
 

 

Doarpskrante De Tike 

Nûmer 129– Jiergong 32 

Maart 2020 

de Heidehipper 

‘Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van leven….’ 



De Heidehipper  Nûmer 129 - maart 2020 

2 

Titel          

Tekst blablabla 

 

Folkert Veltman: “Wat ha ik genoten. ‘k Hie 
gjin wurden mear.  Reuzebedankt!” 



De Heidehipper                                                                                 Nûmer 129 - maart 2020 

3 

 

Fan de redaksje     4 

Bij de voorpagina: Maar de lente wist het niet…. 5 

De leugenbank 6 

Dit bin ik…. Elina Hielkema 7 

Tyksters in het nieuws  8 

Getrouwd: Gooitzen en Geeske - 55 jaar 8 

Hûske Hippe 8 

Bedankt 9 

Taal  12 

Playback je gek 2020 16 

Lekker Ite  22 

Bedankt: Jacob en Rinskje 22 

Activiteiten Vogelwacht Opeinde 22 

SDG - nieuws 24 

In memoriam: Jan Posthumus 26 

Ijsbaanvereniging Foarút 29 

Yn petear mei…. Geke Hijlkema 32 

Griemmank fan de Fryske taal  40 

Nieuws van dorpsbelang  44 

Bedankt: Folkert Veltman 47 

Maar de lente wist het niet…… 50 

Dorpshuisactiviteiten  55 

Jaarprogramma dorpshuis 2019/2020 55 

In groet nei it sikehûs  56 

Goed om te weten  56 

Laatste eer 57 

Huisartsen  57 

Colofon – de Heidehipper  58 

Inhoud         



De Heidehipper  Nûmer 129 - maart 2020 

4 

 

 

Fan de redaksje        

Beste dorpsgenoten, 

Zo breekt dan eindelijk het voorjaar aan; meer zon, minder regen, 

meer kleuren en oplopende temperaturen. Lammetjes die worden 

geboren, het frisse groen aan de struiken, bomen met knoppen die 

op springen staan en nieuwe geuren. De natuur gaat haar gang; 

onverstoorbaar en niet afhankelijk van ongekende, zorgelijke tijden 

en omstandigheden. 

Wie had kunnen bedenken dat de gevolgen van het Coronavirus in 

Nederland, en daarmee ook in De Tike, zo de overhand zouden 

gaan krijgen? Gelukkig hebben we, voor zover bekend tijdens dit 

schrijven, nog geen Corona in het dorp. Maar wat worden we in-

eens stil- en tot nadenken gezet over de dingen waar we ‘normaal’ 

gesproken zo druk mee zijn. Nu besef ik heel goed dat de impact 

van dit virus voor iedere bewoner en gezin weer anders uitvalt. 

Denk eens aan de ZZP-er of ondernemer wiens omzet en inkomen 

wegvalt. Of ouders met kinderen thuis die zelf werkzaam zijn in de 

vitale beroepen. Ouderen en/of zieken die we kennen, die het vaak 

kleine netwerk dat ze hebben nu moeten missen en geïsoleerd ra-

ken. Dat heeft veel impact! 

De afgelopen weken is er al veel gedeeld via (social) media. Daar 

ga ik geen extra raad of adviezen aan toevoegen. Wel wil ik u 

graag verwijzen naar pagina 50-53 in de Heidehipper. We vonden 

op Facebook deze tekst: ‘Maar de lente wist het niet…’. We dachten 

er goed aan te doen dit met u te delen vanuit herkenning, onge-

loof, maar ook nieuwe inzichten en ontdekkingen. Ik haal alvast 

een klein stukje aan:  

‘Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid 

en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en mis-

schien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve be-

wustzijn, dit deed iets met alle mensen…  

 

En toen kwam de dag van bevrijding… het virus had verloren… 

De wereld was mooier en liefdevoller geworden  

En de mensen waren humaner geworden  

En ze hadden weer waarden en normen  

De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve ge-

volgen….’ 
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 De redactie hoopt met jullie dat de effecten van alle ge-

nomen maatregelen op termijn die ‘dag van bevrijding’ 

gaat brengen.  

En tot die tijd mogen we wat extra omzien naar elkaar... 

In deze Heidehipper staan we ook stil bij het plotselinge overlijden 

van Jan Posthumus, waar een ieder door werd geschokt. Een 

‘grutsk’ man, heit, pake, buur en vriend. Een ingrijpende gebeurte-

nis en verlies. We leven- en rouwen mee met Griet, de kinderen en 

kleinkinderen. Zijn dankdienst was grotendeels gevuld met muziek, 

waar Jan zo van hield, maar er sprak ook hoop en verwachting uit 

over nieuw leven.  

