ingediend voor het 
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 plaatsen van een picknickbank nabij de vogelkijkhut. Voorkeur van 

het Dorpsbelang was om de picknickbank te plaatsen op de dijk 

richting de vogelkijkhut. Helaas blijkt dit erg moeilijk te zijn, van-

daar dat we hebben gekeken naar een alternatief. Er is kortgeleden 

een aanvraag ingediend om de picknickbank rechts van de reus te 

plaatsen. We hopen dat deze aanvraag goedgekeurd zal worden, 

zodat de picknickbank op korte termijn geplaatst kan worden.  

 

Historische paden 

Inmiddels zijn we al weer een aantal maanden op weg in het nieu-

we onderhoudsseizoen voor de historische paden. We hebben he-

laas afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers, maar daar 

tegenover staat, dat er ook een aantal nieuwe vrijwilligers zijn die 

zich hebben aangemeld. De paden worden inmiddels weer volgens 

planning 2-wekelijks gemaaid. Op de laatste zaterdag in juni staat 

een onderhoudsdag gepland. De exacte invulling hiervan is op mo-

ment van schrijven nog niet bekend. 

 

Website de-tike.frl 

In de vorige editie van de Heidehipper hebben wij bericht, dat de 

website niet meer bereikbaar was. Inmiddels is deze weer online en 

wordt er druk gewerkt aan een nieuwe opmaak. Ook de inhoud was 

aan een revisie toe. Ook hier is een eerste aanzet voor gegeven. 

Omdat wij vinden dat deze website voor het hele dorp zijn toepas-

sing heeft, nodigen wij u uit om ook mee te denken over de invul-

ling van de website. Mist u nu iets of heeft u tips voor website, 

neem dan contact op met het Dorpsbelang. 

Tot vorig jaar was ook de website de-tike.nl nog actief. Omdat er 

daarmee dubbele kosten werden gemaakt, hebben we besloten om 

alleen verder te gaan met de-tike.frl. Van de oude website is een 

back-up gemaakt, voordat deze inactief werd. 

 

 

 

Agenda: 

Donderdag 10 september 2020  

Aanvang 19:30 uur  

Bestuursvergadering 
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 Nieuws van historische kring “De Rûnte”   

Onze expositie over 75 jaar vrijheid kon niet doorgaan.  

Wat wel kon was een speciale dubbeldikke uitgave van de Werom-

sjoch, Bevrijdingsnummer. En bovendien waren we in staat om die 

uitgave ook te bezorgen bij alle niet-donateurs in het dorp. 

Bij die bezorging zat ook een brief met uitleg over het gratis ont-

vangen tijdschrift. En bij die brief zat een strookje waarmee men 

zich, zo men wilde, kon opgeven als nieuwe donateur voor een lut-

tel bedrag per jaar.  

Natuurlijk hadden we gehoopt en verwacht dat dat een flink aantal 

nieuwe aanmeldingen zou opleveren. Er waren er wel een paar, 

maar het aantal reacties viel ons tegen.... 

Wel een beetje begrijpelijk, aangezien velen in deze tijd ook wel 

wat andere dingen aan het hoofd hebben. Maar, natuurlijk kunt u 

zich, zo u wilt, alsnog aanmelden. Neem dan contact op met één 

van ons. 

Overigens, het deed ons goed dat we wel heel wat positieve reac-

ties ontvingen over de uitvoering en de inhoud van dit speciale 

nummer van de Weromsjoch, de 24ste uitgave van De Rûnte.    

Onze gebruikelijke najaarsactiviteit in het Dorpshuis is gepland op 

1 november a.s. Of deze door kan gaan, i.v.m. de 'oardel-meter' 

voorschriften, weten we nog niet zeker. Ieder krijgt daarover tijdig 

nog informatie.  

Onze Bevrijdingsexpositie wordt, net zoals de meeste bevrijdings-

activiteiten in veel plaatsen, verplaatst naar volgend jaar mei.  

 

Het Rûnte team wenst u een mooie en veilige zomer. 

 

Geke Kooistra 

Froukje Wesseling 

Harm Bosga 

Klaas Kingma 

Rien de Bruin  
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Kollum         

Wat is der de lêste tiid wat diskussearre en filosofearre yn al dy 

praatprogramma’s op de telefysje. En steefêst oer dat firus. Dat is 

neat gjin wûnder, want it firus hat no al moannen suver de hiele 

wrâld yn de macht. Der is noch gjin krûd tsjin woeksen en it falt 

noch mar te besjen oft dat der wol komt. Je hoege der ek wier de 

gek net mei te hawwen, want de gefolgen binne slim. Tûzenen 

minsken binne der oan ferstoarn en dy’t al better wurden binne, 

sille noch lang merkbite dat se faai west ha. 

Alle kearen sit elkenien mei sân pear earen te harkjen as premier 

Rutte in parse-konferinsje hâldt oer de maatregels dy’t nommen 

wurde moatte of dy’t wat fersoepele wurde kinne. Minsken mei 

minder gehoar kinne it ek neikomme mei help fan de spesjale tolk. 

Elkenien sjocht der fansels nei út dat der mear mooglikheden kom-

me. Benammen allegearre dy’t ekonomysk troffen binne. De steat 

kin net altyd mei de jildpûde swaaie, it moaiste en it bêste is dat 

elkenien sels de broek ophâlde kin. 

En ja komt der dan mear frijheid, hoe reagearje de minsken der 

op? Dogge se suver krektsa as de kij dy’t nei in lange winter wer 

nei bûten kinne? Mei de sturt yn de biezem  wyld en bolbjirken 

troch de greide drave? Destiids brûsden guon kij troch it stikeltried 

as stie it der net en dan wie it mei de melkerij letter maleur. 

Minsken ha gjin sturt, mar se hawwe wol oer har om by-inoar te 

kloftsjen. En dêr sitte no krekt de gefaren. Gelokkich binne der 

BOA’s dy’t dat yn ‘e stokken hâlde moatte. 

Dochs binne der genôch minsken dy’t net om sizzen jaan wolle en 

it sels besteane om dy hanthavers in wan op ‘e hûd te jaan. Gjin 

wûnder dat de Boa’s der op oansteane om útrist te wurden mei by-

gelyks in gummykneppel. Minister G. wol dêr lykwols net oan. Yn 

sokke gefallen moatte de Boa’s de plysje warskôgje. It is te hoop-

jen dat dy dan gau komt, want oars binne de earste klappen al 

útdield. 

