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Fan de redaksje      ______ 

Wanneer ik op een mooie lentedag door ons dorp fiets overvalt me 

een gevoel van trots. Om in een dorp te wonen waar iedereen 

elkaar groet, soms door het handje in de auto net even boven het 

stuur uit, een knikje van verstandhouding op de fiets of een praat-

je tijdens het uitlaten van de hond. Waar eten wordt gebracht bij 

buren die dat door omstandigheden goed kunnen gebruiken, waar 

door een grote groep vrijwilligers avondenlang hard werd gewerkt 

aan de realisatie van het nieuwe dorpsplein en waar de buurten 

eindelijk weer volop tezamen konden komen ter voorbereiding op 

het dorpsfeest. Na de vorige editie vier jaar geleden is er het nodi-

ge veranderd in ons dorp, met vele nieuwe gezichten en een nieu-

we invulling van de school. Gelukkig is 

er ook veel hetzelfde gebleven: de sfeer 

en de gemoedelijkheid, elkaar altijd wil-

len helpen en er samen het beste van 

maken. En natuurlijk het fanatisme van 

de buurten om vol voor de eerste prijs 

te gaan van de straatversiering en de 

CreaTike optocht. Avondenlang werd er 

samen geknutseld in hokken, schuren 

en zelfs in het oude schoolgebouw. An-

dere buurten probeerden een glimp op 

te vangen, “toevallig” moesten er nog 

even wat spullen worden gebracht op 

de Leijensreed. Op de Master de Jong-

wei werden de palen al vroeg gezet; ze gingen de hoogte in zoveel 

was duidelijk. Op it Leech-Peinderwei en de Peinderwei bleek er 

eerst verwarring over of hetzelfde thema gekozen was, gelukkig 

bleken beide buurten er een hele andere invulling aan te 

geven. Het eindresultaat was prachtig en heel creatief: van een 

filmthema tot “terug in de tijd”, we konden ons in Spanje wanen, 

kijken hoe de huizenprijzen zijn gestegen en verschillende 

“Monopoly feestjes” bijwonen. De versierde straten bleken het 

startschot van geweldig dorpsfeest, het zonnetje werkte goed mee 

en de sfeer zat er vanaf de eerste avond bij het prachtige concert 
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 van SDG De Tike met Johannes Rypma goed in. We gingen quizen, 

Samen Eten, naar de Foute Party, Volksspelen doen en natuurlijk 

dansen bij Joop Obama and the Presidents. Wat zagen we veel 

lachende gezichten en handen die geschud werden. Trots ben ik 

erop dat we hier met zo’n klein dorp zo groots in kunnen zijn. Ik 

wens alle Tyksters een prachtige zomer toe, wellicht kijken jullie al 

uit naar een vakantie op een mooie bestemming. Een ding is in ied-

er geval zeker, om te genieten hoef je ons mooie dorp absoluut niet 

te verlaten. 

 
JD 

 

Bij de voorpagina      __ 

Jurre Elverdink en Jesse David Zijlstra vooraan in de CreaTike op-

tocht.  

Wat was het een feest! 

Op de 4 binnenpagina’s een fotocollage van it Tikefeest want beel-

den zeggen in dit geval zoveel meer dan woorden. 
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Bernespul________________________________ 

Door de corona die overal weer oplaaide konden we helaas in het 

begin  van het jaar niks organiseren. Maar de ideeën waren er en 

wat waren we blij dat we in het voorjaar deze ideeën in de praktijk 

konden brengen. 

18 april Paasspektakel 

Op tweede Paasdag was er een paas-

haas die allemaal eieren in de 

Leijensreed had verstopt! Samen met 

alle kinderen en veel ouders hebben we 

deze eieren opgezocht. Daarna was er 

koffie/thee en ranja voor iedereen en 

konden de kinderen spelletjes doen op 

het nieuwe dorpsplein! Eieren estafette, 

voetballen in de panna kooi en de bal 

proberen te schieten door de oren en 

mond van een houten paashaas. Met 

elkaar hebben we er een gezellig ochtend van gemaakt! Fam. Kooi-

stra, fam. De Vries en fam. Faber, nogmaals dank voor de eieren. 

 

23 april Koeiendans 

Een idee, ontstaan in een vergadering, 

bleek achteraf een heel groot succes te 

zijn! Op zaterdag 23 april was de koeien-

dans bij fam. Veltman in de Tike. Naar-

mate deze dag vorderde hadden we al 

enige vermoedens dat er best wel eens 

veel mensen zouden kunnen komen. En 

dit bleek een feit te zijn; Tikenieten jong 

en oud, familie en vrienden van fam. 

Veltman en mensen uit omliggende dor-

pen waren gekomen om de koeien voor het eerst de wei in te zien 

gaan! Onder het genot van een kop koffie/thee/ranja en een plak 

cake vertelde boer Veltman over de koeien en o.a. wat ze te eten 

krijgen en waar dat goed voor is.  Daarna was het tijd om de grote 

show te aanschouwen. De koeien sprongen naar buiten, doken in 

de bult zand die er lag en deden mooie dansjes! Na de koeiendans 
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 mochten we nog langs de kalfjes in de stal, konden de kinderen 

op de grote tractors zitten en mochten ze met de speelgoed trac-

tors over het erf rijden! 

Tot slot kregen de kinderen een mooie kleurplaat met potlood 

mee naar huis (gesponsord door Campina)! Bij deze willen wij 

fam. Veltman nogmaals bedanken voor de geslaagde ochtend! 

7 mei Blotevoetenpad 

Met 10 kinderen zijn we op zaterdag 7 

mei in twee auto’s afgereisd naar het blo-

tevoetenpad in Drachten. Het was geluk-

kig droog weer toen we daar aankwa-

men. Het bleek toch een behoorlijk span-

nend pad door het water te zijn. We zijn 

over stenen gelopen die in het water la-

gen en moesten over balken heen lopen 

(daar zijn we maar overheen gekropen). 

Jong en oud deed aan de activiteit mee! 

Na de tijd gingen we met elkaar lunchen 

in vorm van een picknick. We hadden croissants mee en drinken, 

de kinderen hebben er heerlijk van gesmuld. Daarna hebben we 

nog spelletjes gedaan bij het strandje en waren er een aantal kin-

deren die nog in het water sprongen, ondanks dat het nog niet zo 

warm was. Wat hebben we een leuke ochtend/middag gehad met 

dit groepje! 

Kinderdisco 

Ook de kinderdisco’s waren weer erg ge-

zellig! Op zaterdag 12 maart mochten alle 

kinderen verkleed komen in Carnaval stijl. 

Beide groepen hadden goed hun best ge-

daan en zagen er prachtig uit! Op vrijdag 

13 mei was er ook nog een disco. Wat leuk 

dat er weer veel kinderen op af kwamen. 

We hebben gedanst, limbo gedanst en tot 

slot hebben we nog fris-pong gedaan met de oudere groep!  

 

Wij wensen jullie allemaal een fijne zomer toe en hebben 

na de zomer weer leuke activiteiten op het programma!  
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Geslaagd      __  __ 

 

 

 

Tjitte de Jong - TL Sigrid Swart  - 

Havo 

Marc Veenstra -  

Gymnasium 

Folkert de Vries - Havo Jildou Elverdink - TL Emy v/d Ploeg 

– TL 

Arjen  

van der  

Molen  

- TL 



De Heidehipper                                                                         Nûmer 138 - juny 2022 

9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilea__________________________________ 

 

 

 

 

Cornelis 

Visser – 

Havo 

 

25 augustus: Sieberen 

en Lammie Postema  

50 jaar getrouwd 

8 september: Gerrit en 

Tiny van der Bij - 50 

jaar getrouwd 

15 augustus: John Ament 

en Sietske Wijma   

25 jaar getrouwd 

25 mei: 

Jan Krist 85 jaar  
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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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 Nieuwsbrief Dorpshuis De Tike_______________ 

Alweer einde activiteiten seizoen van het dorpshuis. 

Ook al hebben we niet een heel seizoen gedraaid, achter de scher-

men gaat het altijd door. En gelukkig hebben we de draad weer op-

gepakt en mooie feestjes gevierd (denk aan Koningsnacht, Garage-

sale), bij gekletst, geklaverjast, lekker gegeten, Bernespul, Tykster 

Kuier, motortocht, enz.. 

Met het prachtige vernieuwde dorpsplein naast het dorpshuis ver-

sterken we de toegankelijkheid voor iedereen. Binnen en buiten 

kunnen jong en oud elkaar ontmoeten. 

Vaak hoor ik: “Wat gebeurt der folle yn de Tike. Sa’n lyts plakje en 

jim organisere fan alles.“ Ja, dat is DE TIKE!!! 

Nu eerst dorpsfeest, dan vakantie en dan starten we in september 

met het nieuwe seizoen! Het nieuwe activiteiten schema ligt zo 

goed als klaar. We proberen weer voor ieder wat wils te bedenken. 

En de vaste successen terug te laten komen. 

Het Bernespul, georganiseerd en bedacht vanuit het dorpshuis, is 

een reuze succes. De dames zijn zo enthousiast dat er soms ieder 

weekend iets voor de kinderen te doen was. De Tykster kinderen 

worden ook aankomend seizoen niet vergeten.  

Het klaverjassen 1x in de maand, met mooie prijzen, met gegaran-

deerd een gezellige avond staat ook zeker weer op het programma. 

Ook voor onze nieuwe inwoners een oproep; kan je klaverjassen en 

houd je van gezelligheid, kom langs! Data volgt eind augustus. Een 

frisse wind doet wonderen voor spel en plezier! 

Het lekker Ite, 5-uurtjes, grand café op donderdagavond, ook deze 

items blijven op de agenda. 

Mochten jullie ideeën hebben voor een leuke avond in het dorps-

huis, schroom niet en neem contact op met 1 van de dorpshuisbe-

stuursleden. Er zijn genoeg, op elke buurt woont wel 1… 

We horen wel eens dat de muziek te vaak Hollandstalig is… (wat 

overigens wel hele gezellige en drukbezochte avonden zijn). Wij 

staan open voor suggesties, graag zelfs. Het dorpshuis is er immers 
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 voor iedereen!!! Wij spelen graag in op de wensen uit het dorp.  

Ook streven we ernaar om de prijzen van consumpties en entree 

laag te houden om de toegankelijkheid te bevorderen.  

Ook de vraag of er gepind kan worden in het dorpshuis hebben wij 

overwogen. Dit zal in de toekomst zeker het geval zijn. Maar voor 

nu nog niet haalbaar.  

Dus voor alle duidelijkheid: GEEN PIN AANWEZIG. 

Tot slot willen we alle trouwe bezoekers bedanken voor de gezellig-

heid en we zien jullie, en nieuwe gezichten, graag in september te-

rug, met weer een nieuw seizoen, boordevol muziek, dans, spel en 

bovenal; “It moetsjen fan elkoar.” 