En zo kom ik weer terug bij de natuur, het voorjaar. Hoe dor en 

doods een boom of struik er na de winter ook uit ziet, altijd is daar 

weer dat nieuwe leven. Je zit er op te wachten, je kijkt er naar uit 

en toch verrast het ons weer hoe mooi en bijzonder dat weer is.  

 

‘Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van le-

ven….’. 

AS 

 

Bij de voorpagina       

DE LENTE: Foto’s gemaakt door Sietske Wijma tijdens een wande-

ling in omgeving De Tike. 
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De Leugenbank        

De lêste tiid sil it foar-

bygongers by skoalle 

opfallen wêze, dat der 

middeis nei iten in 

groepke manlju by en 

yn it fytshok stiet te 

praten. Se nimme grif 

efkes de dei troch, 

filisofearje oer de hu-

zeprizen op De tike, 

jouwe kommintaar op 

de gemeentepolityk of 

prate gewoan oer it waar. Tige wichtich dat dizze mannen inoar op-

sykje en sa har sosjale kontakten ûnderhâlde. Wy kinne ús allege-

arre noch wol Foppe van der Veen silliger yn ’t sin krije. Wat wie hy 

in smoute prater as er op syn bankje siet op ‘e hoeke fan de Sus-

terwei en de Master de Jongwei. Gauris bleau der ien by him stean 

foar ek in praatsje. Dat dogge neamde mannen dus ek. Mei moai 

waar by de Reus oan de Dwersfeart by de Leyen en by sútrich waar 

yn it fytshok. 

As histoaryske rûnte wiene wy fan betinken dat der eins in bank yn 

dat fytshok komme moast. No wol it gefal dat der by de ferbouwing 

fan de herfoarme tsjerke  fan Nyegea banken beskikber kamen. 

Harm wie doe tsjerkerintmaster en mocht plak sykje foar dy ban-

ken. Sa kaam der ien te stean yn it hokje fan de iisbaan fan Nye-

gea, sels hold er ek ien en Rien de Bruin sette in bank by him ûnder 

it ôfdak. Doe hawwe wy as Rûnte frege oft Rien dy bank ôfstean 

woe foar elkenien dy’t al pratende wei yn it fytshok de dei troch 

nimt. In pracht fan in kâns om Tyksters (sawol manlju as froulju) 

de gelegenheid te jaan om sosjale kontakten te lizzen en sa foar in 

stik ferbining te soargjen.  

Sadwaande stelt Rien de bank beskikber mei as biedwurd: 

In Bank fan Ferbining, Jo Bank!                      

Wy sprekke dan ek de hope út dat de saneamde LEUGENBANK be-

antwurdzje mei oan de bedoelings. 

 

Harm Bosga 
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 Dit bin ik…        
Naam:     Elina Hielkema 
Leeftijd:    11 jaar 
Schoenmaat:   37/38  

Lengte:    1,62 m 

Kleur ogen:    Blauw/grijs  

Broer/zus:    Stiefbroer en -zus 

zo ja; tevreden?   Ja, tuurlijk 

Verkering:    Ja    

zo ja: mogen we weten met wie? Harmen 

School:     De Twirre 

Favoriete vak op school: Creatief     

omdat:     Ik daar goed in  
      ben denk ik  

Websites:    Youtube  

Favoriete muzieknummer:  Burry a friend   

Favoriete muziekgroep:  ???  

Favoriete sporter:    Anky Van Grunsven   

Favoriete film:     Childs play (horrorfilm)  

Favoriete spel:     Ik vind van alles leuk  

Favoriete tv-serie:    Riverdale 

Favoriete boek:     Alle boeken van Christine Linneweever  

Favoriete sport:     Paardrijden   

omdat:       Ik daar met mijn eigen pony heen kan  

Favoriete muziekinstrument: Gitaar   

omdat:       Ik dat een beetje kan spelen 

Mijn hobby’s:     Musical  

Het leukste aan mijn hobby is: Dansen  

Dit wil ik later worden:   Dierenarts 

Dit doe ik als ik me verveel: Op mijn telefoon-tiktok  

Wie zou je graag ontmoeten? Billie Eilish 

Wie bewonder je het meest? Mijn moeder (moest van haar) 

Favoriete auto:     Geen idee 

Wat ligt er onder je bed?  Niks, er past geen zak snoep onder 

Lievelingseten:     Sushi 

Brood of warm eten?   Warm eten 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Boeit mij niks en Mem/Heit 

