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Fan de redaksje      ______ 

Morgen wordt het beter….! 

De persconferentie van vorige week bracht ons het goede nieuws 

dat we vanaf morgen op de meeste plaatsen de vermaledijde 

mondkapjes achterwege mogen laten. 

Morgen wordt het beter …..! 

Nederland is groepswinnaar bij het EK voetbal en mag zondag in 

Boedapest strijden voor een plaats in de kwartfinale. 

Morgen wordt het beter ……! 

Na eerst een week hitte en daarna een week met veel regen staan 

de tuinen er prachtig bij en groeit het gras in de weilanden zo snel 

dat de koeien meer kunnen eten dan ze op kunnen. 

Morgen wordt het beter ……! 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd waardoor het aantal coro-

na-besmettingen in Nederland blijft dalen. Eindelijk mag ik mijn 

lieve buurvrouw Sjouk (bijna) een krûpke geven. 

Morgen wordt het beter …..! 

SDG verzorgt vóór de vakantie op 6 juli na een lange tijd weer een 

(openlucht)concert. SDG en Folkert Hans Tolsma met zijn muziek-

fiets gaan er onder het genot van een hapje en een drankje een 

prachtig muziekfeest van maken. 

Morgen wordt het beter …..! 

Dat zou de titel worden van mijn “fan de redaksje” worden. Want 

al bovenstaande vooruitzichten maken me blij en hoopvol voor de-

ze zomer en daarna! 

Morgen wordt het beter …..! 

De Kast heeft hier in 1993 een mooi lied over geschreven:  

Ik kon het bijna niet geloven 

Nee, ik wou er eerst niet aan 

Het gaat er eindelijk van komen 

Nee, het is nog niet gedaan, WANT… 

Morgen wordt het beter, we gaan alleen nog maar vooruit 

Na al die tijd is het een feit, het komt er eindelijk uit, JAAAA...  

 

SW 
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 Bij de voorpagina      __ 
 

Avondwandeling langs de Leijen in 

het voorjaar. 

 

Even een diepe buiging voor het 

juiste perspectief. 

 

Wat is De Tike mooi!  

 

SW 

 

 

 

Recept halfzoete bramenjam_________________ 

 

Vanaf eind juli is het bramentijd. Liefhebbers van jam kunnen weer 

gaan plukken en er bramenjam van maken. Hieronder een recept: 

1 kilo bramen 

500 gram suiker 

2 zakjes geleipoeder 

Circa 4 jampotten 

 

Was de jampotten en deksels in heet water waarin soda is opgelost 

en spoel ze goed na met schoon water. Laat ze op de kop uitlekken 

op een schone theedoek. 

Was de bramen voorzichtig en zorgvuldig. 

Verwijder kroontjes, aangedane vruchten en 

insecten. 

Doe de bramen met aanhangend water in een 

ruime pan. Meng 2 zakjes geleipoeder met 

500 gram suiker. Breng de vruchten aan de 

kook en voeg het suikermengsel toe. 1 mi-

nuut door laten koken, dan de potten vullen 

en direct afsluiten. Potten op de kop op een 

handdoek zetten en 20 minuten laten staan. 

Daarna omdraaien, etiketten erop en klaar! 
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Efkes foarstelle…      __ 

Beste dorpsgenoten, 

 

Leuk om onszelf via deze weg even kort voor te stellen, want hoe 

komen een nuchtere Groninger uit Kloosterburen en geboren 

Drachtster na jaren in de Randstad nu toch in de Tike terecht? Het 

korte antwoord op deze vraag is de rust, ruimte, familie en een 

geweldig huis en - zo blijkt nu - ook zeker de aardige buurtgeno-

ten. Wat voelen we ons welkom hier. 

 

Ondanks dat we 9 jaar schelen in leeftijd hebben we elkaar leren 

kennen tijdens onze studententijd in 2011 (raad maar wie er het 

langst studeerde en feestvierde). We kwamen elkaar tegen tijdens 

het stappen in één van de vele leuke 

kroegen die Groningen rijk is en het was 

direct "aan". Na het afstuderen vond Ja-

ninke een baan in Hoofddorp en verhuis-

de ze naar Haarlem. Een jaar later kwam 

Wiebe haar achterna en ging bij Knab 

werken. We genoten van het stadse le-

ven en het strand vlakbij, maar ergens 

knaagde er iets. "Je kunt het famke wel 

uit Fryslân halen, maar Fryslân niet uit 

het famke". Na onze verhuizing naar de 

Zaanstreek kwam er zelfs een heuse 

Friese vlag te hangen in de tuin. 

 

In september 2019 werden we trotse ouders van onze dochter 

Mare. Daarmee werd ook het gemis van familie in de buurt groter 

en de wens om meer in de natuur te wonen. "Ooit" zouden we wel 

teruggaan naar het noorden zeiden we, maar het was best een 

grote stap, een huis verkopen, allebei een nieuwe baan zoeken. 

En toen kwam de COVID-pandemie en werkten we ineens fulltime 

thuis. Ons perspectief op wonen en werken veranderde, onze dro-

men werden groter. We trokken de stoute schoenen aan en be-

zichtigden een huis vlakbij Bakkeveen. Een prachtig plekje, maar 

het huis was het niet. Een weekje later zag Wiebe het huis aan de 

Peinderwei  voorbijkomen, "dit lijkt er meer op" appte hij. We 
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planden snel een bezichtiging en waren beide direct verliefd. 

Vanaf de camping in Zuid-Frankrijk deden we nog een bod en 

de rest is geschiedenis. Inmiddels wonen we hier alweer een 

half jaar en genieten we elke dag volop van deze geweldige 

plek. Mare heeft haar draai ook helemaal gevonden en ze gaat 

met heel veel plezier naar it Krobbehiem. Daar kan ze ook mooi 

spelen met de buurmeisjes, dat wordt nog wat later. 

 

In onze vrije tijd zijn we graag buiten, we fietsen graag, Janin-

ke skeelert en tennist en Wiebe houdt de tuin bij. We vinden 

het erg leuk om spelletjes te doen, van klaverjassen tot bord-

spellen en drinken graag een (speciaal)biertje met vrienden. 

Het lijkt ons leuk om jullie allemaal wat beter te leren kennen 

en te treffen in het Dorpshuis. Dan zijn we benieuwd of we de 

bruisende stad ooit nog zullen missen. Maar eigenlijk weten we 

het antwoord al, wij gaan hier niet meer weg. 

 

Groetjes, 

Mare, Wiebe & Janinke 

 

Uw vakantiefoto in de Heidehipper   __ 

De vakanties staan weer voor de deur.  

We mogen zelfs weer óp vakantie ook al adviseert de minister om 

niet té ver te gaan.  

Om elkaar de vakantiebestemming te laten zien leek het de redac-

tie van de Heidehipper zo mooi om in het septembernummer uw 

vakantiefoto af te drukken op de kleurenpagina’s.  

 

Wat is de bedoeling? 

Neem deze Heidehipper mee naar uw vakantieadres en maak een 

mooie, gekke, indrukwekkende, vakantiefoto en zorg dat ook deze 

Heidehipper een plaats op die foto krijgt.  

 

Stuur deze foto’s (onverkleind) naar heidehipper@hotmail.com. We 

zullen er naar streven van zoveel mogelijk inzenders één of meer-

dere foto’s te plaatsen. 

De origineelste inzending wordt beloond met een afdruk op canvas. 
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Tyksters in het nieuws     __ 
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 Geslaagd      __  __ 

 

Bij Stichting Het Huisgezin: 

Joram Kampmann -

Kaderberoepsgerichte leer-

weg (vmbo kader) 

 

Willeke Koster -

Basisberoepsgerichte leerweg 

(Vmbo basis) 

 

 

 

Wessel van der Bij:  

VMBO Theoretische leerweg  

 

 

Pierre van der Velde:  

VMBO  Kaderbe-

roepsgerichte leer-

weg 

 

 

Anna Beishuizen: 

VMBO zorg en welzijn 
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Adres: 

De Singel 35 

9281 LL Harkema 

Tel: 0512-364029 

emailadres: info@mondzorgharkema.nl 

www.mondzorgharkema.nl 

Nieuwe patiënten zijn welkom. 

Namens het team van Mondzorg Harkema, 

Pier Th. Houtsma,  tandarts 

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

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

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

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

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

volwassenen. 
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tel. 06-51658889 
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In memoriam Harrie Pijl_____________________ 

Op 25 juli 1949 werd Harrie Pijl geboren op de 

Leijensreed 16, zoon van Hendrik en Sjoukje 

Pijl en broertje van Jeltsje. Ook de zusjes 

Sjoukje en Renske werden in dit huis geboren. 