Wy sille mar hoopje en der op rekkenje dat elkenien syn ferant-

wurdlikheden nimt en dat it net út ‘e hân rint. Fan it jongfolk is it 

skoan te begripen dat se graach wat mear frijheden ha wolle. Se 

kinne der ommers net op út en ôfprate mei freonen. Se kinne mar 

kwalik nei skoalle en mei de sport is it och sa oppassen. Net te 
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 ticht by-inoar, altyd mar wer dy oardel meter. In pakesizzer fan my 

fertelde dat se eins deawurch waard fan it thús sitten en it 

“saaie”skoallewurk”. 

En doe twadde pinksterdei, it wie sierlik simmerwaar, mochten 

middeis einlings de terrassen wer iepen. Wat wie de HORECA bliid 

en neat gjin wûnder, want der wie al in pear moanne suver neat 

ynbard. It publyk hold him oan de regels en mar yn in pear gefallen 

wie dat net sa. 

Mar doe kaam dy grutte demonstraasje op de Daam yn Amsterdam 

as réaksje op it plysjegeweld yn Amearika. En net allinne dêrom, it 

gie ek om diskriminaasje fan benammen donkere minsken. KOZP 

wie der by, wylst der noch gjin pipernuten te keap binne. It folk 

kaam der op ta as miggen op de sjerp. Safolle folk wie yn de fierste 

fierte net ferwachte en doe’t se der ien kear wienen wie it ûnmoog-

lik om se der wei te krijen. In hiele ferfelende sitewaasje foar boar-

gemaster Femke fan Amsterdam. Der is dan ek omraak neipraat 

oer dit barren en sa as it mei safolle saken giet: Efternei hie men 

wol witten hoe’t it moast, mar mei dat Firus dat noch altyd as in 

soarte fan Swurd fan Damocles boppe de hollen fan ús allegearre 

hinget, wie dit in hiel noedlike en ûnferantwurde manifestaasje. In 

snútslach foar al dy minsken dy’t der foar fochten hawwe om dat 

firus yn te damjen. Likegoed falt it foar ús bestjoerders wier net ta 

om alles yn it foar te witten en de gefolgen foar te wezen. 

Harm Bosga  

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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 Geboren          

Tjerk Steven, zoon van Theun en Wendy Doevendans,  

broertje van Romke 

 

 

Geslaagden        

Egbert de Vries — VMBO-TL 

Jacobien Veltman — MBO verpleegkundige 

Marit Posthumus — VMBO-TL 

Jelmer de Jong — VMBO-KB 

Jan de Boer — VMBO-TL 

Cincianne Valk — Havo 

Gea van der Bij — Handhaving Toezicht Veiligheid Politie 
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Dit bin ik…                    

Naam:    Yldau de Jong 
Leeftijd:   12 jaar 
Schoenmaat:  40  
Lengte:   1.64 m 
Kleur ogen:   blauw/grijs  
Broer/zus:   2 broers  
zo ja; tevreden?  Jawel 
Verkering:   Nee     
School:   de Twirre in Eastermar  
Favoriete vak op school: Pauze  
omdat:   Dat het allerleukste     
   van school is  
Websites:    You tube, Tik Tok en Instagram  
Favoriete muzieknummer:  Heb ik niet 
Favoriete muziekgroep:  Bijna alles van Skyradio 
Favoriete sporter:    Anky van Grunsven en Jeroen Dubbel-
    dam  
Favoriete film:   Whitestar 
Favoriete spel:   My horse 
Favoriete tv-serie:   Riverdale en Stranger things 
Favoriete boek:   De redding van Roan 
Favoriete sport:    Paardensport  
omdat:    Ik van paarden houd 
Favoriete Muziekinstrument:  Niet  
Mijn hobby’s:     Paardrijden en knutselen voor 
     mijn konijnen 
Het leukste aan mijn hobby is:  Het springen bij paardrijden  
Dit wil ik later worden:   Dierenarts of springruiter  
Dit doe ik als ik me verveel:  Naar buiten 
Wie zou je graag ontmoeten?  Felinehoi 
Wie bewonder je het meest?  Felinehoi 
Favoriete auto:    Volkswagen  
Wat ligt er onder je bed?   Een deken 
Lievelingseten:    Lasagne  
Brood of warm eten?   Warm eten 
Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Hoi 
Huisdieren?     Hond, 3 katten, 2 konijnen, 
     1 cavia en 2 pony's 
Waar kun je niet tegen?   Muizen 
Goede voornemens:    Heb ik niet  
Mogen we je handtekening:   Heb ik niet 
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 Efkes foarstelle…       

Hallo allemaal,  

Wij zijn op 21 november 2019 in het mooie De Tike komen wonen. 

Voor augustus dat jaar hadden wij nog nooit van dit dorpje gehoord. 

Vrienden van ons die in Friesland wonen, kennen De Tike en de 

prachtige omgeving wel. Zij waren direct enthousiast toen zij hoor-

den dat wij hier gingen wonen. Wij komen uit Bronneger, ook al zo'n 

dorpje dat niet zo bekend is. Bronneger ligt 3 kilometer van Borger 

in de provincie Drenthe. Voordat wij in Bronneger kwamen wonen, 

hebben wij altijd in de Randstad gewoond.  

Wij zijn een gezin met drie dochters. Arie is mijn man, ik ben Marjan 

en onze dochters heten Charlotte, Constance en Cincianne. De oud-

ste twee meisjes wonen en studeren in Groningen en de jongste 

woont nog gezellig bij ons aan de Leijensreed. Omdat Cincianne na 

de HAVO van plan is om in Leeuwarden te gaan studeren aan de Ho-

geschool Van Hall Larenstein, zijn wij wat meer richting het noorden 

gaan wonen zodat zij dan minder reistijd heeft. 

Lief dat de buren een welkomstkaartje in de brievenbus hebben ge-

daan. Ook wordt er in dit dorpje uitvoerig naar elkaar gezwaaid. Ja, 

dat geeft een goed gevoel als nieuwkomer.  

Vriendelijke groetjes, familie Van Utrecht 

Getrouwd én bedankt      

Tjalling en Gerda de Vries  waren op 2 juni 

25 jaar getrouwd. 

In prachtige dei wie’t foar ús op 2 juni.  

Wy frij fan’t wurk en de bern thús fan sko-

alle. Ek it waar wurke 100 parten mei, 

folop sinne, lyk as 25 jier lyn doe’t wy “de 

lapen gearsmiten”. Geandewei de dei 

waard it al-

linne mar moaier want wy krigen ap-

pkes, kaarten en blommen, by de rûs… 

Wat moai sa’t jo dan letterlik en fi-

guerlik op san troch-de-wykse-dei yn 

it sintsje set wurde kinne. Troch jimme 

meilibjende reaksjes wie’t foar ús in 

echte feestdei, hertlik tank dêrfoar!   