Betty 
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4 maaie 2022       __ 

Hjoed steane wy hjir wer mei-inoar as doarps-

genoaten en it is goed en ek nedich dat wy hjir 

binne. Twa jier lang wie it net mooglik. De pan-

demy hie ús yn de besnij-ing en it like wol as 

wiene wy ús frijheid kwyt. Wat fielt soks benear-

jend. Foar guon minsken wie it hiel slim en 

fertrietlik want ek it lêste ôfskie by in stjergefal 

mocht of koe soms net. 

Moarn meie wy ús frijheid fiere en dat sil grif 

miskien wol oermjittich dien wurde. Krekt sa as it 

fieren fan keningsdei ferline wike. 

Dochs sil it in dûbel gefoel jaan, want der is al 

moannen in skriklike oarloch oan de gong yn Oekraïne. It hâldt de 

hiele wrâld dwaande en der liket gjin ein oan te kommen. Ok-

kerdeis lies ik yn in blêd dat oan elke oarloch in ein komt, lykas 

destiids bygelyks oan de tachtichjierrige oarloch en de tritichjierrige 

oarloch. 

Op papier mei dat sa wêze as de frede of kapitulaasje tekene 

wurdt. De gefolgen en de groeden en pine fan de slachtoffers of it 

leed en fertriet fan famyljes dy’t útinoar skuord binne sille net foar-

by wêze. By in oarloch binne nea winners, allinne mar ferliezers. In 

deimannich lyn wie der noch in âlde frou út Ruslân dy’t sei: It is 

wer krekt sa as mei de twadde wrâldoarloch. Doe wie der ien man 

dy’t begûn mei dy freeslike oarloch en no is der wer ien man dy’t 

dat docht en de hiele wrâld is net by steat en lit him der mei ophâ-

lde. De man is net te stuitsjen. 

De siktaris generaal fan de feriene naasjes, de hear Guterres sei 

ferline wike noch dat oarloch net fan dizze tiid is. Wy libje ommers 

hjoed-de-dei yn in beskaafde wrâld. De praktyk lykwols lit sjen en 

merkbite dat de werklikheid folslein oars is. 

Agresje tsjin de meiminske skynt der by te hearren en guon 

minsken fine soks blykber normaal. Om en by sportwedstriden of 

yn it ferkear hearre wy der suver alle dagen fan.In supporter fan in 

fuotbalklup krige by in wedstriid sa’n klap fan in saneamde klupo-

anhinger dat de man hechtings yn it gesicht ha moast. Op kenings-
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 dei wie der in swiere mishanneling yn de trein by Bûtenpost. En 

hast alle wiken is der wol in stekpartij. 

No kin men miskien sizze dat oarlogen der altyd west hawwe en 

der altyd bliuwe sille,of dat dy foarmen fan agresje in gefolch binne 

fan de lockdowns, mar meie wy dat samar oer ús kant gean litte of 

soe soks sa hearre? 

Hjoed is it in dei om stil te stean en stil te wezen en te tinken oan 

dy minsken dy’t har ynsetten hawwe foar frijheid, tsjin tiranny en 

geweld en foar dy minsken dy’t dat noch altyd dogge. 

Geweld en oarloch meitsje allinne mar stikken. 

Wy tinke hjoed oan al dy minsken dy’t yn de oarloch net frij wiene, 

dy’t it mei de dea bekeapje moasten, dy’t dapper wiene, dy’t ûns-

kuldich wiene.  

Yn it bysûnder tinke wy hjir by de tinkstien op De Tike oan Freerk 

Veenstra, dy’t it ferpofte om foar de ûnderdrukker te arbeidzjen. 

Hy waard oppakt en nei in slimme tiid yn meardere kampen fûn er 

de dea yn de bocht fan Lubeck doe´t it skip Cap Arcona, dêr’t er 

finzen siet yn it rom, bombardearre waard. En wy betinke Walter 

Wince  dy’t as  Amerikaan út in frij lân him ynsette om in ein oan 

de oarloch te meitsjen. Hy ferûngelokke mei syn fleantúch op De 

Tike en fûn de dea yn in stik lân besiden de pleats de Heidekamp. 

Wy meie dy mannen nea ferjitte en it is goed om har nammen te 

neamen en fêst te lizzen.  

Harm Bosga. 

 

Oproep__________________________________ 

Voor ons nestje met wit/grijs Cyperse kittens 
zoeken wij voor de laatste 2 katertjes nog een 
lief baasje. Een kraamvisite zonder verplichtin-
gen is ook mogelijk.  

Bellen of appen is altijd goed!  

Familie de Vries 

06-39330333 
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4 mei 2022______________________________ 

Wat ik als eerste wil zeggen, is dat ik het moeilijk vind om over de 

oorlog te schrijven, dat komt misschien omdat ik me er niks bij 

voor kan stellen. 

Maar ook wel omdat ik dat niet wil. 

Dat ik het moeilijk vind om hier over te schrijven zegt niet dat ik 

het er niet vaak over heb. Met school praat je er over en thuis nu 

ook, niet over de WO2, maar over de oorlog in Oekraïne. Hoe vre-

selijk het daar aan toe gaat.  

Ik zou willen zorgen dat Poetin minder wapens kan kopen. Bijvoor-

beeld door minder gas te gebruiken, want daar verdient Poetin 

geld mee.  

Maar als ik goed nadenk helpt dat niet, want Poetin wil Oekraïne 

hoe dan ook. Het is alsof een kind een lolly steelt van een ander 

en dat je dan zegt: ”Je moet op de mat maar je mag de lolly hou-

den.”, dat doet dat kind niks! Net zoals met Poetin, hij krijgt straf 

maar hij kan zijn spelletje gewoon door spelen. 

Er wordt vaak verteld over de verzetsmensen. 

En al die andere mensen die hard moesten strijden voor vrijheid, 

maar, maar weinig over de mensen van het dagelijks leven 

Want de oorlog raakte iedereen. 

Iedereen moest strijden om vrijheid, om recht, om eten en nog 

wel het belangrijkste, de veiligheid van je gezin of familie. 

Dat ik vind dat we het over iedereen moeten hebben, zegt niet dat 

ik niet vind dat we speciale aandacht voor de verzetsmensen mo-

gen hebben. 

Want ik bewonder ze echt! 

Met gevaar voor eigen leven hebben ze de toekomst van vele 

mensen gered. 

Door hen, en alle anderen die gestreden hebben voor vrijheid, zijn 

we nu vrij. 

Ik vind dat we niet alleen op 4 mei hoeven stil te staan en beden-

ken dat we vrij zijn, maar ook op de momenten als je naar de bios 
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gaat, of met allemaal verschillende kinderen naar school toe gaat. 

Dan kan je even stil gaan staan en denken: ”Wat mag ik blij zijn 

met wie ik ben, waar ik woon en met dat ik vrij ben om te gaan en 

te staan waar ik wil.” 

Ik wil nog één ding zeggen: 

“Ik wens en ik hoop dat iedereen die nu of toen of in de toekomst 

pijn heeft er weer boven op kan komen en gerespecteerd wordt 

door de mensen om zich heen, zodat dit nooit weer gebeurd.” 

Annemijn 

Tyksters in het nieuws     __ 
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"Us Doarpsplein"_____________________ __ 

 

Metamorfose in De Tike 

Van schoolplein tot dorpsplein 

Ergens in oktober 2021 werd er al begonnen met het reno-

veren en restylen van het oude schoolplein tot het geheel 

nieuwe dorpsplein van De Tike. En op zaterdag 21 mei 2022 

was het dan zover: de officiële opening van het kersverse 

dorpscentrum met vertier en plezier voor jong en oud.  

Het eerste woord was aan 

de voorzitter Dorpsbelang 

Bettie Elverdink, die een 

fraaie schets gaf van de 

plannen, werkzaamhe-

den, inzet van vrijwil-

ligers en uiteindelijke me-

tamorfose van het school-

plein van de voormalige 

basisschool De Gielguor-

de. Daarna was het de 

beurt aan Gosse Wijnsma, die de werkgroep van het dorpsplein ge-

durende een half jaar wist aan te sturen en te motiveren om in de 

vrije avonduren en weekenden te werken aan het nieuwe plein. Met 

de hulp van deze werkgroep van vrijwilligers is het dorpsplein voor-

zien van een nieuwe pannakooi, die na de zomer nog zal worden 

geëgaliseerd. Verder werden aangelegd een jeu de boulesbaan, ha-

gelnieuwe speeltoestellen, bloembakken van overgebleven stoepte-

gels, picknickbanken en 

in het opgeknapte fiet-

senhok staat een schitte-

rende kast vol spelletjes 

klaar voor jong en oud. 

Verder is er allerlei groen 

aangebracht voor een 

aangename uitstraling, 

kunnen kinderen chillen 

in de hut van wilgente-

nen en sieren de fraaie 
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 muurtekeningen van Yka van 

der Veen en bijpassend gedicht 

van dorpsdichter Andries Jelle 

de Jong het voormalige fietsen-

verblijf. Op de picknicktafel 

prijkte een papieren voorbeeld-

print van het informatiebord zo-

als dat op het nieuw te maken 

informatiepaneel bij de glascon-

tainer zal komen; aanwezigen 

konden hierop hun op- of aan-

merkingen noteren. Over een 

overdekte zitplek voor senioren 

wordt nog nagedacht. Terecht 

werd de door dorpspleinbuur-

vrouw Marijke Posthumus ge-

schonken koffie op alle vrijwilli-

gersavonden dankbaar aange-

stipt en geroemd. Voor het offi-

ciële tintje aan de feestelijke 

opening was wethouder Maria le 

Roy van de gemeente Smallin-

gerland aanwezig. Ze prees tij-

dens de bijeenkomst de inwo-

ners die het dorpsplein samen 

hebben gerealiseerd. Met het doorknippen van het traditionele ope-

ningslint werd het nieuwe dorpsplein in De Tike officieel geopend 

door een jonge en oudere dorpsgenoot: Judith de Jong en Wiebe 

Jeltema zorgden met een grote glimlach voor deze officiële plicht-

pleging. Er waren hapjes, 

drankjes, heerlijke 

broodjes knakworst en 

hamburgers, allemaal 

bereid en geserveerd 

door vrijwilligers. De op-

knapbeurt van het plein 

werd mede mogelijk ge-

maakt door verschillende 

subsidies.  



De Heidehipper  Nûmer 138 – juny 2022 

20 

 

 



De Heidehipper                                                                         Nûmer 138 - juny 2022 

21 

 

Tevens kunt u bij ons terecht voor  Groninger klei-aardappelen 
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Voormalig huis aan de Susterwei  40   __ 

Het is fijn wonen op De Tike, maar er 

zijn een paar plekjes die heel bijzon-

der zijn. De families die daar wonen 

horen bij een bevoorrechte groep! 

Een van die plekjes is op de Suster-

wei nr. 40. Daar wonen nu alweer 20 

jaar Sikke en Albertje Kooistra. Hier 

liggen Albertje haar wortels, haar 

ouders en grootouders hebben hier 

ook gewoond. 