Later kwamen ze te wonen aan de Peinderwei 

10. Daar kreeg Harrie er nog een zusje bij: 

Sijke. Nog weer later verhuisde het gezin naar 

de Master de Jongwei 12 naast Sies en Sietske 

Kooistra. En daar werd nog een broertje gebo-

ren: Theodoor. Harrie was toen 19 jaar. Het 

was een gezellig en warm gezin waarin hij op-

groeide. 

Toen Harrie toe was aan de middelbare school, kwam master de 

Jong langs en zei: “Dizze jonge moast eins trochleare en nei de 

HBS”. Maar daar had Harrie geen oren naar want hij wilde auto-

monteur worden, daar lag zijn hart. Hij is dus automonteur gewor-

den en is dit ook altijd gebleven. Hij is gestart bij Garage van der 

Tol in Drachten op 15-jarige leeftijd. Dat beviel hem goed, maar er 

kwam een kink in de kabel. Misschien herinneren sommigen van 

jullie je nog dat Harrie en Steffen in de jaren 60 bij de eerste lang-

harigen op de Tike hoorden? En nu wilde de baas dat hij zijn haar 

afknipte. Maar dat ‘hie Harrie net ien ’t holtjse’, dus ... einde carriè-

re bij van der Tol. Binnen een paar weken had Harrie nieuw werk 

gevonden bij een garage waar zijn lange haren wel getolereerd 

werden. Uiteindelijk kwam hij bij Autoland van den Brug in Drach-

ten terecht waar hij tot aan zijn pensioen heeft gewerkt. 

In 1973 trouwde Harrie met Geeske en gingen ze in Drachten wo-

nen. Ze kregen twee kinderen: Joke en Rick.  

Het was de gewoonte dat Harrie op zondagmorgen met de kinderen 

naar pake en beppe ging, even een bakje koffie en bijpraten. En 

dan had hij altijd wel zoiets van: “Ik zou toch wel weer op de Tike 

willen wonen”. 

En zo is het gekomen dat hij in 1996 weer terugkeerde naar zijn 

vertrouwde Tike. Hier heeft hij nog 25 mooie jaren gehad.  

Hij kon erg genieten van zijn kinderen en kleinkind. Vooral samen 

tijd in de tuin doorbrengen, barbecueën, een biertje erbij ... dat 

was het goede leven!  
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 Toen hij niet meer hoefde te werken, ging hij veel lopen met hond 

Juno. Wat genoot hij altijd van zijn rondje Leijen en van al het 

moois van de natuur. 's Morgens voor de koffie had hij vaak zijn 

eerste rondje al gemaakt.  

Eind 2017 ging het lopen opeens minder goed. Harrie kreeg last 

van z’n linkerbeen, hij kreeg een zogenaamde klapvoet.  

Na een jaar van allerlei onderzoeken kwam in 2019 de diagnose: de 

spierziekte ALS. Ondanks deze vreselijke ziekte heeft Harrie tóch 

nog een paar goede jaren gehad, met een aantal waardevolle con-

tacten hier op de Tike. 

Op 25 april 2021 is Harrie in zijn vertrouwde omgeving overleden. 

We sille him sá misse, mar it is goed sa ... 

 

Geeske, kinderen en kleinkind 

Bedankt_________________________________ 

Bedankt foar it meilibjen tidens Harrie syn siik wêzen en nei syn 

ferstjerren. Wat haw we in protte kaartsjes, blommen en oare leave 

oandacht krigen! Dankewol dêrfoar, docht en die sá goed!  

Geeske, bern en pake/beppesizzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto door 

Harrie  

gemaakt op 

8 mei 2020  
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Dit bin ik…  ______     __ 

Naam:  Séda Anna Hellingwerf 

Leeftijd:  12 Jaar 

Schoenmaat:  38  

Lengte:  1.59 m 

Kleur ogen:  Blauw 

Zussen/broer: Thirsa Manon, Lianne en René 

Verkering:  Ja, mogen we weten met wie? Nee 

School:  Voorde Drachten 

Favoriete vak op school: Zang en rekenen  

Omdat: gewoon lekker zingen en hersenen kraken 

Favoriete website: Tiktok 

Favoriete muzieknummers: Skinny love en Good 4 U   

Favoriete artiest:  Adél 

Favoriete sporter:  Jeroen Dubbelman 

Favoriete film:  Instant family en Fuller house 

Favoriete spel:  Skipbo 

Favoriete tv-serie:  Goede tijden slechte tijden 

Favoriete boek:  Dagboek van een muts “op tournee” 

Favoriete sport:  Paardrijden omdat je dan alles kunt vergeten, 

dansen kun je je gevoel inleggen en basketbal lekker fanatiek 

Favoriete muziekinstrument: Gitaar, heeft een mooi geluid 

Mijn hobby's:    Tekenen en zingen 

Het leukste aan mijn hobby: Creatief en je gevoel eruit gooien 

Dit wil ik later doen:   Dieren helpen in de natuur, mode ont-

    werpster, zangeres en actrice  

Dit doe ik als ik me verveel:  Facetimen met vrienden en zingen 

Wie zou je graag ontmoeten: Familie Lakap 

Wie bewonder je het meest:  Mensen die elkaar en dieren helpen 

Favoriete auto:   Mini en BMW 

Wat ligt er onder je bed:  Allemaal oude spullen in dozen 

Lievelingseten:   Pizza van La Strade 

Brood of warm eten:   Warm eten 

Huisdieren:    3 katten; Spirit, Storm en Misty 

Waar kun je niet tegen:  Als mensen over elkaar roddelen 

Goede voornemens:   Zelfverzekerd, voor me zelf opkomen, 

    eigen mening 

Welk woord of zin gebruik je vaak: Bijna of kom er bijna aan 

Mogen we je handtekening: 
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"Us Doarpsplein"_____________________ __ 

Beste dorpsgenoten, 

  

Even weer een update over de gang van zaken van : 

“Us Doarpsplein". 

  

Voor U als dorpsbewoners lijkt het misschien of gebeurt er niks, 

maar achter de schermen wordt wel degelijk veel gedaan!   

Waar zijn we dan zoal mee bezig? Er zijn inmiddels prachtige speel-

toestellen voor de kinderen uitgezocht. Ook de oudere bewoners uit 

ons Dorp worden niet vergeten en word er overal mee rekening ge-

houden zodat ook zij straks gezellig en actief bij elkaar kunnen zijn 

op Us Doarpsplein.  

Hiervoor hebben we inmiddels een mooi "groenrijk" plan klaar ge-

maakt. Is het U al opgevallen dat  de leerlingen van VSO Talryk al 

mooi insectenhotel hebben gemaakt?  

Het hangt aan de muur van school aan de kant van het dorpshuis. 

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de Drachtster courant, de 

facebook pagina of van horen en zeggen heeft ons teamlid Gosse 

Wijnma op 21 april op ons dorpsplein het startsein gegeven samen 

met Wethouder Le Roy voor het NK tegelwippen.  

De reden van dit kampioenschap zit in het verbeteren van het leef-

milieu, voor mens en dier. Het vermindert hitte en zorgt voor min-

der wateroverlast. Groene tuinen maken mensen gelukkiger en ge-

zonder. Allemaal groene voordelen.  

Mee doen kan nog steeds. Als je tenminste 11 tegels - 1 vierkante 

meter - uit je tuin haalt en vervangt door groen verdien je een te-

goed bon van €10,- op een plantenpakket van €20,-. Er zijn nog 

meer prijzen te behalen. Inmiddels doen er 80 gemeenten mee en 

Smallingerland staat op de 16e plaats.  

Draagt U uw steentje  ook bij? Kijk voor meer informatie op NK-

tegelwippen.nl of op de website van de Tike. 

 

Voor het plan is een begroting opgesteld en om het nieuwe dorps-

plein te realiseren is er een bedrag nodig van €35.000-. Om de be-

groting rond te krijgen zijn diverse fondsen, stichtingen en de ge-

meente aangeschreven.  

Inmiddels zijn er toezeggingen gedaan door:  

Postcodeloterij, SS Reindersmastichting, J Geertsmafonds en kun-
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 nen we aanspraak doen op 2x een bijdrage via het Buurtbudget. Er 

loopt op dit moment nog een aanvraag bij het Iepen Mienskipfuns, 

hier hopen we binnenkort een reactie van te ontvangen. De meeste 

kosten zitten in de aanschaf van de speeltoestellen, deze moeten nl. 

gecertificeerd zijn en moeten geplaatst worden door de leverancier.  