Tjalling & Gerda en bern  
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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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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 
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“ It is sá bysûnder 

hoe’t elkenien op my 

past”  

Sjouk Pijl (93 jaar) 

 

“ Mijn leven is niet veel 

veranderd”  

Harmen Hoving (85 jaar) 

 

“ Leef bij de dag en kijk 

naar wat je wel kunt 

doen!”  

Annemarie Smaling (48 jaar) 

 



 

“ Ik lûk my der net safolle 

fan oan; bytsje ôfstân 

hâlde, dat wol”  

Wieberen Postema (84 jaar) 

 

“ Wy meie ús gelokkich 

priizgje dat we hjir wenje. 

We ha it hjir stjonkende 

goed!”  

Heine Veenstra (53 jaar) 

 

“ Je binne as gesin wol 

hechter wurden”  

Andries (42 jaar) en Bitoen (32 
jaar) 

 



“ Wy wurde allegeare 

bestjoerd en der is Ien dy’t 

op ús past en dêr moatte 

jo gewoan op fertrouwe”  

Folkert Veltman (90 jaar) 

 

“ Ik ben me bewuster 

geworden van hoe afhankelijk 

we van alles zijn”  

Jillard Faber (49 jaar) 

 

“ Het leven is nu heel 

anders”  

Pieter Zandstra (80 jaar) 
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“ It is in iensume tiid”  

Riepke Paulusma (92 jaar) 

 

“ Ik tink dat de bêrn der 

mear lest fan ha as ús”  

Teake (48 jaar) en Jeannette (46 

jaar) 

“ Ús ynburgering op ‘e 

Tike giet wat dreger”  

Binne (38 jaar) en Louwina (33 
jaar) 
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Annemarie Smaling (48 jaar) –  

Het Huisgezin 

In het begin van de ‘lockdown’ moest het gezin 

schakelen. Het was van de ene op de andere dag 

anders. Ineens waren ze met z’n allen 24/7 

thuis, in totaal met 13 gezinsleden. Maar al 

gauw hadden ze met elkaar de structuur er wel 

in. Iedere ochtend zat iedereen aan het huiswerk 

van 10.00-12.00 uur. De lieve mensen die Het 

Huisgezin ondersteunen in allerlei klusjes, die 

hebben ze erg gemist en Annemarie kan niet wachten om iedereen 

weer een hûg te geven. Annemarie vond het mooi om te zien hoe 

het gezin het schakelen samen heeft oppakt. De verbinding onder-

ling is sterker geworden en dat zijn weer mooie dingen. Voor de 

kinderen was het wel eens lastig dat het ene kind meer huiswerk 

had dan het andere. Maar ze hielpen elkaar gelukkig ook wel, al gaf 

het hier en daar soms wat wrijving. Annemarie vond het lastig dat 

ze in deze Coronatijd niet ieder kind waar ze voor gebeld werden, 

een ‘veilig thuis’ konden geven. Een voordeel was wel dat de klok 

(tijdsdruk) weg viel waardoor meer tijd vrijkwam voor bijvoorbeeld 

wandelen. Ze hebben heel wat nieuwe paadjes ontdekt rondom De 

Tike ☺ . En het is mooi om te zien dat er ook kinderen zijn die ont-

zettend gegroeid zijn in deze periode. Ze is dankbaar voor wat wél 

mogelijk was en dat het onderling tussen de kinderen ook goed 

ging. Het motto wat zij en Pieter de kinderen voorhield was; leef bij 

de dag en kijk naar wat je wel kunt doen! 

 
Sjoukje Pijl (93 jaar) 

Als we aanbellen gaat de deur al snel open. Breed la-

chend kijkt ze ons aan en we maken een praatje over 

hoe het eerst was en hoe het nu is:  “Ik bin sa ryk as 

in koning. Allegear kaarten, help, blommen. Ik ha 

neat te kleien; Dik tevreden!” Direct daarna verzucht 

ze: “It is in ferskriklike sykte en ik hoopje fansels net 

dat ik it krij mar it is sá bysûnder hoe’t elkenien op 

my past. En SDG is my nooit ferjitten.”  

Ze kan nu niet meer op visite gaan en als mensen willen komen 

kan dit alleen op afstand. : It is al oars en gelokkich mei ik wer nei 

de kapper.” 
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Het moeilijkste aan deze tijd vindt ze wel de ontmoetingen op af-

stand: “Ik woe graach ien om de hals falle mar it kin net! De liefde 

sit om jo hinne”. Maar ze herhaalt nog maar eens dat ze niets te 

klagen heeft. Haar kinderen komen ook regelmatig. En ach, ieder-

een zit in het zelfde schuitje.  

Sjouk ziet geen voordelen aan deze tijd: “Nee, ik hie toch leaver dy 
oare tiid” 

 
Harmen Hoving (85 jaar) 

Mijn leven is niet veel veranderd. Ik woon alleen en 

heb minder contact met anderen e ben daar ook 

voorzichtiger in geworden. Gelukkig kan Harmen 

goed alleen zijn. Vandaag, 4 juni, had hij voor het 

eerst weer bezoek van zijn zus en zwager. Harmen 

zijn dochter doet wekelijks zijn boodschappen en 

met het mooie weer zaten ze dan even buiten in de 

tuin. Door de komst van Corona kan je zelf niet zomaar overal 

meer naar toe, maar het virus kan via anderen ook naar jou toe 

komen. Voorzichtigheid is geboden, gezien zijn leeftijd. Gelukkig is 

Harmen handig met de computer en WhatsApp. Hij hoopt dat het 

‘goede’ van deze tijd; dat men naar elkaar omziet en aan elkaar 

denkt, blijft. Wat minder gehaast leven en meer tijd hebben voor 

elkaar. 

 

Wieberen Postema (84 jaar) 

Wieberen opent de voordeur, krijgt een stoel aange-

reikt en neemt plaats in de deuropening. Hij kan 

door zijn versleten heupen en knieën niet goed 

staan.  

Op 20 mei waren Wieberen en Joke 55 jaar ge-

trouwd. De redactie feliciteert het bruidspaar nog 

met terugwerkende kracht! Ze hebben toen wat 

meer aanloop thuis gehad dan was toegestaan. 

Het leven is sinds Corona niet erg veranderd zegt Wieberen: “Ik lûk 

my der net safolle fan oan; bytsje ôfstân hâlde, dat wol” 

Wieberen en Joke hebben het niet extra moeilijk in deze tijd. We 

kunnen wat minder weg, minder vaak op een terrasje zitten. Maar 

ja, er was toch niks open: “Ik meitsje my der net sa drok om” 
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 Echte voordelen ziet hij ook niet echt. O ja: “We jouwe safolle jild 
net út want wy kinne nergens hinne haha”.  