Haar grootouders waren Wieberen 

Pijl en Hiltje Spoelstra, zij trouwden 

op 20 november 1913 en na wat omzwervingen kwamen zij terecht 

op deze plek op de 'Sumarder Tieke'. Hier stond toen een heel oud 

huisje, weinig meer dan een spitkeet, een zgn. 'Vervenershuisje'. 

Toen na verloop van de tijd de financiële toestand van het jonge 

paar iets rooskleuriger werd, lieten Wieberen en Hiltje hier een 

nieuw huis bouwen. Een mooi huisje van donkerrode steen, een 

paar kozijnen met roeden van het oude huisje werden hergebruikt. 

Ze hadden inmiddels 3 kinderen gekregen: Haaije, Oene en Tietsje. 

Haaije trouwde in 1945 met Tietsje Nicolai. Zus Tietsje emigreerde 

in 1947 naar Canada. 

Wieberen overleed in 1943 en omdat er zo vlak 

na de oorlog veel woningnood was, gingen 

Haaije en Tietsje inwonen bij Hiltje. Er werd een 

stuk aangebouwd aan het huis,  waar het jonge 

gezin kon wonen. En hier werd hun dochter Al-

bertje geboren, zij heeft altijd een bijzondere 

binding gehad met deze plek. Ze logeerde ook 

vaak bij beppe, waar ze altijd zo prachtig kon 

spelen bij 'de dyk' een hoge boomwal die er 

nog altijd is. Ze had ook vriendinnen op De Ti-

ke.  

Toen het gezin van Haaije en Tietsje groter werd verhuisden ze 

naar Sumar, naar de Harste. Er waren inmiddels 5 kinderen, dus 

werd het een beetje krap! Na 4 jaar op de Harste te hebben ge-

Haaije en Oene 

Beppe Hiltsje met Oene 
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 woond verhuisde het gezin naar de Heeren-

weg in Sumar, vlakbij De Tike en de Sus-

terwei. Haaije en Tietsje en hun 

(uiteindelijk) 8 kinderen zijn op die plek 

blijven wonen.  

Nadat beppe Hiltje was overleden woonde 

Oene nog alleen in het huis, hij bleef vrijge-

zel. Oene was een bijzondere man vertellen 

Albertje en Sikke. Ze kwamen vaak bij hem 

op visite  "hy wie net allinne myn omke" 

zegt Sikke "mar ek in goeie freon, du koest 

mei him oer alles prate." 

Helaas werd Oene op 71-jarige leeftijd ongeneeslijk ziek. Maar hij 

wilde graag tot het einde in zijn huisje blijven. Dit is gelukt dankzij 

Albertje en Sikke en haar broer Roel en Neeltje. Zij bleven om de 

beurt 's nachts bij hem en verzorgden hem tot het einde. 

Albertje en Sikke woonden met hun 4 kinderen in Veenwouden, 

maar toen het huisje van omke Oene leeg stond, sprak Albertje 

haar hartenwens uit. Ze wilde graag terug naar de Susterwei. Sikke 

was het direct met haar eens, hun 2 jongste kinderen die nog thuis 

woonden waren niet heel blij met deze verhuizing! 

Er moest veel gebeuren aan het huisje, zoveel dat het afgebroken 

moest worden. Het ging hen aan het hart maar het moest!  In 2000 

lieten ze een nieuwe woning  bouwen op deze prachtige plek. Ook 

hun kinderen waarderen deze plek nu zo dat ze zelfs aanbieden om 

op het huis te 'passen' als heit en mem een weekje weg willen.  

Maar heit en mem hebben niet echt die behoefte en dat is logisch, 

als je het huis, de tuin, de vele vogels en de âlde beamwâl ziet, be-

grijp je dat helemaal.  Even-

als het antwoord  dat Sikke 

gaf toen hij gebeld werd en 

het nogal lang duurde voor hij 

opnam "wer wiest jong" vroeg 

de beller "k siet yn it paradys" 

was het antwoord van Sikke… 

Geke Kooistra-Paulusma 

Beppe Hiltsje in 

haar bloementuin 

Wieberen en Hiltsje 



De Heidehipper  Nûmer 138 – juny 2022 

24 

 

 

Kollum__________________________________ 

April is de gersmoanne en dan begjint dus it gers wer te groeien en 

moat der wer meand wurde. Guon minsken binne soms sa oerst-

joer dat se fanwege de sachte winters yn maart de meanmasine al 

op ‘e lappen helje. In âld buorfrou fan my woe lykwols nea earder 

meane as op 30 april, destiids keninginnedei. Der moat fansels wol 

gers wêze om te meanen. 

Begjin maaie binne party boeren begûn mei de earste snee. Dat 

gers is bedoeld foar it ynkûljen fan de nije winterfoarried. 

Yn myn bernejierren meanden de boeren folle letter, want der 

moast hea wûn wurde. De meanmasine kaam dan yn de earste 

wike fan juny yn it lân. Juny is de simmermoanne en july de hea-

moanne. It gers wie dan moai lang en dat gers wie poer geskikt 

om der hea fan te meitsjen. Omdat it sa lang wie koene jo der su-

ver yn weikrûpe of inoar efkes oankrûpe. Neat gjin wûnder dat 

feinten en fammen as har de maitiid oer de lea gie of dat se in 

griene rite hiene, har efkes noflik deljoegen yn dat lange gers. Sis 

no sels: Wat is der no moaier en sjoch nei de blauwe loft en harkje 

nei it sjongen fan de ljurk (leeuwerik). It wie de romantyk fan it 

plattelân en de boerestân en it is mar krekt wat de natuer opjout. 

De boer koe sok platlizzen fan it gers minder wurdearje. As bern 

mochten wy ek net yn it lange gers omsjouwe, want dan wie de 

meanmasine der mei ferlegen. Dy grutte masines fan hjoed-de –

dei hawwe dêr no de gek mei. Dy fege it gers der ommers yn in 

omsjoch ôf. 

Mar dat lange gers foar hea sjocht men hast net mear, of it soene 

dy lannen wêze dy’t fanwege de greidefûgels en reekealtsjes folle 

letter meand wurde. 

Greidboeren hiene it eartiids dus net op minsken en bern dy’t yn it 

lange gers kuieren. 

Sa kinne jo ek by de tulpekwekers foar in soad argewaasje soargje 

en gean midden yn in bêd mei tulpen stean. In hiele soad minsken 

achtsje it needsaaklik en meitsje efkes in selfy yn sa’n tulpefjild. 

Der steane lykwols oeral buordsjes by dat jo dat net dwaan moat-

te, mar it minskdom is oer it algemien frij dôfhûdich en docht it dus 

wol. 
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 Sa stie der in skoftke lyn in grutte foto fan ús kening Willem 

Alexander en keninginne Maxima yn it Friesch Dagblad midden yn it 

tulpelân. Neffens de journalist lieten se as “voorbeeldige toeristen” 

in  stikmannich foto’s meitsje, wylst se deagemoedereard yn de 

tulpen omwâden. Ja dizze minsken dogge in inkeld kear wolris fa-

ker dingen dy’t eins net kinne of meie. Faaks komt it omdat se blau 

bloed hawwe. Mar ja, it kaam samar yn harren op. Maxima hie fan-

sels har ferneamde skuon mei hege hakken oan. It binne suver sti-

letto’s. Jo kinne der raar wurk mei meitsje en pas op as sokke 

froulju efterút slaan. Dan giet it krekt sa as in hoanne mei syn 

spoaren. Us keninginne kin blykber omraak rinne op sokke skuon 

en it makket har neat út wat de ûndergrûn is. Jo sjogge lykwols 

ditsoarte fuotte-ark net by de dielnimmers fan de fjouwerdaagse en 

podologen sille dy skuon net gau advisearje. 

Dy hege hakken, stiletto’s binne noch in slachje heger,  skine der 

foar te soargjen dat de fuotten wat lytser lykje en as bykommend 

foardiel komme de froulike foarmen better út. Sa toant it allegear 

wat better en it each wol fansels ek sines ha. 

Wy sjogge de dames fan it acht oere journaal en dy fan it waarber-

jocht ek sa omstappen. 

No foel it my op dat Maxima op de jûn fan fjouwer maaie in pear 

hiel beskieden hakjes ûnder har swarte skuon hie. Se hâldt dus wol 

rekken mei de omstannichheden. 

Wy sille dêrom mar hoopje dat it gers goed groeie sil, dat de drûch-

te it gewaaks net bedjert en de kij yn de greiden genôch enerzjy op 

dogge om ús itende te hâlden en der foar soargje dat de JUMBO 

net mei lege suvelskappen komt te sitten. 

Harm Bosga 

 

Dankbetuiging________________________________ 

Wy wolle lâns dizze wei eltsenien tige tank sizze foar alle omtinken, 

op wat foar wize dan ek, nei it  ûnferwachte ferstjerren van ús 

(skoan)heit en pake. 

Dit hat ús tige goed dien!  

Jan, Sandra, Lisanne en Nienke Kooistra 
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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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Efkes foarstelle…__________________________ 
 

Graach stelle wy ús efkes oan 

jimme foar, alhoewol’t de 

measten fan jim ús faaks al 

wol kenne sille. Wy binne Wil-

lem en Hilly van der Heide 

fan’e Mienskerwei 6 yn Sumar. 

Al lange tiid wie ús grutte 

winsk it besteande feebedriuw 

te kombinearen mei it oanbie-

den fan soarch. Dêrom binne wy fan 17 jannewaris 2022 ôf starten 

mei ús soarchboerderij “De Buorkerij”. Foar ús is it in dream dy’t 

útkomt: minsken dy’t it thús net hielendal mear rêde, diele en mei-

genietsje litte te kinnen fan sa’n moaie omjouwing!  

Wy biede lytsskalige deibesteding oan folwoeksenen fan 18 jier en 

âlder mei in lichaamlike of psychyske oandwaaning, dy’t om wat 

foar reden dan ek begelieding of stipe nedich binne. Dat kin wêze 

om wer ûnder de minsken te kommen, om aktyf en sinfol dwaande 

te wêzen, of omdat de thússituaasje lêstich wurdt. Ynkadere yn in 

dúdlik deiritme biede wy in farieard programma op maat oan. Op 

dit stuit sitte de dielnimmers yn de leeftyd fan 23 oant 83 jier.  

Se kinne op ús moaie lokaasje, sawot yn de achtertûn van De Tike, 

in soad dingen dwaan en belibje. Willem giet mei de minsken nei it 

fee, se fersoargje it fee, meitsje de hokken en de hynsteboxen 

skjin, ensfh. Hilly is mear rjochte op de binnenaktiviteiten, it 

lytsfee, de tún en de kontakten mei famylje.  

Sa wurde der flessen skjin-

makke foar ‘De Melktap’ yn 

Burgum; der wurdt mei de 

seizoenen wurke; en mei 

hûn Foppe kin der keure 

wurde yn de moaie omjou-

wing fan de Leyen. 

Ek is der in griente- en fruit-

tún; minsken kinne by de 

alpaca’s, geitsjes, pony’s en 
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 hynders sjen. Ek meitsje we guontiden gebrûk fan de duofyts dy’t 

yn Eastermar by “Alles ûnder ien dak” yn de stalling stiet. In moai 

inisjatyf dêr’t we al mei in soad nocht gebrûk fan makke ha. 