 

Wanneer het plein daadwerkelijk klaar zal zijn is lastig te bepalen in 

deze bijzondere tijd, maar we doen er alles aan om nog deze zomer 

daadwerkelijk los te kunnen, we houden U uiteraard op de hoogte.  

  

Om het bovenstaande te realiseren hebben we natuurlijk jullie hulp 

nodig. 

Wij vragen onze dorpsgenoten dan ook om samen met ons de 

handjes te laten wapperen en de schouders eronder om gezamenlijk 

een mooi Doapsplein te realiseren. 

  

 

Opgave :   

 

naam …………………………              telefoon ………………………… 

 

Wil graag hulp toezeggen voor het volgend  onderdeel  

 

………………………………………………………. 

 

Uw opgave kan ingeleverd worden bij Marijke Postmus of Anneke 

Veenstra. 

Team dorpsplein.  

 

Voor de volgende werkzaamheden vragen wij hulp: 

• Ondergrond speeltoestellen egaliseren 

• Groenvoorziening aanleggen 

• Aanleg jeu des boules baan 

• Verwijderen oude bestrating en leggen nieuwe bestrating 

• Realiseren zitplaatsen 

• Opknappen fietsenhok 
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  Groninger klei-aardappelen 
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Geboren:        __ 

Op 29 maart j.l. is Kees Wagenaar geboren!  

 

Zoon van Wierd en 

Gea Wagenaar en 

een broertje voor 

Aline. 

 

 

Jubilea:   

     __ 

Op 23 augustus a.s. hopen 

Louw en Jelly Kooistra           

25 jaar getrouwd te zijn. 
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Op 23 augustus a.s. hopen 

Feije en Mariëtte van der Bij   

25 jaar getrouwd te zijn. 

Op 24 september a.s. hopen  

Teake en Annie Posthumus      

50 jaar getrouwd te zijn. 

 

“Wij zijn heel gelukkig en dank-

baar dat wij dit nog mee mogen 

maken. Naast dit heuglijke feit 

hebben we ook 50 jaar op It 

Leech in De Tike gewoond. Wij 

gaan nu naar Houtigehage”. 

Groet,  
Teake en Annie Posthumus 

Op 17 september a.s. hopen 

Rien en Winnifred de Bruin   

50 jaar getrouwd te zijn. 
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In memoriam Folkert Velman________________ 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik veilig bij U 

Thuis. 

Op de vroege zondagmorgen, 16 mei 2021,  is een einde gekomen 

aan het aardse leven van us heit Folkert Veltman. Bovenstaande 

tekst staat op de rouwkaart. 

Ruim 91 jaar geleden werd hij geboren aan de Mr. Iniawei 40, hij 

was het negende kind in de rij van twaalf. Samen met zijn broers 

heeft hij altijd veel kattenkwaad uitgehaald. Hij vertelde hier graag 

over. Het waren vaak smeuïge verhalen; zoals die keer dat hij sa-

men met zijn broer Gerrit een oudere broer te pakken wilden ne-

men en zij een wedstrijd bedachten wie het langst met gesloten 

ogen naar school kon lopen. De beide knapen gluurden door hun 

oogharen, maar hun oudere broer was serieus en hield zich aan de 

regels en liep dan ook pardoes de Tike vaart in…… 

In het gezin waren veel jongens en toen dan ook een oom langs 

kwam met de mededeling dat hij een knecht nodig had, zei vader 

Klaas: “Ik heb jongens genoeg, neem ús Folkert maar mee”. Zo 

kwam hij als 14-jarige bij zijn oom in de kost en werkte daar met 

veel plezier mee op de boerderij.  

Heit vertelde ook vaak over de oorlog, 

hoe ze de bezetter om de tuin leid-

den, maar ook het neerkomen van de 

vliegenier achter de Heidekamp 

maakte veel indruk.  

In de vijftiger jaren kwam hij ús 

mem, Grietje Jacobi, tegen. De ont-

moetingsplek in die tijd was de Com-

missieweg. De jeugd van Pein, Nijega 

en De Tike paradeerde dan op zon-

dagavond over de Commissieweg in 

de hoop een liefje te ontmoeten. Zo 

kwam Folkert aan zijn Griet.  Als wij, 

als kinderen vroegen hoe dat ging, zei 

heit altijd: “Ik ha mem mei de fyts 

klemset by de daem van lytse Bon-
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 ne”. In 1956 trouwden ze en namen de boerderij over van heit zijn 

ouders. Wat waren ze gelukkig, de hele dag samen aan het werk 

op hun boerderij. Groot was het verdriet toen hun pas geboren 

zoontje Nicolaas na vier dagen overleed. Maar gelukkig kwamen er 

betere tijden, vier gezonde kinderen werden hen later toever-

trouwd; Goosje, Greet, Klaas en Sjoerdsje.  

Het boerenwerk was zijn lust en leven, zolang het licht was, was hij 

aan het werk. In de jaren 80 werd de Heidekamp gekocht zodat 

daar ook vee gestald kon worden. Eerst werd het woongedeelte 

verhuurd, maar in 1990 kwam Klaas op de boerderij en verhuisden 

heit en mem zelf naar de Heidekamp.  

Het waren goede jaren op de Heidekamp, maar het was een groot 

verdriet toen mem zo verzwakt raakte dat thuis wonen niet langer 

ging. Mem werd opgenomen in Berchhiem, maar heit bezocht haar 

trouw iedere dag. Ondertussen bleef hij actief op de boerderij, ge-

schikt voor heel veel klussen, het mollenvangen was zijn grote pas-

sie. 

In 2011 werd heit gegrepen door een stier. Nietsvermoedend ging 

heit polshoogte nemen bij de hokkelingen op de heide toen de stier 

helemaal wild op hem af kwam en heit meters de lucht in slingerde.  

Heit vertelde later; ik kwam op de rug terecht en zag de hemel, ik 

kon alleen maar denken; God ik kom eraan. De stier wilde opnieuw 

een aanval doen, maar de hokkelingen maakten ineens ruim baan. 

Heit vertelde later: “Krekt as it wetter van de Schelfzee, doe’t it 

folk Israel der troch hinne moast”. In Gods wonder. Het jongvee 

vormde zelfs een beschermende corridor. Het vee begeleidt heit 

naar de zijkant van het land.  “Ik weet zeker dat God toen de bees-

ten bestuurde, zo kreeg ik een pad naar de sloot.”       

Us heit heeft veel brieke ongelokken hân, had veel engelen om zich 

heen.  

De laatste jaren werd heit thuis omringd door veel engelen. Toen 

hij steeds minder mobiel werd en veel thuis in bed lag was er geen 

dag zonder bezoek.  

Heit was trots op de Tike en haar bewoners, wij als kinderen heb-

ben ook met grote dankbaarheid gezien hoe geweldig de Tieksters 

voor heit waren.  
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Al die mensen die langs wandelden met hun hond, of fietsten en 

altijd hun hand opstaken.  

Zoveel hartelijkheid.  

Heit had nooit een deur op slot. Het gebeurde vaak, dat wanneer 

hij thuis kwam dat er iets lekkers op het aanrecht stond. Veel lief-

devolle mensen uit zijn omgeving gaven warme aandacht. Bijzon-

der was ook dat het muziekkorps van de Tike, meerdere keren spe-

ciaal voor heit speelde. Dankzij al die steun kon heit op de Heide-

kamp blijven wonen, de thuiszorg, maar ook de buurkinderen, ie-

dereen droeg zijn steentje bij.  

Het is nu stil op de Heidekamp, maar we koesteren de mooie ver-

halen, warme herinneringen. Meer dan 50 jaar heeft heit bij het 

Tiekster koor gezongen, we weten en vertrouwen erop dat heit nu 

in het grote hemelkoor mee mag zingen.  

      

Kinderen Folkert Veltman 
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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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Kollum__________________________________ 

Okkerdeis bewearde in mefrou yn ús 

lân dat de wolf hjir thús heart. No is it 

sa dat de lêste wolf sa’n 150 jier lyn 

dea sketten waard troch jagers. Dy 

bisten koene net fan de skiep ôfbliuwe 

en sadwaande waarden se bejage. Us 

lân hie doe likernôch 4 miljoen ynwen-

ners. Jo soene sizze dat der dan romte genôch wie. Letter binne de 

Iselmar polders der ek noch by kommen, mar no binne der mear as 

17 miljoen ynwenners. 

De lêste fiif jier wurde op hieltyd mear plakken wolven signalearre. 