 
Heine Veenstra (53 jaar) 

Voor Heine en Yvonne zijn vooral de vakantieplan-

nen veranderd: “It is ferskowd fan Noord-India de 

Himalaya nei Drinte, yn de tinte”. Daarnaast is een 

groot deel van de spontaniteit weggevallen. Even 

een knuffel of even aanraken kan allemaal niet 

meer. De sociale interactie is vooral op afstand en 

digitaal. Yvonne werkt momenteel veel thuis, Heine 

kan nog gewoon naar kantoor.  

Het moeilijkste voor Heine is toch wel het kamperen in Drenthe en 

het gebrek aan spontaniteit: “Efkes ien treaste, allinnich mei wur-

den, dat falt net mei”. Daarnaast vindt hij het lastig dat mensen 

denken dat de opgelegde maatregelen niet voor hen gelden.  

Natuurlijk zijn er ook voordelen: het is veel rustiger op de weg, he-

laas is het nu overal net max 100. Maar het boven alles: “Wy meie 

us gelokkich priizgje dat we hjir wenje. We ha it hjir stjonkende 

goed!” 

 

Andries (42 jaar) en Bitoen (32 jaar) 

Voor Andries is er qua werk in de hele Corona pe-

riode weinig veranderd; hij werkt altijd thuis. Voor 

Bitoen betekende de Corona periode dat zij ook 

thuis moest werken. “Eigenlijk wie it best leuk en 

gesellich”. De ene draaide ’s ochtends een shift 

met Simm (6) en Tomm (4) en de ander ’s mid-

dags zodat ze allebei ook halve dagen konden 

werken. Andries gaat er het liefst op uit. Hij be-

dacht de speeltuin safari: “Wy riden rûndsjes troch allegear ferskil-

lende wiken yn Drachten en at de jongens in boarterstún seagen 

mochten se roppe en dêr boartsje.  Nei 20 minuten wer yn de auto 

en op syk nei de folgjende boarterstún. Dat wie prachtich!”  

Eigenlijk ging alles door, maar zijn ze meer samen geweest. “Je 

binne as gesin wol hechter wurden!” 

Bitoen is voor haar werk al veel onderweg en vindt het dan heerlijk 

om met de kinderen thuis te zijn. Het lastigste voor Bitoen zijn die 

videovergaderingen, die zijn slopend. “Gek wurde ik der fan, 
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maksimaal 2 op in dei, oars wie it net te dwaan”. Het werd voor 

Andries en Bitoen pas echt lastig toen de jongens weer zo nu en 

dan een dag naar school moesten. “Der siet totaal gjin regelmaat 

mear yn”.  

 

Folkert Veltman (90 jaar) 

Als we over de Mr Iniawei lopen of fietsen kijken 

we altijd naar die prachtige boerderij de Heide-

kamp. Vaak zien we Folkert Veltman achter het 

raam van de woonkamer liggen want zijn gezond-

heid is wankel. Altijd even wuiven als we hem 

zien. Veltman: “Ik sjoch altyn net wa’t it binne 

mar swaai wol werom. Ik krij ek kaarten fan 

minsken, dat is ek sa prachtich. En der is al ris in 

ferske foar my oanfrege by Prelude op Omrop 

Fryslân.  

Veltman vertelt dat hij ook nu bijna dagelijks bezoek krijgt van fa-

milie: “Alle bêrn binne like mâl mei my en komme in protte del. Ik 

leef gewoan troch. Elkenien komt hjir. Nim mar in stoel en gean der 

mar by sitten.”  

De bezoekjes over het algemeen wel op gepaste afstand. Zijn 

dochter werkt in de zorg en maakte zich wat zorgen over de be-

zoekmogelijkheden. “Ik sei tsjin har dat se it  gefaar net opsykje 

moat mar dat se der ek net yn springe moat. Dyn wurk dwaan en 

dy goed oan de foarskriften hâlde. Der is net in minsk dy’t syn ge-

lok en syn lot ûntrint. Wy wurde allegeare bestjoerd en der is Ien 

dy’t op ús past en dêr moatte jo gewoan op fertrouwe. Mar it ge-

faar wól meie hear; net domwei tinke: der kin my neat gebeure! 

Dát net!” 

 

Pieter Zandstra (80 jaar) 

Het leven is nu heel anders, zegt Pieter. Je gaat 

niet meer van huis als dit niet dringend nodig is. 

Ik ben al 12 weken niet meer weg geweest, zegt 

zijn vrouw Antsje die ook in de deuropening erbij 

komt staan. De boodschappen worden bezorgd 

en bezoek komt niet binnen omdat beide tot de 

risicogroep behoren. Ze hebben nog een inwo-

nende zoon. 



De Heidehipper                                                                                   Nûmer 130 - juny 2020 

39 

 Er heerst vrees omdat je het virus niet hoort of ziet en toch zomaar 

kunt krijgen. Het buitenaf wonen doet daar weinig aan af. Pieter 

denkt ook dat het nooit meer wordt zoals het voorheen was. Per-

soonlijk ervaart hij geen voordelen van deze tijd. Maar in het ge-

heel voor de samenleving wel. We worden met onze neus op de 

feiten gedrukt dat het leven en onze gezondheid niet maakbaar is. 

De medische wereld staat op z’n kop en daar kunnen ze tot nu toe 

weinig doen. 

 

Jillard Faber (49 jaar) 

Al 21 jaar werkt Jillard als Ambulance Verpleegkun-

dige. In de afgelopen weken hoefde hij juist niet 

thuis te werken. Er kwam echter zo’n 70% minder 

aan meldingen binnen bij 112. Als er bij uitvraag 

sprake was van verdenking op Corona, dan moes-

ten ze speciale kleding aan en erop af. Je niet aan 

de patiënt kunnen voorstellen en een volledige pak 

ter bescherming dragen, was wel wennen. De am-

bulance moest naderhand weer helemaal gedesinfecteerd worden, 

dat vroeg 40-50 min extra tijd. Jillard heeft Coronapatiënten per 

helikopter vervoerd van Rotterdam naar Groningen. Dit waren erg 

zieke mensen. Door deze periode heen is Jillard zich bewuster ge-

worden van hoe afhankelijk we van alles zijn, ook van andere lan-

den, denk aan medicatie en beschermende producten. Dat alles op 

slot ging, heeft Jillars weinig hinder van gehad. Zijn moeder kwam 

wel langs op de fiets. Voor vakantie gaan ze graag naar Zwitser-

land, dit jaar wordt het 2 weken Texel. Of ze dit jaar ook naar hun 

project ‘Stichting Help Namibië’ kunnen afreizen, zal de toekomst 

uitwijzen. 