By ús wurk krije we help fan fjouwer frijwillichsters en fan ús doch-

ter Sygrid. Dy is dwaande har oplieding ôf te ronden en springt by 

wêr’t dat nedich is. 

As minsken ynteresseare binne kinne se altyd in kear frijbliuwend 

komme te sjen en te kennismeitsjen. Mochten jim ‘de Buorkerij’ in 

fijn en geskikt plak fine, dan kinne jimme contact mei ús opnimme. 

Wy fertelle jo graach oer de mogelykheden! 

Dit kin fia de mail: hilly@zorgboerderijdebuorkerij.nl of belje mei 

nr: 06 3302 5105 

Fierders hâlde wy foar alle belangstellenden op Saterdei 3 sep-

timber in Iepen Dei. Fan 10 oant 15 oere. 

        Oant safier, en graach oant sjen by ús op “De Buorkerij”! 

 

Minibieb_________________________________ 

Hoi jonges en famkes, 

Jim ha fêst wol sjoen dat wy no 

in hiel moai doarpsplein ha. 

Mar ha jim dy moaie griene kast 

ek sjoen dy´t yn it froegere 

fytsenhok stiet? 

Dy kast is foar jim!! 

Yn dy kast lizze boeken en spultsjes. Dy meie jim meinimme en tús 

lekker lêze of mei boartsje. En as jim it boek út ha kinne jim it wer 

ruilje foar in oar boek of foar in oar spultsje. 

As it moai waer is kinne jim ek lekker by de picknicktafel sitte mei 

in puzzel of in spultsje. 

Boeken en spultsjes dy’t jim sels oer ha meie ek yn de kast.  

Wolle jim de kast wol wer goed ticht dwaen as jim klear bin-

ne oars reint alles wiet. 

mailto:hilly@zorgboerderijdebuorkerij.nl
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Griemmank fan de Fryske taal    __ 

Okkerdeis krige Marjan Minnesma (miljeu-

aktiviste) in hege Europeeske priis: De Groene 

Oscar. Dy priis waard har takend om’t se 

oanhâldt as storein om ús regear oan te poenen 

om wurk te meitsjen fan de klimaatdoelen. Net 

yn de kont hingje of op de remme traapje mar 

trochpakke en net skytskoarje. Wy kinne allege-

arre merkbite dat der wat oan it feroarjen is oan 

it waar en it klimaat. Der wurdt lykwols hiel 

ferskillend oer praat en tocht en dêr sil ik it mar 

net oer ha. Guon tiden is it fierstente droech en dan wer reint it sa 

faak en hurd dat it mar net ophâlde wol. Sadwaande dizze kear oer 

droech en wiet. 

Yn febrewaris hiene wy in soad dagen mei reinwetter. Us tún efter 

hûs wie sa wiet dat ik der wol farre koe. Ja, as it lân wiet is, dan 

kin de boer de kij mar better binnen hâlde. De helte fan it gers 

wurdt opfretten en de oare helte wurdt fertrape. Sokke tiden frette 

dy bisten mei sân bekken.  

Nei dy wiete rite fan febrewaris kaam in slim droech skoft en dat 

joech de nedige soarch, mar de maaiemoanne soarge noch foar in 

wiet sturtsje en sa kaam it dochs goed. 

It hoecht mar in dripke wiet te wurden (it reint in bytsje) of ús gei-

ten drave gau nei it hok. 

Doarpsfeesten kinne och sa gesellich wêze en it kin net misse dat 

der altyd guon binne dy’t nei ôfrin mei in wiet seil thús komme 

( wat ryklik bier op en dan dronken). 

Wy mochten destiids stommegraach skoskesette as der iis wie, 

krekt sa lang oant der ien yn rekke en dan dweiltrochwiet nei hûs 

rekke. Bleau it allinne by wiete sokken, dan sloegen wy dy tsjin in 

pealtsje wer droech, want oars prottele mem sa. 

As ús buorjonkje moarns wiet fan’t bêd kaam, dan sei buorfrou: Us 

sibbele hat oer see west. 

Foarhinne hiene de froulju by’t maitiid in drege klus oan it húshim-

meljen (grote schoonmaak, seine se yn Hollân) en wat joech it har-

ren dan in goed gefoel as se sizze koene: Sjesa, wy hawwe it wiet 

der út, it skrobjen en bjinnen is dien.  
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 Wurdt it te wiet yn in foartúntsje mei allinne stiennen, dan kin te-

gelwippen in oplossing wêze. 

Nei alle wurk en soms argewaasjes is it noflik en lit jo yn in boatsje 

oer it wiet driuwe.  

Nei safolle wiet is it goed om de droechte op te sykjen.  

Destiids wie it fan grut belang dat it hea goed droech yn de skuor-

re kaam. Sa net, dan begûn it te broeien en dat koe foar brân 

soargje. Der binne hiel wat pleatsen troch heabroei ofbrând.  

Al in moai skoft hie de spits gjin doelpunten makke. Hy stie droech 

neffens syn maten. 

As in ko wer in keal krije sil, moat dat bist earst sa’n seis oant acht 

wiken droech stean en dêrnei komt de molkestream wer op gong. 

De strykjild skriuwer kaam droech oer de sleat mei dat stik lân. Hy 

hie  gjin winst of ferlies. 

Soe dat mantsje ús efkes fertelle wat wy dwaan moatte? Hy moat 

earst mar ris droech efter de earen wurde (ûnderfining op dwaan 

en witte wêr’t it oer giet). 

De winkelman die syn doarpswinkeltsje oan de kant. Hy koe net 

langer opbokse tsjin de grutte supermerken en sadwaande wie der 

foar him gjin droech brea mear te fertsjinjen. 

De jongfeint rekke mei droege lippen op bêd, want syn faam hie 

de ferkearing út makke.As it leech wetter is (eb) falt in grut part 

fan de waadsee droech en kin men waadrinne. 

Doe’t wy op ús doarp noch gjin wetterlieding hiene, koe it sa wêze 

dat yn in slim droege rite de reinwetterbak leech rekke. Dan krigen 

wy molkbussen mei wetter fan it molkfabryk. 

Fan al dat praten ha ik in slim droege kiel krige. Earst de kiel mar 

efkes smarre. Faaks hie dy sprekker dat ek dwaan moatten, want 

wat wie dat in droechkauwer (neat oan syn ferhaal). Oan de oare 

kant kin immen der hiel droech by komme (humoristysk). 

Der is gjin minder as der op in feest net op ‘e tiid ynskonken 

wurdt, want de gasten kinne mei goed fatsoen net droech stean.  

Elts minske moat op ‘e tiid syn wiet en droech hawwe (iten en 

drinken). 

Harm Bosga 
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SDG Nieuws      

 __ 

SDG heeft na 2 rustige jaren weer een aantal drukke maanden ge-

had met vorige week een prachtige kers op die taart. 

It dak derôf! Dat was de titel van het concert waarmee SDG - de 

Tike het dorpsfeest van 2022 mocht openen. En of het dak eraf 

ging! Met veel talent uit eigen dorp en Johannes Rijpma werd het 

één groot feest! Er werd een zeer gevarieerd programma aangebo-

den waar jong en oud van kon genieten. SDG- betrad swingend 

het podium. Om in de stemming te komen werd de avond begon-

nen met een training gegeven door Folkert Wesseling. Het publiek 

werd op ludieke wijze gemotiveerd om te applaudisseren, mee te 

zingen en te dansen. Het effect was overweldigend en het publiek 

heeft de hele avond gedaan wat Folkert hen had gevraagd: feest 

maken en it dak mei, nee MOAT der ôf.  

Een feestje met veel nieuws. Zo zagen en hoorden we vooral een 

spectaculaire xylofoonsolo van Egbert de Vries. Een genot om ge-

tuige to mogen zijn van zoveel snelheid en techniek.  

Combo Rypma in de hoedanigheid van Jan Wesseling en Bobby 

Kuipers begeleidden Johannes Rypma met gitaar en drums. 

Ook hier en daar waren oude vertrouwde bekende nummers te be-

luisteren. De Wellerman mochten we andermaal in de Tike ten ge-

hore brengen. Ditmaal gekoppeld aan de vierstemmige zang van 

de SDG-leden en een act van onze slagwerkers. De muziek van dit 

onderdeel is geschreven door slagwerkdocent Roel-Jan Jongsma.  

Roel-Jan gaf in de subtitel van het stuk nog wat speelinstructies 

mee: “Goed hurd beuke op die trommels, mar net te mâl”. Een 

geslaagd en goed uitgevoerd advies.  

Johannes Rypma bleek naast zang en gitaar ook nog verrassend 

goed bastrombone te spelen en trakteerde het publiek op een 

prachtsolo.  

Last but not least  verscheen zelfs “Lytse Teake” nog op het toneel 

om postuum een conferance te  verzorgen.  
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Yn petear mei… Jan Kooistra____ 

Bij Jan Kooistra aan de keukentafel gaat het al snel over opgroeien 

op De Tike. Vijf jaren is Jan weggeweest uit het dorp waar hij zijn 

hele leven heeft gewoond. In Opeinde bleef de sluimerende wens 

om op een dag terug te komen. “In gefoel” is de reden dat hij graag 

terug wilde; de omgeving, het knusse en het kleinschalige. Toen 

Sandra en Jan de mooie kans kregen om hun huidige huis te kopen, 

hebben ze die met beide handen aangegrepen. Jan zijn jeugdvriend 

woonde in dit huis, dus hij kende het huis al en koesterde er warme 

herinneringen aan. 

 

Hij komt uit een warm nest en groeide 

op met zijn ruim 8 jaar oudere broer 

Louw in het huis waar zijn ouders nog 

steeds wonen. Zijn ouders hebben hem 

in zijn ogen vrij opgevoed, natuurlijk 

binnen bepaalde kaders, maar wel met 

de gedachte van: ga het zelf maar ontdekken in plaats van dat wij 

de les voorschrijven. Er werd veel buiten gespeeld en heel veel ge-

voetbald achter de oude speeltuin. Jan: “Soms wiene der wol 20 

bern en koenen wy teams foarmje. Doe't ik sa'n 12 jier wie, waard 

de boarterstún ferpleatst. Spitigernôch is it no wat mear op ôfstân 

sadat bern net gau sjogge dat der oare bern boartsje. Mar de bou-

perioade wie geweldich, ik kin my betinke dat wy dêr in hiele cross-

baan hienen. Immen dy't dêr mei in kraan wurke hat wat bulten 

foar ús groeven. Elkenien boarte mei-elkoar, it makke net út as jo 

in pear jier âlder wiene. It wie echt it gefoel fan tegearre wêze”. 