Guon minsken lykas dy niis neamde mefrou fine dat prachtich. Der 

wie ek al in jongkeardel dy’t in gat yn de loft sprong, hy seach it al 

foar him sa’n skattich en boartlik jonge wolvenestje. Ja jonge bis-

ten, wat it ek mar wêze meie binne in lust foar it each. Dat dy bis-

ten hjir samar opdûkt binne hat faaks te krijen mei de iepen grin-

zen tusken de measte Europeeske lannen. Se kinne samar yn en út 

rinne en dat jildt faaks ek foar dy goudjakhals, dy’t troch in boer yn 

Grinslân sjoen is. 

Neffens de leafhawwers binne wolven bysûnder sosjale bisten en 

wy as minsken soene noch hiel wat fan harren leare kinne. Sjoch ris 

hoe’t dy bisten inoar begroetsje, se tútsje gewoan op inoar om. Dat 

is der by ús troch de korona aardich útgien, no’t wy noch hieltyd 

oardel meter by elkoar wei bliuwe moatte. No wie dat tútsjen langer 

wol slim trochslein en der binne genôch minsken dy’t sizze dat dat 

net wer sa hoecht. It wie ús aard en gewoante ek net. 

Foar in ekologysk lykwicht fine de leafhawwers it ek in wichtige 

saak dat der mear wolven komme. Wy hawwe ommers withoefolle 

reeën – sa’n 300.000 – en op de Veluwe in moaie protte wylde bar-

gen. De wolven rêde mei de swakkere bisten en sa bliuwe ommers 

moai de sterksten oer. Lykwols der binne hiel wat skieppeboeren yn 

ús lân en dy sitte der net op te wachtsjen dat de wolven harren 

mooglik wrakke skiep opfrette. De sûne skiep hawwe dan sa de 

skrik dat se fan benaudens somtiden yn de sleat bedarje of harren 

laam fersmite. 

Sa binne der dus wol neidielen en helje sokke wylde bisten oan. Eu-
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ropeesk is de wolf in beskerme bist en hy mei net dea makke wur-

de en hy mei ek net opjage wurde. De fraach is no: Mei er wol ke-

ard wurde? In groep skiep-

peboeren is fan doel om 

Fryslân ôf te sluten mei in 

anti-wolvefreding. In djoere 

oangelegenheid en mar de 

fraach oft dat wol kin mei dy 

iepen grinzen. Neffens de 

oerheid moatte de boeren 

sels noed foar harren fee stean en as der bewiis is dat in wolf mid-

den de skiep west hat, dan kin dat fergoede wurde. Der wurdt gru-

te dat de skea troch wolven oant no ta mar 13.000 euro wie en de 

guozzeskea rint yn de miljoenen. Ja, wêr ha jo it dan oer? 

In pear jagers wiene al fan doel om dy wolf dy’t yn Fryslân sjoen 

wie dea te sjitten. De jagersferiening lykwols spruts der skoof en 

skande fan. Doutzen Venema fan Stichting Wolf Nederland wie al-

hiel op ien ein, se soe de plysje der efter oan stjoere. 

Foar de wolven is it mar better dat se de kroandomeinen by it Loo 

fan 15 septimber oant en mei 15 desimber mije, want W. van O 

mei ek graach mei in jachtgewear omstappe. Mei minsken mei blau 

bloed is it altyd oppassen wat se dan dogge, want se hawwe no 

ienkear privileezjes en skine wat mear te meien as gewoanwei. Dat 

witte wy noch wol fan dy âlde Spaanske kening dy’t sa nedich in 

oaljefant sjitte moast. It levere him in soad krityk op en hy hold ek 

nochris in brutsen skonk oan syn safari oer.  

En ferline wike wie noch op it nijs dat prins Emanuël fan Liechten-

stein de grutste swarte bear Arthur fan Roemenië dea sketten hie. 

It bist die gjin mich kwea en hie ek gjin plannen om nei Nederlân te 

kommen. De man hie in jachtfergunning foar fjouwer dagen en 

mocht in bear sjitte dy’t in doarp tamtearre, mar blykber hie hy le-

aver dy spesjale trofee. 

Sa sjogge wy mar, dat der genôch stof is om oer te diskussearjen 

of te hottefyljen. Geskikt praat op jierdeibesites as dy wer kinne, 

Mar oft men it mei inoar iens wurde sil, is in oar ferhaal. 

 

Harm Bosga. 
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Yn petear mei: Bitoen Tran    __ 

In de Heidehipper van maart '21 

konden we lezen over de wens 

van Bitoen, Andries en hun kin-

deren Simm en Tomm om ooit 

eens iets groter en een tikkie vrij-

er te kunnen wonen. Hun dream-

hûs werd gevonden en ze vertel-

den over concrete plannen die ze 

met het huis en de tuin hadden. 

Voor wie vaker langs de Master 

Iniawei fietst, wandelt of rijdt, 

viel het wel op dat er flink werd 

geïnvesteerd en geklust in en om 

het huis. Als redactielid van de 

Heidehipper ben ik benieuwd of 

alle verandering naar wens is 

verlopen en in het bijzonder naar 

het levensverhaal van onze 

dorpsgenoot Bitoen Tran. 

We zijn begin juni als ik aanbel bij 

het huis. De vrije ligging valt met-

een op. Wat een groen, ruimte en 

rust om het huis. Bitoen loopt gelijk een ronde met me om het huis 

waar nog volop wordt gewerkt o.a. aan een nieuwe stal voor de 

beesten. En beesten zijn er volop: een varken, geiten, kippen, ko-

nijnen, katten, loopeenden  en heel bijzonder wel tientallen Aziati-

sche dwergeekhoorns. Ze zijn veel kleiner maar je herkent ze gelijk 

aan hun geluid. De pannakooi in de voortuin is net klaar en de rest 

van de tuin wordt aangelegd en onderhouden met hulp van haar 

vader, schoonvader en een tuinman. Eenmaal binnen neemt An-

dries de rondleiding over. Ik verbaas me erover hoe het Andries en 

Bitoen is gelukt om in zo een korte tijd hun huis zoveel uitstraling 

en identiteit te geven. Overal zie je hun creativiteit terug en elke 

ruimte en/of muur heeft zo zijn/haar verhaal waarbij ze enige uit-

daging niet uit de weg zijn gegaan. Ook binnen gaat het klussen 

nog door. Naast de zorg voor hun nog jonge kinderen en baan die 

ze beide hebben, weten ze intens te genieten en stralen dit ook uit. 

Van jongs af aan nemen we 

Simm en Tomm mee op reis.  

Samen extra genieten. 
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 Zoveel levenslust en energie en het gesprek met Bitoen moet nog 

beginnen.... Simm (7 jaar) en Tomm (5 jr) zijn beide jarig geweest 

afgelopen weekend, dus met koffie en gebak schuiven we aan bij 

de grote tafel.  

Mijn gevoel zegt me dat Bitoen sterk is met woorden en tekst. En 

dat klopt. Als communicatieadviseur bij o.a. gemeente, provincie 

en scholen wordt ze uitgedaagd om lastige beleidsstukken in tekst 

en beeld om te zetten naar Jip-en-Janneke taal zodat iedere Ne-

derlander begrijpt waar het onderwerp over gaat. Daarbij neemt 

Bitoen haar eigen achtergrond, in hoe ze is opgegroeid, mee in hoe 

ze dit aanpakt. Bitoen is in Nederland geboren maar haar ouders 

komen uit Vietnam en hebben daar de Vietnamoorlog meege-

maakt. Een oorlog die zich in de jaren 1955-1975 afspeelde tussen 

Amerika, Sovjet-Unie, China en Vietnam. Vanwege de aanhouden-

de strijd en om enige toekomst op te kunnen bouwen, maakte Bi-

toen haar vader op 19-jarige leeftijd de keus het land te ontvluch-

ten. Tijdens die vlucht kon hij één familielid meenemen. Het werd 

zijn jongere broertje. Afscheid nemen van familie, moeder, zus en 

broer en de vriendin die hij in Vietnam had, was er niet bij. Hun 

vlucht moest in het diepste geheim plaatsvinden. Samen met an-

dere vluchtelingen dobberden ze dagenlang rond in een bootje op 

zee. Toen hun meegenomen eten en drinken volledig was opge-

raakt, werden ze gevonden en opgepikt door een grotere boot. Dat 

was hun redding. Via Singapore kwamen ze in een groter vluchte-

lingenkamp terecht. Vluchtelingen daar zaten opgesloten in dat 

kamp tot het moment dat ze verspreid konden over andere landen, 

waaronder Nederland. Bitoen haar vader zag kans om tijdens zijn 

verblijf overdag te ontsnappen en werk buiten het kamp te vinden 

om geld te verdienen. Bitoen weet niet veel details hierover te ver-

tellen. Alles in deze periode was gericht op overleven en tot op he-

den wordt er weinig over deze oorlog en de vlucht gesproken. Toen 

het moment aankwam dat ze het kamp gingen verlaten, kwam Bi-

toen haar vader terecht in Nederland bij het gastgezin Bosklopper, 

in Drachten. Gastgezinnen waren gedoeld om de Vietnamese 

vluchtelingen wegwijs te maken, de taal te leren en hen te helpen 

in Nederland te integreren. Het gezin Bosklopper heeft Bitoen haar 

vader met open armen ontvangen. Hier zijn ze hen nog altijd heel 

dankbaar voor omdat het hem kansen geboden heeft die heel be-

langrijk zijn geweest in zijn verdere leven hier.  
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Zo kwam Bitoen haar vader aan het werk bij Philips en heeft zich 

daar, binnen de 25 jaar dat hij daar werkzaam was, op kunnen wer-

ken tot machineoperator. Nu werkt hij bij Friesland Campina.  