 

Riepke Paulusma (92 jaar) 

Riepke kan niet bij de deur komen want dat gaat 

vandaag wat moeilijk. Daarom lopen we maar even 

door tot de huiskamer.  

“It is in iensume tiid. Ik bin in protte allinnich.“ ver-

zucht Riepke. “Met een teruglopende gezondheid 

gaat het allemaal wat moeilijker. Natuurlijk komen 

de kinderen wel regelmatig  langs of de hulp. Maar 

het grootste deel ben je toch alleen. Ik kan geen 
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voordeel van deze tijd bedenken” 

 

Teake (48 jaar) en Jeannette (46 jaar) 

Corona heeft vooral invloed op dingen niet meer 

kunnen. Zo kan Pierre (15) niet naar school en 

moest thuis onderwijs volgen. In het begin was 

het heerlijk om vrij te zijn, maar na 3 weken 

vroeg hij toch wanneer hij weer naar school kon 

gaan. Marscha (18) die een zorgopleiding volgt 

moest gedwongen stoppen met haar stage. “Op it 

iene plak stage rinne en op in oar plak wurkje dat 

mocht net”. Ze moet haar uren halen en hoopt dit in de zomerva-

kantie te kunnen doen om vertraging te voorkomen. Teake zijn 

werk ging wel gewoon door. “It is foaral oanpasse, en by in oantal 

bedriuwen is it wol rêstiger”. Beide kinderen hadden zich aange-

meld bij de club om deel te nemen aan de autocross, ook dat werd 

afgelast. Dat was wel erg sneu. Toen er mogelijk sprake was van 

een complete lockdown was voor de kinderen het leven echt voor-

bij. “Ja ik tink dat de bêrn der mear lest fan ha as ús”.  

Binne (38 jaar) en Louwina (33 jaar) 

Voor Binne en Louwina heeft corona nog geen di-

recte gevolgen. Als apothekersassistente gaat het 

werk voor Louwina gewoon door. Ook Binne is ge-

woon aan het werk. Het sociale leven is wel veran-

derd. “En ús ynburgering op ‘e Tike. Wy soene mei 

dwaan oan de pubquiz, mar dy gong ek net troch”.  

Daarnaast konden de kinderen Myrthe (4) en Siebe-

ren (2) de pakes en beppes niet zien aangezien die in de risico-

groep vallen. Louwina is blij dat er een versoepeling plaats vindt op 

dat gebied. “En it shoppen is minder leuk, daardoor kun je wel 

sneller”. Er wordt volgens Louwina wel beter om elkaar gedacht! 

“Efkes in boadskipke meinimme foar elkoar! Dat is wol ferbettere!” 

Gerda (47 jaar) en Tjalling (51 jaar) 

Als vertegenwoordiger van grafmonumenten, waarbij Gerda veel in 

contact staat met nabestaanden en relaties, hield het ‘op pad’ gaan 

abrupt op. De toonzaal in Leeuwarden ging dicht en ze mocht niet 

meer naar de mensen toe. Met haar team, 5 collega’s werkzaam in 



De Heidehipper                                                                                   Nûmer 130 - juny 2020 

41 

 Noord Nederland, had ze veel overleg in hoe dit 

goed te ondervangen. Het gaat om grote investe-

ring die je niet eenvoudig per mail of telefoon 

kunt afhandelen. Het contact met mensen heeft 

ze erg gemist. Het schakelen thuis als gezin ging 

goed. Tjalling zijn werk als chauffeur bleef gewoon 

doorgaan. De kinderen waren zelfredzaam met (t)

huiswerk en met de jongste had ze de structuur 

van elke ochtend samen een paar uur achter de 

computer en werken met grootboek. Online win-

kelen was lastig, soms moest je wel 5 dagen wachten op je bood-

schappen.  

2 juni waren Tjalling en Gerda 25 jaar getrouwd! Door de versoe-

peling konden ze dit gelukkig vieren met een etentje. Gerda is blij 

dat ze voor haar werk weer “de boer” op kan. De omzet van het 

bedrijf is niet minder geworden maar Corona heeft er wel voor ge-

zorgd dat er sowieso iets gaat veranderen in hoe haar werk weer 

invulling krijgt. Zowel Gerda als Tjalling zeggen dat ze weer meer 

zijn gaan waarderen wat je hebt en waar je woont. De hectiek was 

weg, er werd veel gepraat.   

 

Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

Sumarderwei 2 

  9261 VC Eastermar 

 

Telefoon: 0512-471374 

mobiel: 06-18556735 

info@krobbehiem.nl 

www.krobbehiem.nl 
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Hûske hippe? 

 
 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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Yn petear mei… Janny Bus       

Mijn gevoel zegt me dat ik onderweg ben naar een trouwe lezer van 

de Heidehipper, en dat klopt. Janny Bus leest de dorpskrant van A 

tot Z zodra deze in de bus valt. En nu is zij zelf aan de beurt voor 

Yn petear mei. Toen ik Janny belde met het de vraag of ik haar 

mocht interviewen, was dit kort na het overlijden van haar zwager 

Jan Posthumus. Een heftige gebeurtenis, maar ze stond zeker open 

voor een gesprek. Twee maanden later vindt onze afspraak plaats, 

kort na het overlijden van Gooitzen Deelstra. Ondanks dat Janny 6 

jaar jonger is, groeide ze met beide mannen op en gingen ze sa-

men naar school. Het verlies van Jan en Gooitzen, in zo korte tijd, 

valt haar zwaar. Haar eigen leven en gezondheid wordt ook geken-

merkt door verlies, maar daarover straks meer. 

Janny Bus, getrouwd met Andries op 27 maart 1981, werd in 1949 

als 2e van drie dochters geboren aan Leyensreed in De Tike. Mo-

menteel woont ze samen met Andries. Toch betreft dit niet hetzelf-

de huis. 

De boerderij ernaast is haar ouderlijke woning. Gebouwd in 1803 

en daarmee de oudste boerderij van het dorp. Het achterste ge-

deelte, met de gele kieltjes, is nog de oorspronkelijke staat. ‘De 

kowegleskes sitte der noch yn’. Janny haar ouders zijn er in 1943 

komen wonen. Janny haar pake en beppe woonden toen op de 

boerderij waar nu Aloïs Segers woont. Janny haar heit was boer. Hij 

heeft nooit een trekker gehad maar deed alles met één paard. Ze 

hadden 10 koeien, wat varkens en wel 1200 kuikens. De kuikens 
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 zijn één keer voor de slacht gegaan, daarna nooit weer. Dat von-

den ze zo erg…! Ze hebben 1200 kuikens ook eens een nacht in 

hun woonkamer gehad omdat het hok toen nog niet klaar was. De 

meubels gingen er toen uit en de warmte lampen werden in de ka-

mer opgehangen. Gelukkig bleef dit bij één nacht. 