 

Hij is zijn ouders nog steeds dankbaar dat, na flink wat gezeur, hij 

rond zijn 12e-13e jaar zijn eerste computer kreeg. Daar ontdekte 

hij zijn liefde voor techniek. “Ik koe alles sels ûntdekke, lekker prut-

se. Ik hie in auto race spultsje en dan joech ik autootjes in oare 

kleur yn it programma Paint en lade die wer yn it spultsje. Dat soart 

dingen útfine fûn ik geweldich.” Zijn ogen glunderen nog wanneer 

hij erover vertelt. Hij heeft ook veel inwoners van de Tike geholpen 

met computerproblemen. Jan ging van de LTS naar de MTS naar de 

HTS waar hij elektrotechniek en informatica techniek heeft gestu-

deerd. Hij heeft uiteindelijk van zijn passie zijn werk kunnen maken 

waardoor het niet voelt als werk.  
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 Qua persoonlijke ontwikkeling heeft hij veel 

gehad aan zijn vakantiewerk. Eerst bij de 

bootverhuur van Bungalowpark It Wiid en 

later bij Expert in Burgum. Als verlegen jon-

getje was het goed om uit zijn comfortzone 

te stappen. Zo heeft hij geleerd dat het 

goed is om niet altijd de weg van de minste 

weerstand te kiezen. Dat wil hij zijn twee 

dochters Lisanne en Nienke ook graag mee-

geven: “Juist wanneer het schuurt kun je je ontwikkelen als mens.” 

 

Zaterdagavond 16 december 2000 was 

een speciale avond in Jennifeu & Malibu, 

hij weet het nog als de dag van gisteren. 

Daar ontluikte de eerste liefde tussen hem 

en Sandra. Ze hadden elkaar wel eens 

eerder getroffen op een feest bij de voet-

balclub ONT. Na die avond kletsen aan de 

bar werd het al heel snel serieus. Hun re-

latie voelde vanaf het eerste moment goed en dat is het nog 

steeds. Het is in elkaar gevormd, Jan is 40 en Sandra wordt 40. Hij 

waardeert haar zorgzame houding, haar lieve karakter en het feit 

dat ze zijn nukken kan accepteren. Ze gingen vroeg samenwonen, 

eerst in een huurwoning in De Tike en later in Opeinde. Jan om-

schrijft dat als een geweldige tijd. 

 

Samen hebben ze flink wat tegenslagen gekend en moeilijke tijden 

meegemaakt, van gezondheidsproblemen tot verlies van dierbaren. 

Recent nog overleed de vader van Sandra. In deze moeilijke tijd 

gaan ze graag samen een blokje om met 

de hond ‘s avonds of even op de picknick-

bank zitten in de tuin. Dan lukt het ze om 

echt met elkaar te praten. Jan: “Dan 

komme de emoasjes derút, ik leau dat dat 

wichtich is yn in goede relaasje. En de 

oare profiteart net altyd by inkeld in earm 

om it skouder. Soms is it ophâlden fan in 

spegel ek hiel wichtich, ik mei minsken graach ek op dy wize 

helpe.” 
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Zijn eerste fulltime baan was in Tolbert op de kwaliteitsafdeling bij 

een bedrijf waar ze kleine voedingen voor nachtkijkers ontwikkel-

den voor de Franse defensie. Toen hij op een dag vanuit zijn vrij-

willigerswerk bij de redactie van de Heidehipper de contactgege-

vens van Nij Smellinghe controleerde, sprong een vacature in het 

oog voor medisch technicus. Hij solliciteerde, rolde erdoor en kon 

beginnen in januari 2007. Hij heeft nog twee jaar een avondoplei-

ding in Utrecht gevolgd en een interne opleiding om ook alle medi-

sche terminologie te leren. Als verantwoordelijke voor alle medi-

sche apparatuur, storingen en het onderhoud was het een baan 

met veel diversiteit. Uiteindelijk werd hij wat meer bij projecten 

betrokken, zoals bij de aanschaf van apparatuur of de indeling van 

kamers en daarnaast deed hij een stuk applicatiebeheer van het 

pakket waarin de apparatuur en storingen werden vastgelegd. Dat 

had zijn interesse en daar groeide hij steeds verder in door. Het 

verbeteren van processen, ervoor zorgen dat alles gebruiksvrien-

delijker wordt, dat is iets wat hem van nature erg goed ligt. Hij 

solliciteerde ruim een jaar geleden voor de functie van 

“informatiespecialist”, werd aangenomen en begon in de apotheek 

van het ziekenhuis. Het was best een sprong in het diepe, maar 

Jan dacht wel dat hij het kon en zij gaven het vertrouwen. Terug-

kijkend concludeert Jan dat hij ontzettend veel heeft geleerd. De 

farmacie is een hele andere wereld en er moest heel veel werk 

worden verzet. De periode waarin Covid een rol speelde leverde 

nog eens extra werk op want ook de vaccinatie registraties kwa-

men er nog bij. Hij grapt: “Ik sis wol ris, ik bin eins in jier te betiid 

begûn.’ Op dit moment is hij druk bezig met de update van het 

patiëntendossier, een enorme klus met een harde deadline. Met 

zijn hoge verantwoordelijkheidsgevoel geeft dat veel druk, maar 

aan de andere kant vertelt hij ook dat zijn werk niet echt als werk 
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 voelt. Hij kan er zijn ei in kwijt, het is echt zijn ding en nu hij wat 

meer thuis kan werken is dat ook prettig voor de balans in het ge-

zin.  

 

Vier jaar lang was Jan actief als secretaris van 

het Dorpsbelang, hij vertelt trots over de 

‘kleine’ dingen die ze hebben gerealiseerd maar 

wanneer hij het opsomt blijkt het toch een hele 

lijst; de website van De Tike werd vernieuwd, 

ze zorgden voor de reflecterende huisnummer-

bordjes, de vernieuwing van het schoolplein, de 

historische paden, de AED, de nieuwe vogel-

kijkhut, picknickbank, het ooievaarsnest. Jan is 

ook realistisch: “As Doarpsbelang kinne wy net alles allinnich 

dwaan. Wenningbou is no wer in wichtich tema. Dêr moatte ek in 

wurkgroep foar komme. Wêr ik my wier foar ha ynset is dat 

minsken ynformearre wurde; fia de webside, de Heidehipper of 

brieven troch de brievebus." Ook ten tijde van de sluiting van de 

school zat Jan dichtbij het vuur, eerst vanuit de schoolcommissie, 

later in een werkgroep voor het behoud van de school en tot slot 

als voorzitter van de MR. Het was een intense periode met de nodi-

ge emotie die ook nu nog voelbaar is en wel een kras heeft achter-

gelaten. Terugblikkend vertelt Jan dat hij toch blij is dat het is uit-

gevochten tot in de rechtbank. Al verwachtte hij dat de kans klein 

was dat ze zouden winnen, het zorgde wel voor het gevoel van: 

‘Wy hawwe der alles oan dien.’ 

 

Nu Jan recent is gestopt bij het Dorpsbelang krijgt hij weer meer 

tijd voor andere dingen. Wat het precies wordt dat weet hij nog 

niet, mogelijk gaat hij zich inzetten als vrijwilliger bij de voetbal-

vereniging ONT waar zijn dochters voetballen. En ook het huis is 

nog niet af. Jan bedenkt ongetwijfeld weer iets, stilzitten zit niet in 

zijn DNA. 

 

Wat is je mooiste jeugdherinnering? 

Niet een herinnering specifiek, maar bijvoorbeeld het vroege sa-

menwonen, dat is een tijd die ik niet had willen missen. Heel fijn en 

bijzonder in een tijd wanneer je ook nog naar school gaat.  
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Wat maakt dat je op de Tike bent komen (of blijven) wonen? 

Het dorp, de gemoedelijkheid, de omgeving en de fijne contacten 

met dorpsgenoten. 

 

Waar mogen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 

Een leuke spannende wielerwedstrijd, ik volg heel veel. Vroeger in 

Eernewoude tijdens mijn vakantiewerk vroeg ik mijn vader om de 

opnameband te verwisselen na 3 uur als er een etappe van de Tour 

de France vanaf ’s ochtends vroeg werd uitgezonden. Sowieso houd 

ik van sport, ik heb ook een seizoenkaart van Cambuur.  

 

Wat is je levensmotto?  

Een echt levensmotto heb ik niet. Ik probeer van het moment te 

genieten en niet teveel achterom te kijken. Zaken waar je geen in-

vloed hebt, moet je je niet te druk over maken. Daarnaast hante-

ren we op het werk nu vaak het motto “Laat perfect goed niet in de 

weg staan.” Voor een perfectionist als mij is dat wel lastig, maar ik 

probeer dit tegenwoordig wel wat meer mee te nemen. Daarmee 

als afsluiting dat je nooit te oud bent om te leren, mits je hier maar 

voor openstaat. 

 

Is er ook iets dat je de mensen van De Tike wilt meegeven? 

Pas goed op elkaar, sta open voor veranderingen en durf aloude 

tradities te doorbreken. Niet alles hoeft altijd op dezelfde manier. 

Durf te veranderen en laat ruimte voor wijzigingen alvorens hier 

‘nee’ tegen zeggen! 

 

Wie is je grote voorbeeld en waarom? 

Er zijn verschillende mensen waar ik wel wat van meepak. Een 

voorbeeld van een inspirerend persoon voor mij is op dit moment 

bijvoorbeeld Pieter Omtzigt. Ik heb er veel bewondering voor hoe 

hij vecht tegen onrecht, ondanks alle tegenwerking die hij krijgt.  

 

Volgende keer Yn petear mei: Willemien de Vries. 
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 Floris bij Podium Witteman__________________ 

Op 15 mei ben ik op tv gekomen! maar 

er gebeurde meer dan verwacht. Het was 

niet gewoon op de camera en naar huis 

maar nog veel meer. Het begon op de 1e 

vrijdag van de meivakantie toen ik op 

Texel was. Ik kreeg een mailtje van Mike 

Boddé waar ik al eerder pianoles van heb 

gehad. Hij nodigde mij uit om samen een 

stukje te spelen in de uitzending van Po-

dium Witteman. Zonder te twijfelen zij ik ‘ja.’ Elke ochtend zat ik te 

oefenen. Toen ik thuis kwam, werd bekend gemaakt dat 15 mei de 

laatste uitzending van Paul Witteman was. Dus misschien kon het wel 

heel iets anders worden. Maar een paar dagen later wisten we zeker 

dat het door kon gaan. En natuurlijk was ik mega blij. Een dag voor 

de uitzending zat ik in de auto om te oefenen met Mike. En wat hij 

nou zo leuk vond, is dat ik twee suikerbroden bij me had en twee bot-

ten voor de honden Harry en Dropje natuurlijk. We hebben gekletst 

en natuurlijk piano gespeeld. En dat was al een leuke dag. De volgen-

de dag was ik happy en je zal wel weten waarom, want die dag mocht 

ik naar de studio. Toen we daar waren, vroeg ik meteen waar Mike 

was. Die lag dus een dutje te doen. Ik moest lachen. Gelukkig werd 

Mike speciaal voor mij wakker gemaakt. Toen zei hij: “Zullen we het 

stukje al even spelen?" Ik liep naar de piano om te spelen. Niet veel 

later ging me omkleden. Snel daarna was de echte repetitie. Het ging 

best goed. Ik kon nog even rond lopen en heb Paul Witteman 

een suikerbrood en een tekening gegeven: “Veel plezier met je pensi-

oen”. Toen begon het echte werk. Ik vond het best spannend. De ca-

mera’s gingen aan. Ik moest nog even in spanning wachten tot ik aan 

de beurt was. Ik liep naar de piano, ik ging achter de piano staan en 

toen kwam de aankondiging. Mike vroeg me om een goed tempo af te 

tellen en toen begonnen we te spelen. Take the A train was het lied. 