Van jongs af aan is Bitoen op-

gegroeid met het hebben van 

respect voor anderen en tonen 

van dankbaarheid. Het is deels 

ook hun cultuur maar de kan-

sen die hen geboden werden, 

en die ze ook hebben aange-

grepen, spelen daarin een gro-

te rol. Ze heeft geleerd dat je 

(hard) moet werken voor je 

geld. Leven van een uitkering 

is geen optie. En ‘kan niet’ be-

staat niet. De passie en leergie-

righeid die Bitoen ver heeft gebracht, heeft ze van haar vader. Haar 

vader trouwde met Bitoen haar moeder nadat hij haar had leren 

kennen in een vluchtelingenkamp in Nederland. Ze kregen een huis 

aan de Orion in Drachten toegewezen. Ze hebben diverse woningen 

in Drachten gehad. Bitoen haar vader koos ervoor het huis op te 

knappen en dan met kleine winst weer te verkopen. Met als doel om 

het geld wat ze konden missen, te geven aan de familie in Vietnam 

die ze hebben moeten achterlaten. Gelukkig hebben ze meerdere 

reizen naar Vietnam kunnen maken en de familie op die manier weer 

ontmoet. Zo is ook Bitoen al vier keer in Vietnam geweest. Het 

weerzien heelt iets van wat ze hebben moeten achterlaten, al blijft 

bij Bitoen haar moeder het verlangen om misschien ooit naar Viet-

nam terug te keren. Naast vlaggen maken, koken en overheerlijke 

Vietnamese loempia's maken, is Bitoen haar moeder altijd aan het 

zorgen geweest.  

Kort na hun huwelijk werd in 1987 hun eerste en enige dochter Bi-

toen geboren. Op ‘aandringen’ van Bitoen kreeg ze er in 1995 nog 

een broertje bij. Dat er wat jaren tussen zat, had als reden dat Bi-

toen een pittig kind was. Haar ouders hadden haar handen vol aan 

haar. Maar ze bracht hen ook voordelen. Zo ging Bitoen al jong met 

haar ouders en andere familie mee om te fungeren als tolk. Bijvoor-

beeld bij een artsenbezoek of hypotheekgesprek. Ook hielp ze hen 

bij het invullen van noodzakelijke formulieren. Toen haar broertje 

In 2010 nam ik Andries mee naar 

Vietnam. Hier liggen mijn roots. 
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 kwam, nam ze ook een deel van de zorg voor hem op zich zodat 

haar moeder vlaggen kon blijven naaien. Terugkijkend op deze kin-

derjaren vertelt Bitoen dat ze wel kind is geweest maar niet geheel 

zorgeloos. Zeker niet als ze het vergelijkt met hoe ze nu hun eigen 

kinderen op ziet groeien. Maar ze beziet het van een positieve 

kant. Door deze snelle ontwikkeling op het gebied van taal kon ze 

goed meekomen op school en wist met gemak haar Vwo-diploma te 

behalen. Ze deed het goed! Als ze al eens met een 7,5 aan cijfer 

thuiskwam, vroeg haar vader waarom het geen 9 was. Die zorg en 

het streven naar meer maakten Bitoen ook wel eens moe. Later 

toen ze ouder werd, kwam er begrip dat dit ook te maken had met 

hoe haar vader zich dit eigen had gemaakt in de vele jaren van 

overleven. Nu gunt ze haar ouders vooral dat ze zich geen zorgen 

meer hoeven te maken en te kunnen genieten van alles wat ze zelf 

hebben opgebouwd.  

Het loskomen van haar ouders vroeg wel tijd. Bitoen had zich al 

snel als doel gesteld om zichzelf te redden en financieel zelfstandig 

te zijn. Ze nam diverse vakantiebaantjes aan van wc's schoonma-

ken, kassawerk, horeca tot het geven van kledingadvies. Met be-

paalde keuzes in haar leven waren haar ouders het echt niet eens. 

Zo liet ze haar haar verven, ging ze op kamers in Groningen en liet 

ze een tatoeage zetten. Het was belangrijk voor haar om in deze 

zoektocht van loskomen van haar ouders dit vanuit respect te 

doen, haar grens aan te geven en te leren om dicht bij zichzelf te 

blijven. Ze genoot van het studentenleven; uitgaan, vriendschap-

pen, toneel- en danslessen. Studeerde, vooral op advies van haar 

vader, een jaar rechten maar vond dit vooral saai. Haar eigen keus 

werd communicatie op het NHL te Leeuwarden en ze behaalde bin-

nen 2,5 jaar haar diploma. In het begin van haar studententijd, 18-

19 jaar, leerde ze Andries kennen. Andries was 10 jaar ouder, 

stond verder en anders in het leven maar liet Bitoen ook nieuwe 

inzichten zien. Andries had gevoel voor humor, gaf haar vertrou-

wen en liet haar haar gevonden vrijheid behouden. Het waren de 

jaren van Msn en sms'jes en wat Bitoen vooral aansprak, was dat 

Andries geen grammaticafouten maakte (ik voel de druk ☺), haar 

positief verraste en veel humor had. Ook Andries zijn creativiteit 

sprak haar erg aan en ze hadden hierin veel raakvlak. Toen Andries 

aangaf plannen te hebben om naar Amsterdam te willen wonen en 

werken, zei Bitoen ronduit; ‘Dan is het klaar tussen ons. Ik kan en 
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wil niet zover bij mijn ouders vandaan.’ Andries was overtuigd en 

liet zijn plannen varen. Bitoen trok bij hem in aan de Moezel in 

Drachten waar ze samen 4 jaar woonden en veel ondernemende 

reizen hebben gemaakt.  

Bitoen spreekt vloeiend Fries. De stap van verhuizen naar een 

klein Fries dorp De Tike was voor haar dan ook geen probleem. 

Belangrijk vindt ze wel dat hun kinderen 2-talig opgevoed worden. 

Zo spreekt Andries altijd in het Frysk en Bitoen in het Nederlands 

met hen. In haar relatie met Andries ervaart ze het als positief dat 

twee werelden/culturen elkaar ontmoeten. Van daaruit proberen 

ze nu samen hun levenslessen door te geven aan hun kinderen en 

hen te leren dat het hebben van een eigen mening en eigen keu-

zes maken belangrijk is. Respectvol en niet oordelend naar ande-

ren te kijken en te waarderen wat je van anderen krijgt of kan le-

ren. Omdat ze allebei ZZP’er zijn, kunnen ze hun eigen tijd indelen 

en de zorg en aandacht voor Simm en Tomm praktisch verdelen. 

Ze kunnen hun werk deels in de avonduren doen en dat was – ze-

ker tijdens de lockdowns – heel handig. Andries werkt als journa-

list bij o.a. de Leeuwarder Courant. Bitoen is vooral betrokken bij 

maatschappelijke onderwerpen. Zo noemt ze als voorbeeld de 

energietransitie als onderdeel van het klimaatakkoord met als doel 

vermindering van broeikasgassen tot 100% in 2050. Nu komt onze 

energie voornamelijk van fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld 

gas, kernenergie en steenkolen. In de transitie gaat dit veranderen 

naar groene (duurzame) energie. Dit is energie vanuit de zon, 

wind, biomassa en water. Binnen provincie, gemeenten en raad 

zet Bitoen haar creatieve 

en visuele skills in om een 

stap te maken binnen de-

ze vermindering. Denk 

aan video’s en webinars 

over verduurzaming van 

onze huizen, maar bij-

voorbeeld ook laagdrem-

pelige activiteiten zoals 

de opzet van lokale moes-

tuinen of regentonacties. 