Janny deed wel wat hand- en spandiensten, zoals eieren ophalen, 

maar hielp niet actief mee 

op de boerderij. Wel heeft 

ze vanuit deze periode haar 

liefde voor dieren en de na-

tuur gekregen. Janny haar 

heit stopte rond zijn 60-ste 

als boer nadat hij een be-

roerte heeft gehad. Omdat 

het bedrijf niet los van de 

woning verkocht mocht 

worden, ontstond het plan 

om een woning naast de boerderij te bouwen. Rien de Bruin heeft 

in die tijd, via de gemeente, het voor elkaar gekregen dat er een 

vergunning werd afgegeven voor het bouwen van wat nu hun huidi-

ge woning nr. 23 is. De ouderlijke boerderij kreeg huisnummer 25.  

In november 1980 kwamen Janny haar ouders er wonen. Haar heit 

heeft daar nog 3 jaar van mogen genieten en haar mem 6 jaar. 

Beide werden getroffen door een beroerte en overleden kort na el-

kaar. 

Janny had toen al verkering met Andries. Zij hebben elkaar leren 

kennen via de muziekvereniging. Andries woonde toen in Drachten 

en was op zoek naar een nieuwe vereniging. Andries bespeelde 

verschillende instrumenten; o.a. Euphonium en Es-bas, en wilde 

wel weer eens bij een brassband spelen. Een collega, Jetze de 

Groot, zei: ‘Kom mar by ús op De Tike, by SDG’. Zo gezegd, zo ge-

daan en daar is de relatie tussen Andries en Janny begonnen. 

Maart 1981 trouwde het stel en ze gingen eerst voor vier jaar in 

Drachten wonen. Maar beide misten het dorpsleven. Hier kregen zij 

een zoon genaamd Jan. Er kwam een woning aan de Singel in De 

Tike beschikbaar en de keuze was snel gemaakt. Aan de Singel 

werd hun zoon Jan geboren. Met het overlijden van Janny haar bei-

de ouders kwam de vraag; ‘Wat no te dwaan mei hun hûs?’ Griet, 

haar oudste zus was met Jan Posthumus getrouwd en zij hadden al 
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een plek. Baukje, de jongste, woonde getrouwd en wel in Burgum. 

In goed overleg werd in een half jaar tijd alles verdeeld, het huis 

leeggehaald en besloten dat de woning naar Janny en Andries ging. 

Van deze keuze hebben ze nooit geen spijt gehad. Dochter Lysbeth 

werd daar geboren en met de kinderen hebben ze daar geweldig 

mooie jaren gehad. 

Janny volgde na de basisschool de Mulo en behaalde haar middens-

tandsdiploma. Doorleren was nog niet gebruikelijk in die tijd. Maar 

één leerling van haar klas deed dit wel. Janny wilde in die tijd zelf 

graag aan het werk. Maar achteraf gezien had ze met papieren bij-

voorbeeld als secretaresse aan de slag gekund. Nu kwam ze te wer-

ken op kantoor bij de Vivo-grossier. Er volgden nog enkele firma’s 

en als laatste bij een drankenhandel. Helaas raakte Janny over-

spannen en had ze er haar “nocht fan”. Na haar trouwen werd ze 

veel gevraagd en verrichte ze nog veel typewerk op vrijwillige ba-

sis. Daarnaast kreeg ze een baan als hulp in de huishouding bij 

Harry en Gabi; een prima plek. Zo kon ze weer thuis zijn als de kin-

deren uit school kwamen. 

 

Andries had geleerd voor timmerman maar werd later buschauf-

feur. Dat rijden gaf hem veel meer voldoening. Hij begon met rijden 

op de vrachtwagen en later op de bus. In de bus reed Andries eerst 

op het buitenland maar begin jaren ’70 begon hij te rijden voor de 

FRAM. Dit bracht onregelmatigheid met zich mee. Andries was veel 

van huis en bracht maar weinig tijd door 

bij zijn vrouw en kinderen. Het ‘op tijd 

rijden’ gaf hem veel druk en stress en na 

verloop van tijd raakte ook hij overspan-

nen. Voor halve dagen werken ging niet 

en dus raakte Andries helaas in de WAO. 

Vier jaren later begon een detacherings-

traject via Caparis. Hij kreeg diverse ba-

nen maar kwam uiteindelijk terecht bij 

Jan Hofstra Reizen. Daarmee verzorgde 

hij bijzondere uitjes in de Postbus door 

heel Nederland. Dat was prachtig en deze 

uitjes en het contact bevielen Andries 

goed. Hij is een sociale man en dit werk 

sloot goed bij hem aan.  
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 Zijn beroep als timmerman heeft Andries vooral thuis ingezet. Zo 

hebben ze in de loop der jaren zelf de keuken aangepakt. Helaas 

heeft hun gezondheid voor beide veel verlies gekend. Andries had 

in 2002 al eens een ‘stille’ beroerte gehad zonder dit eerst te we-

ten. Het lukte hem ineens niet meer om te blazen en muziek te 

maken en hij kon zich niet meer goed uitdrukken in woorden. Bij 

het maken van een CT-scan werd het duidelijk dat het om een be-

roerte ging. 

Janny werd in 2014 getroffen door een beroerte: ‘Ik kaam fan bêd 

en tocht: wat bin ik frjemd’. Aan tafel een kaart schrijven lukte niet 

en ook het praten ging anders. Bij onderzoek in het ziekenhuis 

bleek ze een veel te hoge bloeddruk te hebben die maar niet wilde 

zakken. De beroerte was nog steeds gaande en zette door met veel 

gevolgen. Janny moest voor 3,5 maand revalideren in Lyn-

densteyn, te Beetsterzwaag. Daar heeft ze ook geleerd om op de 

computer te werken. Omdat Janny jarenlang typiste was geweest, 

en dat verleer je nooit, kon ze zich ook met 1 hand redden op de 

computer. Zo maakt ze gebruik van Facebook en dat vergroot haar 

sociale leven. 

Ook Andries werd nogmaals door een beroerte getroffen, deze keer 

met grotere gevolgen. Bij Janny gaat momenteel het lopen iets be-

ter dan bij Andries, maar beide hebben een scootmobiel om zich te 

verplaatsen. Andries kan beter op de woorden komen in het ge-

sprek en is in het fysieke handelen redzamer. Dit voelt ten dele als 

een aanvulling op elkaar: ‘Sa binne wy elkoars hannen en fuotten’. 