Aan het eind hadden Mike en ik al afgesproken om een dansje en een 

koprol te doen maar Mike kon geen koprol. Ik wel. Na de uitzending 

gingen we lekker eten. Daar kwamen we de componist des vader-

lands tegen. Martin Fondse heet hij. Hij vroeg mij en Annemijn om als 

solisten te komen optreden op Cityproms Festival in Leeuwarden op 

26 juni. Op een groot podium gaan we dan samen met heel veel 

mensen een stuk spelen. En daar heb ik vreselijk zin in!  

Floris 
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Juryferslach strjittepriis:      _ 

  

Wat hat eltsenien syn/har bêst dien, wat in mienskipssin sprekt hjir 

út. Foar ûs wie it in ferrassing. D’r kin mar ien winne! Unanym: 

Peinderwei / it Leech mei Monopoly Junior Party. By eltsenien op it 

hiem fan dy buurt wie it in presintsje wat wy seagen:  

It hiele hiem waard brúkt 

Alles goed yn details werjûn 

Hiel kreatyf 

Sels bern wiene ferklaaid 

     It wie oprjocht in junior Party! 

De feestkommisje      __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens alle Tyksters: Bedankt voor het organiseren 

van dit prachtige feest!  
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 Dit bin ik…  ______     _ 

Naam:   Nienke Kooistra 

Leeftijd:  11 jaar 

Schoenmaat: 38,5 

Lengte:  1,53  m 

Kleur ogen:  Bruin 

Broer/zus:  Zus 

Tevreden?  Heel erg tevreden 

Verkering:  Nee   

School:  Leister Igge 

Favoriete vak op school: Gym  

omdat:  Je dan lekker in beweging bent 

Websites:    YouTube 

Favoriete muzieknummer:  Bankzitters met je blik richting mij 

Favoriete muziekgroep:  Geen 

Favoriete sporter:    Lieke Martens of Lionel Messi 

Favoriete film:   Mystic (serie) 

Favoriete spel:   Minecraft 

Favoriete tv-serie:   Wie is de mol 

Favoriete boek:   Tom Groot - Episch 

Favoriete sport:   Voetbal  

omdat: Ik zelf ook voetbal en ik het gezellig en sportief vind 

Favoriete muziekinstrument: Geen  

omdat: ik niet veel met muziekinstrumenten doe 

Mijn hobby’s:    Paardrijden 

Het leukste aan mijn hobby is: Springen met paardrijden 

Dit wil ik later worden:  Bij een dierentrimsalon 

Dit doe ik als ik me verveel: Telefoon 

Wie zou je graag ontmoeten? Lieke Martens 

Wie bewonder je het meest? Heit en mem 

Favoriete auto:   Audi 

Wat ligt er onder je bed?  Niks 

Lievelingseten:   Lasagne 

Brood of warm eten?  Warm eten 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Ja, doe ik straks 

Huisdieren?    Kat Roos en hond Jinte. 

Waar kun je niet tegen?  Als ik mijn zin niet krijg 

Goede voornemens:  Proberen meer zelfvertrouwen te krijgen 

Mogen we je handtekening: Nee, want die heb ik niet 
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Molen Hempenserpoldermole ________________ 

WIJ, DE MOLENAARS VAN DE HEM-

PENSERPOLDERMOLE, ZOEKEN 

MANNEN EN VROUWEN DIE OPGE-

LEID  WILLEN WORDEN TOT MOLE-

NAAR. WORD JIJ ONZE NIEUWE 

COLLEGA MOLENAAR?! 

 

GESCHIEDENIS 

De Hempenserpoldermole is een 

maalvaardige grondzeiler, die vroe-

ger voorzien was van zelfzwichting 

(kantelbare kleppen op de wieken 

die automatisch hun stand aanpas-

sen aan de kracht van de wind). Hij 

werd in 1863 gebouwd voor de be-

maling van de in 1784 drooggelegde Hempensermeerpolder. In 

1955 verloor hij deze functie, waarna het polderbestuur de molen 

"op afbraak" te koop aanbood. Omdat dit in strijd was met de mo-

lenverordening, kreeg het daarvoor echter van de provincie Fryslân 

geen toestemming. Gedeputeerde Staten adviseerden de toenmali-

ge gemeente Idaarderadeel de molen over te nemen. Dat gebeur-

de in 1959, toen de molen voor twee gulden aan de gemeente 

werd verkocht, op voorwaarde dat de in 1953 voor de aandrijving 

van de vijzel in de molen geplaatste dieselmotor niet zou worden 

verwijderd. In 1986 werd de dieselmotor vervangen door een elek-

tromotor, waarmee nu nog steeds gecombineerd kan worden ge-

malen. In de 50er jaren brandde de naast de molen gelegen kleine 

molenaarswoning af. Gelukkig bleef de molen behouden. 

OMGEVING 

De Hempenserpoldermole staat aan de noordkant van het voorma-

lige Hempensermeer en pompt het polderwater omhoog naar een 

brede ringvaart, die verbonden is met de Wergeaster Feart. De 

Hempensermeerpolder is bijna 90 ha groot, eigendom van Staats-

bosbeheer en van grote cultuurhistorische waarde. (zie ook: 

www.hempensermeerpolder.nl) Daarnaast is de polder een weide-

vogelreservaat en geldt als één van de rijkste weidevogelgebieden 



De Heidehipper                                                                         Nûmer 138 - juny 2022 

49 

 in Nederland. Elk jaar broeden daar o.a. de kievit, de grutto, de 

scholekster, de tureluur, de watersnip, de witte kwikstaart, de 

graspieper, de wilde eend, de slobeend, de bergeend de kuifeend 

en de krakeend. Gelet op de unieke waarden van het gebied heeft 

de Gemeente Leeuwarden in 2018 het gebied aangewezen als Ge-

meentelijk Monument. 

DE MOLEN 

Molens vormen een speciale categorie binnen monumentale objec-

ten. Een molen is meer een werktuig dan een monument. Elk on-

derdeel van de molen is niet gemaakt of bedoeld als een architec-

tonische of artistieke kunstuiting, maar een wezenlijk noodzakelijk 

machineonderdeel voor het werktuig molen. Een poldermolen is 

een windmolen die water van een lager niveau naar een hoger ni-

veau verzet. Bij een poldermolen is het aangedreven werk (de vij-

zel) vast opgesteld. Bij de Hempenserpoldermole is de kap draai-

baar, waardoor de wieken op de wind gekruid kunnen worden. Met 

een ingenieus stelsel van houten assen, spillen en kamraderen 

wordt de vijzel aangedreven. Uniek is dat het Wetterskip Fryslân 

de molen gebruikt als onderkomen voor een, onbemand, elek-

trisch aangedreven gemaal om het water in de polder op het ver-

eiste peil te houden. Hiervoor zijn sensoren bij de schroefbak en 

de uitschoot geplaatst. De vijzel kan dan ook zowel met wind-

kracht als op elektrisch worden aangedreven. 

HET HEMPENSERMEER 

Na maar liefst 235 jaar was het unieke beeld van een meer aan de 

rand van Wergea weer even terug. Een schier eindeloze water-

vlakte waar de molen wacht op haar taak waarvoor ze uiteindelijk 

is gemaakt: het meer droogmalen. In december 2020 heeft het 

Wetterskip Fryslân de polder als proef onder water laten lopen. 

Samen met de eigenaar Staatsbosbeheer wordt gekeken naar de 

gevolgen voor de natuur als de polder enkele weken onder water 

heeft gestaan. Uiteindelijk wordt dan gekeken of de polder ge-

schikt is als noodopvang van boezemwater bij extreme weersitua-

ties. 

MOLENAAR WORDEN? 

Door het voelen van de machtige kracht van de wind die de molen 
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aandrijft, het zien en ruiken van het indrukwekkende open polder-

landschap en het aanhoren van de enthousiaste verhalen van de 

molenaars kan het zijn dat u ook molenaar wilt worden. De Hem-

penserpoldermole is één van de lesmolens waarop het Gild Fryske 

Mounders de opleiding tot molenaar verzorgt. Het overdragen van 

de benodigde kennis en vaardigheden op leerling-molenaars is de 

kernactiviteit van deze vereniging. Molenaar worden is een prak-

tijkgebeuren waarin, naast de benodigde theoretisch kennis, vooral 

de nadruk wordt gelegd op het vertrouwd, verantwoord en veilig 

leren omgaan met de molen. Op de Hempenserpoldermole biedt 

molenaar-leermeester Johannes Vuijk je drie proeflessen aan om 

kennis te maken met deze prachtige hobby. Op de website 

www.molenaarworden.nl is over de opleiding tot molenaar nog veel 

meer informatie te vinden. 

MEER INFORMATIE? 

Wil je informatie over de bezichtiging van de molen? Je kunt dan 

contact opnemen met een molenaar. Willem Oosterbaan 06-

12559675 of Johannes Vuijk 06-18186151 / 058-2893737 of Paul 

Drent 06-24222739.  Wil je meer informatie over de Monumenten-

stichting Boarnsterhim? Je kunt ons bellen: 06-53310841 of mai-

len: mail@monumentenstichting.nl of kijk op onze website: 

www.monumentenstichting.nl  
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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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Hûske hippe______________________________ 

Ard Maasakker, Mijke Schuurmans en hun kinderen Tijmen en Ju-

rijn zijn gehipt naar de Singel 7.  

Wymer en Jelly Bloemhof zijn met Rutmer en Jelder gehipt naar de 

Heidekamp, Master Iniawei 11. 

 

Efkes foarstelle…Johan Postma (33) en Femke de 

Vries (24)  

Nieuw in de Tike en gelukkig al niet 

meer onbekend in het dorp Sinds 

maart 2022 zijn wij, Johan en Fem-

ke, troste bewoners van het huis 

aan de Master de Jongwei nummer 

7. Een ‘prachtich plakje’ waar we 

ons nu al helemaal thuis voelen. We 

zijn druk aan het klussen en stap 

voor stap wordt het steeds meer ons eigen huis. Voordat we naar 

de Tike zijn verhuisd, woonden we in het centrum van Burgum, 

vlakbij de Jumbo. Oorspronkelijk liggen Johan zijn roots in Easter-

mar en die van Femke in Tytsjerk. 

Naast het klussen zijn we bezige bijen. Johan werkt onder andere 

als muziekdocent op verschillende basisscholen, als dirigent bij 3 

orkesten in de regio, organiseert ondertussen projecten voor 

jeugdorkesten en geeft muzieklessen. Femke is nog werkzaam als 

planner bij het isolatie- en transportbedrijf Drowa in Dokkum, 

maar gaat hier binnenkort mee stoppen. Op dit moment is het voor 

haar even tijd voor rust om uit te zoeken welke baan echt bij haar 

past. 