Huisdieren?      Rasha, Nathalie en een paar spinnen  

Waar kun je niet tegen?  Als iemand niet blij is met zichzelf 

Goede voornemens:   Gezond aankomen  

Mogen we je handtekening: Nee, want ik heb nog geen handteke- 
         ning, denk ik  
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Tyksters in het nieuws      

 

 

Getrouwd:    

Op 23-04-2020 zijn Gooitzen en 

Geeske Deelstra 55 jaar getrouwd  

 

Hûske Hippe        

Arie en Marjan van Utrecht wonen 

nu op Leijensreed  

Leonardo Horta met Kimberly en 

Julia wonen nu op Mr. Iniawei   

Mark en Hinke Hijboer wonen nu op 

Mr. De Jongwei  

Fred en Audrey van der Heyden wo-

nen nu op Mr. Iniawei 
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 Bedankt       

Kennisgeving van de historische kring en het be-

stuur van dorpsbelang de Tike 
 

De HK , De Rûnte en het bestuur van de vereniging Dorpsbelang 

De Tike zijn de afgelopen tijd bezig geweest met de voorbereidin-

gen voor de activiteiten in de eerste week van Mei a.s. 

Het ging daarbij o.a. om de Dodenherdenking en aandacht voor 75 

jaar na de Bevrijding. Dorpsontbijt, Expositie, kinderprogramma. 
Vanwege de Corona-crisis lijkt het er nu op dat geen van de activi-

teiten zal kunnen doorgaan. Mocht het zo zijn dat er tegen die tijd, 

mogelijk op kleinere schaal, toch aan e.e.a. aandacht geschonken 

kan worden, dan houden wij alle dorpsgenoten op de hoogte d.m.v. 

een briefje in de brievenbus. 
Wij wensen ieder sterkte en gezondheid voor de komende tijd. 

 

De Rûnte, De Tike 

Ver. Dorpsbelang De Tike 

 

In deze ontwrichte wereld   

Vol angst en verdriet 

Kwam SDG met muziek  

en eindigde met het lied 

“Ga niet alleen door ‘t leven” 

 

Namens alle ouderen 

Hartelijk dank! 

S. Pijl - Hoekstra 
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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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Taal          

Faaks ien fan de wichtichste dingen yn ús libben 

is wol de taal. Sa hawwe jo ommers kontakt mei 

de oaren. Sawol op skrift, fia de appkes, tillefysje, 

telefoan of gewoan mei in praatsje. It begjint al 

as lytse poppe as de mem mei him of har dwaan-

de is. Al pratendewei leart se de lytse om har te 

ferstean. Net foar neat hat men it oer de mem-

metaal. Dy is hiel wichtich foar elk minske om’t 

as it der op oan komt elts minske him yn dy taal 

it bêste uterje kin.  

Yn ús moaie provinsje Fryslân hawwe wy it dan fansels oer it Frysk. 

Dat die okkerdeis wol bliken doe’t Jenny Douwes har kant fan it Pite

-ferhaal foar de rjochtbank fertelle woe. Mar och hea, de tolk koe it 

hielendal net benei komme. De man rekke alhiel fertize yn it relaas 

fan Jenny. It wie om te gûlen en dat hat Jenny dan ek mar dien. De 

tolk dy’t it wol koe, wie op dat stuit krekt dwaande mei it meitsjen 

fan in wrâldreis en dat wylst der sa’n wichtige rjochtsaak wie. No 

sille guon wol sizze: ‘Moat dêr no sa’n drokte om makke wurde?’ 

Jawis, want it gie hjir om de saak fan geunst nei rjocht! Fedde 

Schurer hat him hjir foar ynset, sadat Kneppelfreed fan 16 novim-

ber 1951 de opmaat wurden is fan de erkenning fan it Frysk yn it 

leger ûnderwiis (1955), rjochtseal (1956) en as rykstaal (1996). 

Prachtich regele, dochs? No net hielendal, want yn de praktyk falt it 

raar ôf. De skoallen hawwe der klauwen oan om foar goed frysk 

taalûnderwiis te soargjen en in grut part freget sels om ûntheffing. 

Mei om dy reden is it “Europees Handvest voor Regionale en Min-

derheidstalen van de Raad van Europa”yn it libben roppen as in 

soarte fan waakhûn. 

Us deputearre Sietske P. (ús taalwaakhûn) soe boppedat graach 

sjen dat der yn de gemeenterieden fan Fryslân wat mear Frysk 

praat wurdt. Se kin it uteraard net ferplichtsje of oplizze, likemin as 

dat de provinsje nije tolken ôftwinge kin. It is fansels wol sa dat de 

Friezen oer it algemien wier wol wat grutsker op har (memme)taal 

wêze meie. 