Maar beide hebben, ieder op hun eigen manier, moeten accepteren 

wat de gevolgen van de beroerte zijn en ook dat ze daarbij ver-

schillen in karakter. Dat acceptatieproces speelt dagelijks een rol. 

Janny mist vooral het kunnen werken in haar tuin. Haar liefde voor 

de bloemen – ze had wel 150 fuchsia’s – maar ook de groentetuin. 

Andries zorgde er altijd voor dat alles werd geplant en verzorgd en 

Janny verwerkte de oogst van de tuin en zorgde voor de bloemen. 

De grond waarop hun huis staat is maar liefst 4.800 vierkante me-

ter (een ½ bunder).  

Gelukkig krijgen ze veel liefde, steun én hulp van de kinderen. Jan 

woont in Drachtster Compagnie met zijn partner Tjeerd. Hij werkt 

als bloembinder bij de Paladijn in Drachten en heeft de liefde voor 

bloemen en planten geërfd van zijn mem. Hij komt wekelijks langs 

om het nodige werk in de tuin te doen. Lysbeth woont in Eastermar 
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en heeft een vriend. Zij werkt als welzijnswerker bij de Wiken in 

Drachten. Naast haar sociale contacten in het dorp was Janny ook 

jarenlang betrokken bij de Medezeggenschapsraad van de Gielguor-

de. Ze heeft verschillende schoolstrijden meegemaakt. En naast ver-

drietige ook veel blijde gebeurtenissen. Met het spelen op de alt is 

Janny al snel na hun trouwen gestopt, in 1987. Het blazen gaf teveel 

druk op haar hoofd. Dit was wel jammer maar ze kan genieten van 

muziek die wordt gemaakt en de contacten die ze bij de muziek had, 

bleven gelukkig wel. Andries ging uiteindelijk van SDG over naar Ex-

celsior in Feanwâldsterwâl; daar vond hij meer uitdaging in het mu-

ziek maken. Dochter Lysbeth speelt al jaren cornet bij SDG. 

Wat is uw mooiste gebeurtenis of herinnering? 

Het feit dat, gezien Janny haar hoge bloeddruk, hun kinderen Jan en 

Lysbeth gezond geboren zijn. Bij beide verliep de zwangerschap 

spannend. Maar Janny stond onder goede controle in het ziekenhuis 

te Groningen. 

 

Wat maakt dat u in De Tike bent blijven wonen? 

‘Om’t ik yn hert en nieren in echte Tykster bin’. 

 

Waar mogen ze u ’s nachts voor wakker maken? 

Helaas is Janny door de beroer-

te ook haar smaak voor eten en 

drinken kwijt geraakt. Het spijt 

haar zeer dat ze daar niet meer 

van kan genieten. 

 

Wat is uw levensmotto? 

‘It libben fan de positieve kant 

besjen, want oars giest der ûn-

dertroch.’ En dat komt van ie-

mand die het uit eigen ervaring 

kan weten! 

 

AS 

 

Volgende keer Yn petear mei:  

Harmen Hoving  
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 Efkes foarstelle…         

Wij zijn Audrey en Fred, 53 en 55 jaar, hebben twee inmiddels vol-

wassen dochters die ook in Friesland zijn komen wonen. Onze oud-

ste dochter was de initiatiefneemster voor dit avontuur. De jongste 

is recentelijk getrouwd en is vlak voor onze verhuizing uitgevlogen. 

De rust, de ruimte en de mooie omgeving was voor haar de aanlei-

ding om hier in de buurt te gaan zoeken naar een huisje, die heb-

ben ze gevonden ongeveer 15 minuten bij ons vandaan, in Suwald, 

De jongste woont in Garyp, het dorp praktisch naast ons. 

Voor ons is buiten de rust ook de watersport en het vertier op de 

mooie Friese meren een doorslaggevende factor geweest. Vroeger 

kwamen we met de kinderen regelmatig met de boot naar Fries-

land, dus dat het merengebied mooi was/is dat wisten we al. 

Audrey is dol op kringlopen en verzot op de natuur, wat vergeleken 

bij het westen waar wij woonden, vlak naast de deur ligt en met 

het uitzicht op het maisveld voor ons is, is dat al heel dichtbij. 

Bij ons moest je om reeën te zien naar het hertenkamp en hier lo-

pen ze los in het wild, hoe leuk is dat☺. 
Ik, Fred werk bij Rijkswaterstaat en zit door het hele land voor on-

derhoud, dus is het wonen op deze locatie zeker met het moderne 

thuiswerken geen echt een probleem. 

Het valt ons op dat iedereen erg vriendelijk en hulpvaardig is, dat 

geeft ons toch een beetje ‘’een thuisgevoel” 

Wij hopen op een fijne tijd hier in De Tike en hebben al met aardig 

wat buurtjes kennisgemaakt, dat is erg leuk en hopen ondanks de 

Corona snel in te burgeren. 

 

Tot ziens in de Tike!  

 

Groetjes van  

Audrey en Fred van der 

Heijden 
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Griemmank fan de Fryske taal     

Elkenien hat syn eigen smaak en dêrom moatte 

wy der mar net oer diskussearje of hottefylje. 

Smaak kin te krijen ha mei wat jo tinke, moai of 

raar fine of wat jo priuwe. En dan hat dat priuw-

en grif te krijen mei swiet, sâlt en soer. Sad-

waande dizze kear oer dy trije smaken. 

CAMBUUR wie yn de kompetysje 2019/2020 

omraak op dreef. Wol 21 kear mochten de 

spilers ûnder lieding fan Henk en Sandor it swiet 

fan de oerwinning priuwe. Se stiene dan ek in 

moai ein foar op de konkurrinsje. Wat is it dan 

soer dat de kompetysje stil lein wurdt troch dat aaklike firus. Noch 

soerder waard it doe’t Gudde mei syn kompaan it beslút naam om 

Cambuur net promovearje te litten. En it aldersoerst wie de út-

spraak fan de rjochter, dy’t de KNVB gelyk joech: Gjin promoasje! 

Muoike Swaantsje skille ús oft wy belang by rabarber hiene. Sy 

koene it sels by lange nei net op. Se koene it net út it swiet, wylst 

rabarber fan himsels oars aardich soer is. 

Yn myn eardere wenplak wenne in man dy’t altyd ôfgryslik soer 

seach. It levere him de bynamme Anne jittik op. De man wie no 

net sasear in soerprûm, mar hy eage sa. 

Der binne fan dy tiden dat guon froulju yn omstannichheden slij 

binnen nei soere bommen. 