Is er naast het werkzame leven en het klussen nog tijd voor hob-

by’s? Jazeker! Johan speelt saxofoon bij fanfare Joost Wiersma in 

Jistrum, waar Femke ook bugel speelt. Daarnaast speelt Femke 

ook saxofoon bij De Bazuin in Augustinusga. En misschien is het u 

ontgaan, maar Johan had afgelopen dorpsfeest zijn debuut op bas-

trombone bij SDG de Tike, wat een feest! 

We hopen op een gezellige en fijne tijd hier in de Tike en zijn be-

nieuwd wat dit avontuur in dit ‘moaie doarp’ ons gaat brengen! 

Groeten en oant sjen! 

Johan en Femke 
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 Tsjerketún de Pein      __ 

Tijdens de coronaperiode ontstond bij een aantal mensen het idee 

om het stukje grond achter de gereformeerde kerk in Opeinde om 

te toveren tot een tuin. Er werd flink gezaagd, gespit en getim-

merd. Zo ontstond er een mooi stukje grond voor bloemen, plan-

ten, fruit en groenten. De tsjerketún wordt onderhouden door vrij-

willigers en is voor iedereen toegankelijk. Je kunt er uitrusten en 

genieten van de prachtige natuur, neem wat drinken mee en ga 

zitten bij de picknicktafels. 

Lees of leen een boek uit de 

túnbieb, pluk groente en 

fruit. Alles in de tsjerketún is 

gratis, een gift voor het on-

derhoud of voor de aanschaf 

van zaden en tuingereed-

schap is welkom. Vorig jaar 

is de tuin in grote lijnen aan-

gelegd, met steun van het Sake Sytze Reindersmafonds. Er is een 

30 meter lange schutting geplaatst, een moestuin, een terras met 

looppad is aangelegd. Er is een tuinhuisje ge-

plaatst en er zijn picknicktafels gemaakt. Dit 

jaar is er een groentekas geplaatst. In de kas 

worden tomaten, paprika’s en snackkomkom-

mers gekweekt. Ook deze zijn om te eten en te 

delen. Op donderdagavond zijn er regelmatig 

een aantal mensen in de tuin bezig om te wie-

den, te snoeien en straks om te oogsten. Voel 

je welkom om te helpen. De tuin is een plek 

voor ontmoeten, onthaasten niet alleen voor 

mensen uit de kerk, maar voor iedereen van 

onze drie dorpen. In oktober hebben we een oogstfeest georgani-

seerd, mensen uit de buurt konden hun producten verkopen, het 

shantykoor en het muziekkorps waren aanwezig om te zingen en 

te spelen.  

Op maandag 20 juni werd er in de tuin een verhaal verteld van: 

uitgesteld geluk. Er zijn vorig jaar 100 schrijvers gevraagd om een 

kort verhaal te schrijven. In 100 dagen worden deze verhalen ver-

teld in diverse tuinen in Friesland. 
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Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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 Nieuws van de Historische kring            _ 

Na meer dan 2,5 jaar kan en mag de Rûnte weer een openbare 

expositie inrichten. In het dorpshuis. Iedereen is welkom. Gratis 

entree. Alle inwoners van De Tike en Summardertike krijgen nog 

een uitnodiging in hun brievenbus.  

De bedoeling is een tweedaagse expositie te organiseren in het 

weekend van  29 en 30 oktober a.s. Het thema betreft de geschie-

denis van de Tiekster middenstanders en ondernemers vanaf de 

jaren 20 van de vorige eeuw tot in de jaren 70.  

Het zal veel nieuwe inwoners verbazen hoeveel bedrijvigheid hier 

ooit was.  Winkels, bakkers, kruideniers, een fietswinkel met een 

tankstation, een busondernemer. Ook aannemers, legale en illega-

le caféhouders, een schoenmaker, een snoepwinkel, een boerenge-

reedschap winkel, een auto rijschool, een rijdende supermarkt. En 

o.m. ook twee transportbedrijven en een veehandelaar.  

Dus, o.i. voldoende aanleiding voor jong en oud, nieuwe en oudere 

inwoners, om deze expo te bezoeken.  

Tijdens openingstijden op beide dagen van 13.00 tot 17.00 uur 

bent u van harte welkom in het Dorpshuis.  

Heeft u vragen over dit bericht, of heeft u misschien informatie 

waarmee u ons kunt helpen m.b.t. dit thema, neem dan contact op 

met Geke Kooistra, Klaas Kingma of Rien de Bruin. 

 

Jeu de boules ____________________________ 
Op ons nieuwe dorpsplein ligt een mooie Jeu de boules baan. 

Wie heeft er zin om 1x in de 2 weken overdag samen Jeu de bou-

les te spelen? 

We kunnen dan eerst wat oefenen en daarna misschien wel een 

competitie spelen. 

Voor koffie en thee wordt gezorgd! 

Doet u/je mee? 

Geef je dan op bij Willemien de Vries 

Telnr. 372333 of via de mail: willemien252@hotmail.com   

mailto:willemien252@hotmail.com
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Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

Sumarderwei 2 

  9261 VC Eastermar 

 

Telefoon: 0512-471374 

mobiel: 06-18556735 

info@krobbehiem.nl 

www.krobbehiem.nl 
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Nieuws van het dorpsbelang    _ 

De afgelopen maanden zijn bepaald niet saai en stil 
voorbij gegaan. Er speelt van alles in ons dorp en 
als Dorpsbelang zijn we er lekker druk mee. We ne-
men u graag mee in de activiteiten die er waren en 
op stapel staan. 
 
Attentie: buurtpreventie! 
Tijdens de laatste jaarvergadering hebben we van de politie en ge-
meente Smallingerland uitleg gekregen over buurtpreventie. We 
zijn blij om te horen dat er de afgelopen jaren vanuit ons dorp wei-
nig incidenten zijn geweest. Maar omdat we liever voorkomen dan 
genezen, hebben we het besluit genomen om in ons dorp op ver-
schillende plaatsen borden te plaatsen. Om de borden te mogen 
plaatsen, moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Ons dorp is opgedeeld in verschillende buurten. Iedere buurt heeft 
een eigen WhatsApp Buurtpreventiegroep nodig met één beheer-
der. Buurtbewoners die lid zijn van hun buurtgroep, kunnen elkaar 
snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een in-
braak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt. Buren zijn 
de beste vorm van veiligheid. Het is voor iedereen belangrijk om te 
weten wat er in de buurt speelt. Op deze manier kunnen we de 
buurt veilig houden en op een laagdrempelige manier veiliger ma-
ken. Het is de bedoeling dat er alleen alarmerende berichten wor-
den geplaatst. 
De beheerder van de WhatsApp buurtpreventiegroep neemt deel in 
de WhatsApp dorpspreventiegroep. Deze groep bestaat uit de be-
heerders van de verschillende buurtgroepen. Verdachte situaties 
die gemeld worden in de verschillende groepen, kunnen de beheer-
ders met elkaar delen zodat die op hun beurt hun eigen groep op 
de hoogte kunnen stellen. Deze overkoepelende groep wordt be-
heerd door Inge Breedijk namens Dorpsbelang. Zij onderhoudt op 
haar beurt weer contact met de wijkagent en andere belangrijke 
partners zoals de gemeente en bijvoorbeeld de woningbouwvereni-
ging. 
Wat ons nu te doen staat is dat er per buurt een groep gestart 
wordt. De beheerder van deze groep meldt zich via WhatsApp bij 
Inge Breedijk (06-52357397). Inge maakt vervolgens een 
groepsapp voor de beheerders. Zodra alle beheerders bekend zijn, 
kunnen de borden besteld worden. 
We horen graag van de verschillende groepen voor 16 juli wie er 
beheerder wordt voor welke wijk/straat! 
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 Dorpsvisie woningbouw 
Dorpsbelang heeft besloten een werkgroep te vragen om een visie 
te ontwikkelen m.b.t. de woningbouw in ons dorp, voor de komen-
de 25 jaar.  
Alle leden van Dorpsbelang hebben een brief gekregen met de 
vraag of men deel wil nemen in deze werkgroep en wat eventueel 
een geschikte locatie zou kunnen zijn. Wordt vervolgd! 
 
Informatiepaneel 
Voor een ieder uit en van 
buiten ons dorp prijkt er 
binnenkort een nieuwe 
aanwinst op de picknickta-
fels. Ga er gerust eens een 
kijkje nemen, zeker de 
moeite waard! 
Bij de bankjes naast het 
kruispunt van de Master 
Iniawei/Master de Jongwei 

en de Peinderwei zal binnenkort een pick-
nicktafel worden geplaatst. Bovenop deze 
picknicktafel komt een prachtig informatie-
paneel, ontworpen door Yka van der Veen. 
Een tweede paneel zal op de picknicktafel 
op het nieuwe dorpsplein geplaatst worden. 
Yka, heel hartelijk bedankt voor het ont-
werpen van deze prachtige informatiepane-
len!  
Andries de Jong heeft speciaal hiervoor een 
prachtig gedicht geschreven, genaamd: ‘Tút 
út De Tike…’ Super bedankt voor dit prach-
tige gedicht Andries! 

 
Jubileum: De Tike 70 jaar! 
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de dorpsbestemming voor De 
Tike is aangevraagd. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben wij 
als Dorpsbelang voor ieder huis een Dorpsvlag laten maken, be-
taald vanuit het aangevraagd Buurtbudget bij de gemeente Smal-
lingerland. Deze vlaggen horen bij ons dorp en uw vlag is dus feite-
lijk eigendom van uw huis. Mocht u ooit ons prachtige dorp om wel-
ke reden dan ook verlaten, wilt u dan de vlag achterlaten en over-
handigen aan de nieuwe bewoners?! Heeft u een vlaggenmast? 
Voor slechts 15 euro kunt u van ons een grotere vlag krijgen die 

Do krijst 
In tút  

út De Tike 
Net út De Pein 

Of Sumar 
Of Nijegea 

Mar leaf út it hert 
Fan it doarp 

Net te let 
Mar op tiid 

Foar in dream 
In tút 

Op ‘e snút 
En pas dan 

Meist wer gean 
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uw vlaggenmast zal sieren. 
Deze vlag is 150x225 cm en 
af te halen bij Jillard Faber, 
Master Iniawei 1. 
 
Opening Dorpsplein. 
Op 21 mei was het na ongeveer 1,5 jaar zover,  de opening van 
ons nieuwe dorpsplein. Verderop in deze Heidehipper vindt u een 
uitgebreid verslag van Andries de Jong, vrijwilliger van het dorps-
plein.  
 