Het betreft strategische 

communicatie waarin Bi-
Als simpele lawaaimaker kan ik vooral 

goed luisteren. www.bitoen.nl   

http://www.bitoen.nl/
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 toen voor provincie, gemeenten en raad laat zien welke keuzes je 

maakt, waar je voor gaat, wat en wie je daarvoor nodig hebt, hoe 

je prioriteiten liggen en waarom je dit allemaal doet. Op Bitoen 

haar eigen website vind je meer informatie over dit onderwerp: 

https://www.bitoen.nl/ 

Door bezig te zijn met maatschappelijke onderwerpen is Bitoen zelf 

ook meer bewust en helpt het haar om de jongere generatie zich 

bewust te maken voor verandering en de tijd waarin we leven. Het 

voordeel van ZZP’er en daarmee extern zijn, is dat je niets te ver-

liezen hebt binnen het vaak bureaucratische systeem van provincie 

en gemeentewerk. Daarin wil ze graag het verschil maken. Zo 

noemt ze zichzelf liever simpele lawaaimaker in plaats van commu-

nicatieadviseur. Wat ze hierin be-

langrijk vindt is dat gedeelde infor-

matie door iedere Nederlander ge-

lezen én begrepen moet kunnen 

worden -houd het simpel, breng 

mensen samen en maak het beel-

dend- is haar quote. In hun werk 

laten Andries en Bitoen elkaar ge-

heel los. Maar in bijvoorbeeld An-

dries zijn project van de Maïsman-

netjes, 2 jaar geleden te zien in ons 

dorp, denkt Bitoen wel mee in het 

concept hiervan en vullen ze elkaar aan.  

Je kunt stellen dat Bitoen nu alles heeft wat haar hartje begeert 

maar zegt ze nadrukkelijk: ‘Ik weet waar ik vandaan kom en dat 

houdt me klein en ontzettend dankbaar. Ik herken mezelf erg in 

mijn vader. Hij maakte veel keuzes om te overleven. Ook ik ben 

niet gauw bang, maak van mijn hart geen moordkuil en schroom 

niet om de confrontatie – ook met mezelf -  aan te gaan. Ik leef in 

vrijheid. Dat is niet vanzelfsprekend en daarom kies ik er bewust 

voor om daar optimaal van te genieten.’ 

Wat is je mooiste gebeurtenis of herinnering? 

‘De geboorte van onze kinderen. Het op eigen kracht nieuw leven 

op deze wereld zetten, valt met niets anders te vergelijken. Dat 

maakte me zo sterk en voelde heel bijzonder. Maar ook de ervaring 

van fantastische reizen die Andries en ik hebben gemaakt. Het zien 

Tomm werd in 2016 thuis gebo-

ren. Ons gezin is compleet. 

https://www.bitoen.nl/
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van olifanten en giraffen in bijvoorbeeld onze reis naar Zuid-Afrika 

heeft een onuitwisbare herinnering gegeven. De verbondenheid 

met de natuur en relaties met andere mensen; je hebt anderen no-

dig om te worden wie je zelf bent.’ 

Wat maakt dat je op De Tike bent blijven wonen? 

‘De ruimte van het wonen maar ook de openheid en betrokkenheid 

van de mensen.’ 

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken? 

‘Liever niet. Nee, echt niet! Ik hecht zeer aan slapen.’ 

Wat is je levensmotto? 

‘Sta open voor  de ander zonder te oordelen. Elk verhaal heeft 

meerdere kanten. Dus de mening die jij vormt van iets of iemand is 

vaak maar een deel ervan. En gun jezelf voldoende ontspanning. 

Dat maakt je gewoon een relaxter mens waardoor je nóg liever 

kunt zijn voor je omgeving.’ 

Wie is je (grote) voorbeeld en waarom? 

‘Mijn vader, hij was en is mijn grote inspiratiebron - ik leef zijn 

droom - en hij geniet daarin mee!’ 

AS 

Volgende keer Yn petear mei: Klaas Kingma 

Bedankt en húskehippe     __ 

Hartelijk dank voor het bezoek, de vele bloemen en telefoontjes 

tijdens mijn verblijf in Berchhiem. Ook het medeleven na het over-

lijden van mijn geliefde zoon Harrie heeft me goed gedaan.  

Sinds 1 juni woon ik in Berchhiem. 

Dit is mijn nieuwe adres: 

Berchhiem 

Heideblomke kamer 129 

Prins Bernhardstraat 74 

9251 GM Burgum 

 

Groeten van S. Pijl - Hoekstra 
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 Dit bin ik…                     __ 
Naam:    Marinus de Bruin 
Leeftijd:   11 jaar  
Schoenmaat:   41 
Lengte:    1,62 m 
Kleur ogen:   Blauw, grijs, groen 
Broer/zus:    2 broertjes, Jan en 
   Daan  
Zo ja; tevreden?  Ja 
Verkering:   Ja  
Zo ja: mogen we weten met wie?  
   Uhh, nee 
School:    Master Frankeskoalle in Earnewâld 
Favoriete vak op school: Gym  
omdat:    Ik van bewegen houd 
Websites:    Youtube 
Favoriete muzieknummer:  Geen 
Favoriete muziekgroep:  De Kast 
Favoriete sporter:    Max Verstappen 
Favoriete film:   The Grinch 
Favoriete spel:   Farming Simulator 
Favoriete tv-serie:   Hardcore pawn 
Favoriete boek:   Tom Groot 
Favoriete sport:   Voetbal  
omdat:    Ik het leuk vind 
Favoriete muziekinstrument: Drumstel  
omdat:    Ik van houwen houd 
Mijn hobby’s:   Drummen, voetbal, quad rijden, op de 
trekker rijden bij Klaas Veltman, vissen, mountainbiken met heit 
Het leukste aan mijn hobby is: Om buiten iets te doen 
Dit wil ik later worden:  Boer 
Dit doe ik als ik me verveel: Vervelen  
Wie zou je graag ontmoeten? Max Verstappen 
Wie bewonder je het meest? Klaas Veltman en Pake Jan 
Favoriete auto:   Audi r8 
Wat ligt er onder je bed?  Snoeppapiertjes, stof, Donald  
    duckjes 
Lievelingseten:   Pikesop van Beppe 
Brood of warm eten?  Brood 
Welk woord of welke zin gebruik je vaak?  
    Ah, goeiedag eem …. 
Huisdieren?    Ja, 3 katten; Bibi, Tinka en Toby 
Waar kun je niet tegen?  Als anderen zich met mij bemoeien 
Goede voornemens:   Nog beter kunnen drummen 
Mogen we je handtekening: Ja 
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✓ Gevelmontage 
✓ Alu & Kunststof Kozijnen 
✓ Vliesgevels 
✓ Beplating 
✓ Serres en terras overkappingen 

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

mailto:info@de-leyen.nl
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Griemmank fan de Fryske taal    __ 

Myn skoanheit silliger hie altyd de gewoante om 

hiel lûd STIL te roppen as de nijsberjochten foar 

de radio kamen, benammen it nijs: Mededelingen 

voor land- en tuinbouw. As boer wie it waarber-

jocht foar him fan grut belang. Sels mei ik graach 

regelmjittich it nijs folgje fia teletekst op myn I-

pad. Langer hat elkenien suver altyd it mobyltsje 

yn ‘e hân en dan kin jo eins ek neat ûntkomme. 

Mei dêrtroch wurde kranten sa stadichoan oerstal-

lich en Hjoed fan Omrop Fryslân wurdt ek lang net troch alle Frie-

zen folge. Wylst Wâldnet  it nijs ferspriedt mei foto’s en al. Guon 

nijs skynt hiel bysûnder te wezen dat it hot-news neamd wurdt. No 

binne saken dy’t men noch nea heard hat fansels ommers altyd it 

nijste nijs. En is it iene nijs no nijer as it oare? Nijs is no ienkear 

altyd nij. Ja guon beweare dat dingen dy’t se al witte âld nijs is. 

Dizze kear giet it oer nijs en nij. Us tante Teatske sei altyd: Ik bin 

net nijsgjirrich, mar ik wol graach alles witte.  

As Rutte en De Jonge mei harren parsekonferinsje oer de korona 

maatregels komme, is it nijs der allang ôf, want it is fier fan te 

foaren al trochkôge. Jo kinne it eins gjin nijs mear neame. En sa is 

it nijs der allang ôf en gjin nij nijs. 

Hjoed stiet der gjin nijs yn de krante, sa sei Douwe. It binne desel-

de letters, se steane allinne mar wat oars. 

As in sike wachtet op de útslach fan ûndersiken of testen kin dat 

hiel spannend wêze: Is it goed of ferkeard nijs? 