Pake Sibbele klaget de lêste tiid dat er nei it waarm miel lêst fan it 

soer hat (maagzuur). 

Men moat wolris troch in soere apel hinne bite ( wurk dwaan wat 

men leaver net docht). 

Moatst dy loft ris sjen!. Der komt grif in skip mei soere apels oan. 

It set aanst fiks op in reinen. Mei dy droechte fan de lêste tiid soe 

dat oars net ferkeard wêze. 

‘Jonkje, jonkje, as it mei dy net ophâldt mei dyn brike setten en 

gefaarlike meneuvels, sil it dy nochris soer opbrekke,’sei de heit 

tsjin syn soan dy’t mar net doge woe. 

Do moatst net miene dat ik myn soer fertsjinne jild oan dat belach-

like doel jaan sil. 

It wie destiids meastentiids wenst dat letter op ‘e jûn by it jûnpra-
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 ten of jûnpizeljen de flesse op de tafel kaam. Guon setten dan ek 

noch de sûkerpot njonken de Bearenburch. It soe wat te skerp op 

‘e tonge wêze kinne. Mar Fedde en de Widdo hawwe der al safolle 

krûden yn dien, dat sûker der net by hoecht, want dan hie it der 

wol yn sitten. Sokke mannen sille wol swietbekken wêze. 

Jirpels yn de opslach moatte froastfrij bewarre wurde, sa net, dan 

smeitsje se letter swiet. 

Tsjin in gast: Binne jo wend om swiet (sûker) yn de tee of kofje te 

krijen? 

Yn de âlderwetske healannen groeiden ek altyd in soad soere sur-

ken. En wat wie de swietrook fan it earste hea lekker om te rûken. 

De hiele skuorre rûkte der dan nei. 

De fontein yn Harns is in potfisk en it bist is fansels yn it wetter op-

steld, want fisken hearre yn it wetter thús. Mar dêrtroch freget diz-

ze fontein in soad ûnderhâld en withoefaak docht er net wat men 

ferwachtet, De oarsaak is it sâlte wetter. Potfisken hâlde dêr fan, 

mar de fontein kin der net oer. Gelokkich binne der betûfte mon-

teurs dy’t soks ferhelpe kinne. Dy mannen binne yn it sâlt bebiten 

(se hawwe der ferstân fan).  

Alde Abe hurdrider hie it noch nea sa sâlt iten (it sa frjemd mei-

makke) doe’t er hearde dat Sven K. sa opspile fanwege it feit dat 

der gjin simmeriis yn Thialf wie, Neffens Abe kin der gjin iis wêze 

as de protters omtrint fan’t dak falle troch it waarme waar. 

Och, och, wat hat dat mantsje in drokte en altyd it boarst mar 

foarút en hy kin it sâlt op it iten noch net fertsjinje. Meastentiids 

komt er ek noch mei it sâlt as it aai op is (te let dus). 

Der binne fan dy minsken dy’t op elts slakje sâlt lizze (oeral oer 

eamelje en krimmenearje). 

Jawis, fan dy mûlekapkes kin ik wol moai wat brûke. Se kinne 

duorje, want se hoege gjin sâlt. 

Soest der noch wol op út gean mei dit sútrige reinige waar? Jawis 

wol, ik bin net fan sâlt. 

Lit dan de iene in sâltsek wêze, de oare in soerprûm en wer in 

oaren in swietbek, se hearre der wol deeglik allegearre by. En dan 

hawwe wy ek noch soere en sâlte hearrings, wylst bern graach op 

soerstokken sobje meie.  

Harm Bosga 
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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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Dorpshuis De Tike  

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

Voor reserveringen:  
 

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

Maandag:  

Volksdansen van 14.30-15.30 uur                                                         

Contactpersoon Winnifred de Bruin tel: 371626 

Dinsdag: 

Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria van 19.30 tot 21.30 uur 

Contactpersoon Betty Posthumus tel: 372513 

 

Donderdag: 

Biljartclub van 19.30–23.00 uur 

Contactpersoon Jan Daniël Posthumus tel: 370308  

 

Elke donderdagavond:  

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

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

Graag tot ziens!  

Jaarprogramma dorpshuis 2020/2021    

   volgt in het septembernummer 

Afgifte kleding voor Roemenië bij Schipstra weer 

mogelijk 

 
Vanaf 6 juni en vervolgens elke eerste zaterdag van de maand tus-

sen 11.00 en 12.00 uur kunt u weer terecht bij Schipstra Hegewei 

voor de afgifte van kleding etc. voor  

de Stichting Werkgroep Roemenië. 

 

Op het terrein zijn twee medewer-

kers aanwezig die u informeren 

over het corona proof veiligheids-

protocol. Daardoor kunt u op een 

veilige manier en met een gerust 

hart uw spullen kwijt.  

 

Stichting Werkgroep Roemenië, 

Rien de Bruin  
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Goed om te weten       

Dorpsbelang De Tike 

www.de-tike.frl 

dorpsbelangdetike@hotmail.com 

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

 

Wijkbeheer  

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

Telefoonnummer : 06-53180832  

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

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

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

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

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

   Tel. 0900-8844 

In groet nei it sikehûs      

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

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

H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 

9263 PH Garyp 

0511 - 52 12 64 0511 - 52 12 00 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 

9218 PM Opeinde 

0512 - 37 12 61 0512 - 37 15 43 

Keijer  

Buorren 34e 

9216 WE Oudega 

0512 - 37 12 62 0512 - 37 26 75 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 

9261 VH Eastermar 

0512 - 47 12 21 0512 - 47 19 45 

Huisartsen      

Onderstaande huisartsen nemen deel 

aan Dokterswacht Friesland.  

De dienstverlening in de avond, de 

nacht, het weekend en op feestdagen 

is gezamenlijk geregeld via Dokterswacht Friesland. Dat betekent in uw 

gebied via de Dokterswachtpost Drachten. 

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

gend een huisarts nodig? Neem dan contact op met Dokterswacht 

Friesland.  

Centraal nummer:  0900 - 112 7 112 

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

ken worden namelijk altijd eerst overlegd met de regiearts alvorens deze 

wordt ingepland. 

Voor algemeen informatie, herhaalrecepten en niet-spoedeisende klachten 

kunt u terecht bij uw eigen huisarts.  

De laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike   

info@delaatste-eer.nl 

Uitvaartverzorging Martien Nijboer 

tel. 0512-331420/06-21491505 

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

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

dagen bij.  
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De Heidehipper        

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

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

Halve pagina:  € 25,- per jaar 

Verantwoording: 

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

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

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

den niet gepubliceerd, tenzij de naam van de inzend(st)er bij de redactie bekend is. 
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Kopij inleveren tot 11 september 