Reanimeren in De Tike 
HartslagNu is het reanimatie oproepsysteem van Nederland 
Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis 
een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand 
binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut 
telt, is snelle hulp van levensbelang. Ook jij kunt helpen 
Als burgerhulpverlener vergroot je de overlevingskans van men-
sen met een hartstilstand. Jij start met reanimeren totdat de pro-
fessionele hulpverlening er is. Hierdoor kun je helpen levens te 
redden! 
De eerste zes minuten 
Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als je bin-
nen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is de overle-
vingskans en leven met minimale schade het grootst. Een ambu-
lance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverle-
ner kun jij dat wel! Je start met reanimeren totdat de professione-
le hulpverlening het overneemt. 
Hoe werkt het oproepsysteem? 
Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept 
HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het 
slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de 
vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of 
eerst een AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de 
professionele hulpverlening het overneemt. 
Wie kan burgerhulpverlener worden? 
Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij in de afgelopen twee jaar een 
erkende reanimatietraining gevolgd? Dan kun jij je als burgerhulp-
verlener aanmelden bij HartslagNu. Ben je professioneel hulpver-
lener? Ook dan is aanmelding van harte welkom! 
Wat wordt er van mij verwacht ? 
Als burgerhulpverlener start jij met reanimeren terwijl de ambu-
lance onderweg is. Als je ter plaatse komt, is het belangrijk om 
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 eerst te kijken of de omgeving veilig is. HartslagNu roept altijd 
meerdere burgerhulpverleners op. Je bent dus waarschijnlijk niet 
alleen en het is aan te raden om de borstcompressies elke twee 
minuten af te wisselen met iemand anders. Ook kun je afspreken 
dat één persoon de borstcompressies doet en iemand anders de 
beademing. Tevens kun je je nuttig maken door eventuele familie 
op te vangen en de hulpdiensten op te wachten. 
Als er twee ambulances zijn gearriveerd, kun je weggaan.  
Voor meer informatie kijk eens op www.hartslagnu.nl. 
 
Reanimatiecursus volgen? 
In het najaar van 2022 zullen we in de Tike weer een reanimatie/
AED cursus organiseren in het dorpshuis. Hier leer je reanimeren of 
kun je het reeds geleerde weer opfrissen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Help jij ook mee om de overlevingskans na een hartstil-
stand te vergroten? In de volgende Heidehipper zullen we de aan-
kondiging doen van deze cursus! Wil je je nu alvast opgeven? Stuur 
dan een mailtje naar dorpsbelangdetike@hotmail.com. 
 
Koninklijke onderscheiding voor Willemien de Vries 

Dinsdag 26 april werd een hele bijzondere 
dag voor Willemien de Vries – de Jager. In-
eens stond ’s morgens burgemeester Jeroen 
Gebben van Tytsjerkteradiel voor de deur die 
haar het mooie nieuws mocht brengen dat 
het Zijne Koninklijke Hoogheid De Koning 
heeft behaagd om haar koninklijk te onder-
scheiden. Het bestuur van Dorpsbelang was 
ook uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn 
en dus togen we op naar de prachtige Krúst-
sjerke in Burgum voor de uitreiking van het 
zogenoemde ‘lintje’. 
Binnen het Dorpsbelang heeft Willemien de 
Vries- de Jager van 1997 – 2001 een be-

stuursfunctie vervuld.  Willemien is van  grote betekenis geweest 
voor het dorp en heeft samen met de andere bestuursleden een 
dusdanige betrokkenheid en vastberadenheid getoond, waar het 
dorp nu nog de vruchten van plukt. Na haar bestuursfunctie heeft 
Willemien zich de afgelopen jaren vrijwillig ingezet bij diverse 
items, die verbonden zijn aan het Dorpsbelang. Willemien is altijd 
bereid een helpende hand te bieden wanneer wij een oproep voor 
vrijwilligers doen. Willemien, nogmaals van harte gefeliciteerd met 
de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau! 

http://www.hartslagnu.nl
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Geluidshinder Waldwei 
Tijdens de laatst gehouden jaarvergadering werd de geluidshinder 
van de Waldwei besproken. Rijkswaterstaat gaat een nieuwe laag 
ZOAB aanbrengen en een geluidswal plaatsen ter hoogte van de 
Durk Ljibbeswei. Er is een werkgroep opgericht die contact heeft 
gezocht met de gemeente om mogelijkheden en alternatieven te 
onderzoeken. Zodra hier meer over bekend is, laten wij het u we-
ten. 
 
De Reus is nu helemaal af! 
We hebben al gemeld dat De Reus weer opgeknapt is. Maar met 
het gedicht er nu bij is hij nog veel stijlvoller geworden! Bauke de 
Boer heeft deze twee borden gelaserd en het ziet er prachtig uit! 
Ga er gerust eens een kijkje nemen en loop dan ook eens even 
door naar de vogelkijkhut als je er zin in hebt! Met recht een Reus-
achtige plek! 

 

Ben jij al lid van Dorpsbelang? 
Het Dorpsbelang zet zich geheel vrijwillig in om de belangen van 
ons dorp te behartigen. Dat gaat om de meest uiteenlopende za-
ken, van het dorpsplein tot de geluidshinder van de N31 maar ook 
wat betreft de woningbouw in ons dorp en allerhande praktische 
aangelegenheden zoals De Reus, informatieborden en het maaien 
van de bermen in ons dorp. Maar ook het contact met de gemeente 
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 over uiteenlopende zaken. Bij de gemeente vragen we buurtbudget 
aan om diverse zaken van te bekostigen voor ons dorp en daardoor 
kunnen we de contributie laag houden. 4 euro per persoon, 8 euro 
per gezin. Al met al misschien nog eens een overweging waard als 
je nog geen lid bent van Dorpsbelang De Tike. Opgeven kan altijd, 
je kunt één van de bestuursleden er altijd eens over aanspreken. 
Bettie Elverdink (It Leech 5), Bauke de Boer (Singel 3), Jillard Fa-
ber Master Iniawei 1)  en Inge Breedijk (Master Iniawei 9) staan je 
altijd graag te woord! 
 
Ooievaarsnest 
Heeft u het al gezien? Ons ooievaarsnest staat scheef en wordt mo-
menteel met spanbanden overeind gehouden. Toch heeft het fami-
lie Ooievaar niet doen besluiten om het nest te verlaten. Voor het 
vervangen van het ooievaarsnest hebben wij buurtbudget aange-
vraagd en dit is toegekend. Nu is het wachten tot familie Ooievaar 
het nest gaat verlaten, pas dan kunnen we aan de slag. Doorgaans 
zal dit in augustus zijn. We zijn op zoek naar vrijwilligers die t.z.t. 
willen helpen. Je kunt je melden bij Bettie Elverdink, tel. 06-
29197758. 
 
Wij zijn op zoek naar jou! 
Wij zijn echt dringend op zoek naar 
nieuwe bestuursleden! Volgend jaar 
zal ook Bettie Elverdink na 9 jaar in 
het bestuur aftreden als voorzitter en 
dan blijven we met relatief ‘nieuwe’ 
Tieksters in ons bestuur over. Niet 
dat dat een groot probleem is, maar 
hoe fijn zou het zijn als we sowieso één nieuw bestuurslid kunnen 
krijgen die al jaren in De Tike woont en het reilen en zeilen van ons 
dorp al jaren meekrijgt. Nu kunnen we natuurlijk enorm uitweiden 
over hoe leuk het is om bestuurslid te zijn van ons dorp, hoeveel 
plezier we met elkaar hebben, dat het een verrijking van je leven is 
enzovoorts maar wat we feitelijk vragen is iemand die hart heeft 
voor ons dorp en binnen het bestuur mee wil denken tijdens de 
vergaderingen. Iemand die zich in wil zetten. Vele handen maken 
licht werk en dat geld zeker ook voor ons Dorpsbelang. We doen 
het met elkaar! Spreek gerust eens iemand van het bestuur aan als 
je hierover met ons van gedachten wilt wisselen. En nieuwe bewo-
ners van ons dorp, ook jullie zijn van harte welkom binnen het be-
stuur! We zijn op zoek naar minimaal twee nieuwe bestuursleden! 
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Dorpshuis De Tike  

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

Voor reserveringen:  
 

: 06-21500422 (J.D. Posthumus) 

Installatietechniek Tjeerdsma 

Voor al uw installatie werk in en om uw huis! 

Pieter Ytzen Tjeerdsma 
 

Peinderwei 15 
 9219VX De Tike 

    
  06-20157834 

 
info@tjeerdsma-it.nl 

http://www.tjeerdsma-it.nl 
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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 Lysbeth Bus tel: 06-30635885 

 

Woensdag: 

Countryline dance van 20.00—22.00 

Contactpersoon Geke Groen  

 

Donderdag: 

Biljartclub van 19.30–23.00 uur 

Contactpersoon Jan Daniël Posthumus tel: 06-21500422 

 

Elke donderdagavond:  

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

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

Graag tot ziens!  

 

 

    

Programma dorpshuis najaar 2022   __ 

September 2022 

16 september: Kinderdisco 

17 september: Klaverjassen 

 

 

Oktober 2022 

1 oktober: Live Muziek 

7 oktober: Lekker Ite  

15 oktober: Klaverjassen 

19 oktober: Kinderactiviteit 

22 oktober: Tykstercafé 

29 en 30 oktober: Historische Kring

    

November 2022 

12 november: Intocht Sinterklaas 

12 november: Klaverjassen 

18/19 november: Sjoelen en Kegelen 

21 november: WK-voetbal 

25 november: WK-voetbal 

29 november: WK-voetbal 

 

 

December 2022 

7 december: Kerstworkshop 

16 december: Lekker ite 

Kopij inleveren tot 10 september a.s. 



De Heidehipper  Nûmer 138 – juny 2022 

68 

 

 

Goed om te weten       

Dorpsbelang De Tike 

dorpsbelangdetike@hotmail.com 

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

 

Website De Tike: www.de-tike.frl 

 

Wijkbeheer  

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

Telefoonnummer : 06-53180832  

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

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

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

dorpshuis Op ‘e Jister in Nijega. 
 
 

Politie: Wijkagent:   Lieuwe Talstra, 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 

mailto:dorpsbelangdetike@hotmail.com
http://www.de-tike.nl/
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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 feestda-

gen is gezamenlijk geregeld via 

Dokterswacht Friesland. Dat bete-

kent 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 
Janinke Dekker     tel. 06-10330041 
    
Postadres (kopijadres)  
Mr de Jongwei 12a  9219 VN  De Tike   
Mr de Jongwei 6  9219 VN  De Tike 
 
Aanleveren kopij 
• Per E-mail: heidehipper@hotmail.com 
• Handgeschreven 

• Evt. op USB stick of (micro)SD (graag met vermelding van naam en adres) 
 
Aanleveren foto’s 
• Per E-mail: heidehipper@hotmail.com (minimaal 1Mb) 
 
Voor elk die ons wil steunen 
IBAN: NL03 INGB 0006 5610 46 t.n.v. A.H. Havinga 
O.v.v. Dorpskrant De Heidehipper 
 
Advertentie tarieven:  
Hele pagina:  € 50,- per jaar 
Halve pagina:  € 25,- per jaar 

Verantwoording: 

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

om de toegezonden kopij enigszins aan te passen met behoud van de strekking van het geschrevene. Omvang-

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

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

 



 

 

   