Binne der feestlikheden yn it foarútsicht dan moat der fansels wat 

nijs komme. Alle feest-genoaten yn it nij, nije klean dus. Maaie wie 

destiids fanwege trouwerijen de tiijd fan nije klean en foar it breid-

spear it begjin fan in nije tiid. 

Yn de oarloch fierden de Dútsers de simmertiid yn. Dat waard foar 

ús lân doe de nije tiid. 

Wat sjochst my hieltyd oan. Is der wat nijs, nuveraardichs of wat 

oars oan my te sjen?  

Ferline jier koene de kleanwinkels troch korona de nije moade mar 

skraal ferkeapje of slite. 
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 As bern ha ik yn myn bertedoarp it nije ljocht meimakke, Wy kri-

gen elektrysk ljocht! 

Nije maaie falt op de earste fan de blommemoanne en âlde maaie 

is op de tolfde. 

Wy witte net hoelang it noch duorje sil mei in nij regear. Soe der 

earst nij bloed yn moatte? 

Want ja, it is no ien kear sa dat nije biezems skjin wurk meitsje. 

Foarhinne klagen de minsken der by’t simmer gauris oer as se wat 

te maklik efterút koene (diarree ) dat soks in gefolch wie fan de 

nije ierdapels. Ja se koene it nij betinke. 

Och heden, is jimme omke Freerk ferstoarn? Hoe âld is er wurden? 

No ja, hy wie mei syn njoggentich jier fansels net nij mear ( wol 

aardich op jierren). 

Doe’t tekstyl krap wie en men net safolle te besteegjen hie, waard 

klean fan de grutten meastentiids fermakke ta berneklean. Sa 

waard op in duorsume wize âld wer nij. 

Der binne fan dy minsken dy’t fan âld en nij witte (op ‘e hichte mei 

alle nijtsjes). Neat gjin wûnder dat sokken de bynamme krante 

krije. 

Neef Gurbe, okkerdeis seach er Abraham, hat lang om let noch in 

kreas jong wyfke troud. Neffens syn bruorren rint er no yn it nij-

gers. De mannen binne benijd oft dat nijgers ek nochris nije bûter 

jaan sil (faaks komt de widze ek noch wol oer de flier). 

Do koest hjir hjoed wol nij wêze, sa ûnhandich en knoffelich ast yn 

it wurk omslachst. 

Dat nije wenplak kin jimme noch wolris nij bekomme (raar ôffalle 

en net foldwaan). 

Der wie dizze kear fanwege de pandemy mei âld en nij net folle te 

ferstriken foar it jongfolk. 

In nijboer hat elk op de loer (der wurdt hiel kritysk sjoen nei hoe’t 

er buorket). 

It sil my nij dwaan (benije) oft de maaiemoanne noch wat mylder 

waar en sinne bringe sil. Harm Bosga 



De Heidehipper  Nûmer 134 - juny 2021 

42 

 

 



De Heidehipper                                                                                 Nûmer 134 - juny 2021 

43 

 

 

 

 
Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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 Dit bin ik…                     _ 
Naam:   Robert Beishuizen 

Leeftijd:   13 jaar 

Schoenmaat:   41 

Lengte:   1.67 m 

Kleur ogen:   Blauw/groen  

Broer/zus:   Lian, Thomas, Sander en  

   Roan.   

Verkering:   Ja, met Femke 

School:   Leisterigge 

   

Favoriete vak op school:  Gym omdat je lekker mag bewegen   

Favoriete Website:  TikTok  

Favoriete muzieknummer:  Push it (Kevin Gates) 

Favoriete muziekgroep:  Bankzitters   

Favoriete sporter:   Ronaldo  

Favoriete film:   Fast and the furious 2 

Favoriete spel:   Brawl stars  

Favoriete tv-serie:   Ik kijk geen TV   

Favoriete boek:   Donald Duck  

Favoriete sport:   Voetbal omdat ik doe het graag   

Favoriete muziekinstrument: Ik speel geen instrument omdat ik 

    geen gevoel heb voor ritme 

Mijn hobby’s:    Voetballen  

Het leukste aan mijn hobby: Fanatiek bezig zijn  

Dit wil ik later worden:   Prof voetballer  

Dit doe ik als ik me verveel: Op mijn telefoon 

Wie zou je graag ontmoeten: Ronaldo  

Wie bewonder je het meest: Mijn moeder  

Favoriete auto:   Audi rs6 +ABT  

Wat ligt er onder je bed:  Stof  

Lievelingseten:   Pizza   

Brood of warm eten:  Warm eten  

Huisdieren:    2 katten  

Waar kun je niet tegen?  Onrecht   

Goede voornemens:   Beter worden in voetbal 

Welke zin gebruik je vaak:   Wat een lekkere banaan heb je daar ☺   

Mogen we je handtekening:  Ja, maar nu niet  
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Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

Sumarderwei 2 

  9261 VC Eastermar 

 

Telefoon: 0512-471374 

mobiel: 06-18556735 

info@krobbehiem.nl 

www.krobbehiem.nl 
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Nieuws van het dorpsbelang    _ 

Met de zomervakantie voor de deur krijgen we 

steeds meer vrijheden terug met de versoepeling 

van de diverse maatregelen. Als Dorpsbelang zijn we 

ook erg blij dat we zover zijn en er in ons dorp ook 

weer wat meer activiteiten mogelijk worden. Mocht 

alles zo blijven als het nu is, verwachten wij op 

woensdag 15 september onze eerste ledenvergade-

ring sinds 27 maart 2019 te houden. Binnenkort kunnen onze le-

den het jaarverslag verwachten via mail of in de brievenbus. Hier-

onder een aantal zaken die ons bezig houden of hebben gehouden.  

AVG aankondiging 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Eu-

ropese privacywet. Deze wet sluit beter aan op het digitale tijdperk 

waarin we leven. De wet geeft u meer rechten en organisaties 

meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw (digitale) per-

soonsgegevens om te gaan. 

Om te voldoen aan deze wetgeving hebben wij als bestuur onlangs 

AVG-richtlijnen opgesteld. Deze kunt u binnenkort vinden op de 

website en krijgen onze leden via de mail of thuisbezorgt. 

Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u die natuurlijk altijd 

aan ons stellen. 

Picknickbank 

In 2020 is er buurtbudget toegekend voor het plaatsen van een 

nieuwe picknickbank nabij de Leyen. Deze zal rechts van de reus 

geplaatst worden. Helaas bleek enkele weken geleden, toen de 

picknickbank geplaatst zou worden door de gemeente, dat er een 

hoop plaggen lag op de plaats waar de nieuwe bank geplaatst zou 

worden. Hierdoor was het plaatsen op dat moment niet mogelijk. 

Inmiddels heeft de veroorzaker, gemeente Tytsjerksteradiel, toe-

gezegd de plaggen op korte termijn te verwijderen, waarmee we 

verwachten dat de picknickbank op korte termijn geplaatst kan 

worden.  

Minibieb 

In navolging op eerdere berichten over een minibieb kunnen wij 
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 melden dat er inmiddels door Oeds en Anneke Veenstra op eigen 

initiatief een prachtige minibieb gerealiseerd is ter plaatse van 

Peinderwei 29/31. Hier wordt inmiddels al volop gebruik van ge-

maakt.  

De minibieb die op het nieuwe dorpsplein geplaatst zou worden 

krijgt nu een iets andere invulling. Bij het Dorpsbelang heeft Wille-

mien de Vries n.a.v. de oproep in de Heidehipper kenbaar gemaakt 

dat zij wel aan de slag wil met de minibieb op het schoolplein en 

Oeds Veenstra heeft aangeboden om de minibieb voor het school-

plein te willen maken. 

Wanneer u kinderboeken of spelletjes heeft en hiervan geen ge-

bruik meer maakt, dan zou de nieuwe minibieb/spelotheek een 

mooie bestemming zijn. Hiervoor kan contact opgenomen worden 

met Willemien de Vries.  

Hondenpoep 

Bij het maaien van de bermen wordt regelmatig hondenpoep ge-

constateerd. Voor degenen die de bermen keurig maaien is dit ui-

termate vervelend. In het dorp zijn diverse plaatsen met honden-

poepzakjes en wij willen jullie als inwoners dan ook vragen om hier 

gebruik van te maken. We willen voorkomen dat inwoners de ber-

men niet meer willen maaien i.v.m. de hondenpoep. Wij vragen 

een ieder om de hondenpoep zelf op te ruimen en gebruik te ma-

ken van de hondenpoepzakjes. 

Opschoon ommetje 

Woensdag 28 april hebben een aantal kinderen uit de Tike het dorp 

weer netjes schoongemaakt. Ondanks een lage opkomst is er toch 

behoorlijk wat vuil opgehaald. De kinderen waren erg fanatiek en 

vooral rommel uit de sloot halen, was een grote uitdaging, maar 

met een kletspoot en een lekke laars lukte het dan toch! De Tike 

ligt er in ieder geval weer keurig bij. Allemaal ontzettend bedankt 

voor jullie hulp! Op de website zijn enkele foto’s van deze actie ge-

plaatst! 

Verbodsborden fietsverkeer historische paden geplaatst 

Omdat er nogal wat overlast was van mountainbikers op de histori-

sche paden zijn er bij de ingangen hiervan verbodsborden voor 

fietsverkeer geplaatst. We hopen dat dit uiteindelijk ten goede zal 
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komen van de paden en de fietsers zich hier aan gaan houden. 

Agenda   

Woensdag 26 juni 2021      19:30 uur       Bestuursvergadering 

Woensdag 15 september 2021  19:45 uur       Jaarvergadering 

Lid worden? 

Bent u nog geen lid van het Dorpsbelang en wilt u dit worden? 

Vraag dan het aanmeldformulier op via 

dorpsbelangdetike@hotmail.com of download het aanmeldformulier 

Efkes foarstelle…      __ 

Hallo!  

Mijn naam is Elyne de Vries. Per april 2021 ben ik begonnen als 

zelfstandig nagelstyliste. Vanaf juli zal ik ook als kapster starten.  

Hiervoor heb ik de opleiding 'Salonmanager' gevolgd op de Friese 

Poort in Leeuwarden. Tijdens deze 3 jaar durende opleiding leer je 

alles over het kappersvak, visagie, de verzorging van de nagels, 

kleur en - stijladvies, en het runnen van je eigen onderneming.  

U kunt bij mij dus terecht voor verschillende behandelingen. Vraag 

gerust naar de mogelijkheden.  

Ik zal voorlopig als ambulante nagelstyliste werken. Echter hoop ik 

over een tijdje mijn eigen salon te kunnen openen.  

Voor foto's van behandelingen kunt u kijken op mijn Facebook en- 

Instagrampagina.  

 

www.facebook.com/

moaihier 

www.instagram.com/

moai.hier.en.sa 

 

Tot ziens bij  

Moai hier & sa!  

mailto:dorpsbelangdetike@hotmail.com
http://www.facebook.com/moaihier
http://www.facebook.com/moaihier
http://www.instagram.com/moai.hier.en.sa
http://www.instagram.com/moai.hier.en.sa
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op www.de-tike.frl 

 

 

 

http://www.de-tike.frl
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SDG Nieuws       __ 

Eindelijk, er zijn weer versoepelingen… We mogen weer los, en wat 

zijn we hier blij om!!! 

We hebben gelijk maar een optreden gepland, zie achterzijde van 

deze Heidehipper. Het belooft een mooie avond te worden. Voor u, 

van ons, voor onze trouwe fans! Als bedankje voor al uw steun. 

Natuurlijk zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij 

slecht weer, gaan we opzoek naar een nieuwe datum. 

Vervelen doen we ons niet bij SDG. We hebben onder andere weer 

een echte online SDG pub-quiz gehad. Dit maal moest Sietske af-

stand doen van de wisselbeker, jammer joh! Deze keer is hij voor 

Anja! 

Inmiddels hebben we weer een kersverse Abraham binnen SDG, dit 

is u waarschijnlijk niet ontgaan. JD mocht op 31 mei 50 kaarsjes 

uitblazen! Dit konden we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten 

gaan. Dus een mooie serenade op de oprit kon niet uitblijven. Ge-

bak en bier stond klaar, dus zeker geslaagd! 

Wat ondertussen ook speelt is natuurlijk de SDG EK-Poule! De 

spanning stijgt. Wie gaat er met de winst vandoor??? Er is nog van 

alles mogelijk! Voor de tussenstand kunt kijken op www.sdg-

detike.nl/tussenstand. 

Na ons optreden hebben we vakantie. Vanaf dinsdag 24 augustus 

hopen we weer een normaal seizoen kunnen te gaan draaien. Zon-

der online inspeelvideo’s, online pub-quizzen, online bestuur/

ledenvergaderingen, online bingo’s. Nee gewoon normaal, zoals het 

hoort. 

Wij wensen u allen alvast een hele mooie zomer toe, maar eerst 

hopelijk nog tot ziens op dinsdag 6 juli a.s. 20:00 uur (anders dan 

op de achterzijde staat aangegeven) op ’t dorpsplein in De Tike!  

Er staat een drankje voor u klaar! Allen van harte welkom! 

Lysbeth Bus 

www.sdg-detike.nl 

Facebook.com/SDGDeTike  

http://www.sdg-detike.nl/
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Stel! 

U woont alleen, bent herstellen-

de van een operatie of vindt het 

lastig om elke dag een gezonde 

maaltijd op tafel te zetten. Wat 

kan Van Smaak dan voor u be-

tekenen? 

Direct aan tafel met Van Smaak 

Elke dag een gezonde en warme maaltijd bij u thuisbezorgd. 365 

dagen per jaar dus ook op zon- en feestdagen. In uw omgeving 

kunt u gebruik maken van de warme uitbreng van maaltijden voor 

senioren die niet meer dagelijks zelf kunnen of willen koken. Heeft u 

een dieet of wilt u liever een gemalen maaltijd? Geen probleem. Wij 

doen er alles aan om aan uw wensen te voldoen. Ook tijdelijk dus! 

Een vertrouwd gezicht 

"Een ouderwetse gehaktbal, échte vleesjus, gekookte aardappelen 

en verse spinazie. Dat is mijn favoriete maaltijd. Wanneer Van 

Smaak voor de deur stopt en de maaltijdbezorger mijn warme 

maaltijd komt brengen, kijk ik daar echt naar uit", vertelt mevrouw 

De Lange. "De tafel dekken en aan tafel gaan, is alles wat ik hoef te 

doen. 

De maaltijdbezorger maakt altijd even een praatje. We kennen el-

kaar inmiddels al een aantal jaren, want hij is de vaste maaltijdbe-

zorger op deze route. Ik red me op deze manier prima en de maal-

tijdservice is niet duur." 

Van Smaak 

Van Smaak bereidt en bezorgt al sinds 1970 heerlijke koelverse, 

diepvries- én warme maaltijden. Onze ambachtelijk werkende koks 

gebruiken zoveel mogelijk verse ingrediënten. Hun werkwijze en 

kookkunst staan garant voor gezonde en smaakvolle maaltijden zo-

als u die graag heeft en waar u heerlijk van kunt genieten. Van 

Smaak werkt niet met een abonnement dus u heeft geen enkele 

verplichting. 

Proeven is geloven 

Denkt u nu dit wil ik wel eens proeven? Vraag dan gratis een proef-

maaltijd aan. Dit kan telefonisch via 088 511 5400, op onze website 

of stuur een mail naar info@vansmaak.nl. Want zeg nou zelf: u be-

paalt zelf of onze maaltijd zo lekker is als wij zeggen. 



De Heidehipper  Nûmer 134 - juny 2021 

54 

 

 

Dorpshuis De Tike  

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

Voor reserveringen:  
 

: 06-21500422 (J.D. Posthumus) 

Installatietechniek Tjeerdsma 

Voor al uw installatie werk in en om uw huis! 

Pieter Ytzen Tjeerdsma 
 

Peinderwei 15 
 9219VX De Tike 

    
  06-20157834 

 
info@tjeerdsma-it.nl 

http://www.tjeerdsma-it.nl 
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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!  

Onderstaande activiteiten staan gepland voor het najaar van 2021. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona zullen deze wel 

of niet doorgaan. Houd social media in de gaten.  

 

 

    

 

  

Programma dorpshuis sept t/m dec 2021  __ 

September 2021 

17 september: Kinderdisco 

18 september: Klaverjassen 

 

Oktober 2021 

1 oktober: Lekker ite 

9 oktober: Feestavond met  

                Bertus Sipma 

16 oktober: Klaverjassen 

20 oktober: Kinderactiviteit 

30 oktober: Tykstercafé 

   

November 2021 

5 november: E-bingo 

13 november: Binnenkomst Sinterklaas 

13 november: Klaverjassen 

19/20 november: Sjoelen en Kegelen 

 

December 2021 

8 december: Kerstworkshop 

10 december: Kinderdisco 

11 december: Tykster cafe 

17 december: Lekker ite 
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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      
Petra Veenstra     tel. 06-42420371 
    
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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Foto; Jelke Sjoerdsloane 6 juni 2021 

Kopij inleveren tot 1 september 



 

 

   