Okkerdeis stie yn de krante dat party minsken dy’t in hûn hawwe, 

ek hollânsk tsjin it bist prate. Faaks komt dat om’t as men hjoed-de

-dei in hûn oanhellet, it hûntsje as puppy al gau nei de hûneskoalle 
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 stjoert. It earme bist moat in goede opfieding ha en witte wat it 

baaske fan him freget. Fansels binne dy skoallen krekt sa as de 

measte pjutteboartersplakken yn it Hollânsk. Sadwaande hat de 

A.F.U.K  no in boekje útjûn: Leer je hond Fries. De frou fan Jorrit 

Bergsma wie mei harren hûn Yuki by de presintaasje yn de AFUK-

winkel. 

Doe’t Melle moltsje, de mollefanger fan De Westereen dat lies, 

spuide er raar guod. “Hearken heite, hoe helje se it yn de plasse. 

Dat men langer de bern net sels yn de stokken hâlde kin, is slim 

genôch, mar dat se de hûn net baas kinne…. Myn stabij Bijke kin ik 

mei lêze en skriuwe en wat kin er de mollen snippe. 

Alde Mindert murd fan de Harkema tocht der krekt sa oer. Hiele 

nachten koe er destiids mei syn wetterhûn Torda op ‘e hakken yn it 

fjild omswalkje en by houtbulten en protsjes hea del om in murd. 

Hie Torda de rook ien kear, dan wrotten Mindert en syn maat Binne 

gau it hout of hea oan de kant en ien wurd wie foar Torda genôch: 

“No!’( nee gjin Ingelsk). Op slach snipte Torda de murd yn it nekfel, 

efkes skodzje en hy lei de murd foar de fuotten fan syn baas. De 

man suchte nochris swier en sei: ‘Spitich, murdjeie is allang ferbe-

an en do hoechst it jongfolk der ek net mei oan te kommen. Dy 

murdzje no leaver mei it mobyltsje op de bank. Dat is blykber har-

ren taal en as se mei de hûn kuierje dogge se net oars as op it 

skermke dikerje. Mei dy jonge memmen efter de bernewein is it net 

oars. 

Ja, taal is hiel bysûnder en it kin yn alle opsichten hiel wat dwaan. 

Jo kinne jo meiminsken der mei berikke, sawol goed as tsjoed. Dat 

die wol wer bliken doe’t Sinteklaas ynhelle waard en op guon tribu-

nes fan fuotbalwedstriden. Der mei dan hiel wat feroare wêze,  

noch altyd jildt: Makkers staakt uw wild geraas! En stiet der net 

beskreaun: Net fan wat ta de mûle yn giet, wurdt de minske ûnsu-

ver, mar fan wat der somtiden út giet? 

 

Harm Bosga 
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Saskia Hutten 

gediplomeerd instructrice paardensport 

De Tike 

Voor de verbetering van het ruitergevoel en de rijtechniek 

Ik besteed veel aandacht aan:  

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

rechtrichten) 

• houding en zit 

• proefgericht trainen 

• lichte springtraining (bijv. gymnastische lijntjes rijden) 

• mentale begeleiding 

Daarnaast kan ik advies bieden omtrent: 

• het longeren van paard/pony 

• voeding en gezondheid 

• harnachement 

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

gewerkt met probleempaarden en veel paarden zadelmak gemaakt 

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

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

veel kennis van verschillende rijtechnieken en als het nodig is kan 

ik het paard/ de pony overnemen van de lesklant.                           

Voor meer informatie ben ik bereikbaar op                                      

telefoonnummer:         06-45148043  
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Mini Plackbackshow, oftewel Playback je gek 2020 

Zaterdag 8 februari om twee uur ‘s middags was het weer zover. 

Tijd voor de “Playback je gek show 2020” in het Dorpshuis. Er had 

den zich weer een mooi aantal deelnemers 

ingeschreven en de zaal was goed gevuld. 

De presentatie was in handen van Mariëtte 

van der Bij, ondersteund door een aantal 

enthousiaste vrijwilligers. Verder was er 

natuurlijk nog een jury nodig en deze be-

stond dit keer uit Jeannette, Petra en Jack. 

Na de opening van Mariette kon de 1e act 

aangekondigd worden. Dit was de groep 

Blackpink uit Zuid Korea met het nummer 

“Kill this love”, uitgevoerd door Joyce en 

Shannon (beide 11 jaar). Ingewikkelde dans-

passen en moeilijk te playbacken, maar de 

meiden deden het hartstikke goed. Bij de jury 

brak het zweet al uit, want als dit het niveau was dan zou het wel 

een moeilijke middag worden. 

Mariette kwam weer voor de zaal om alle moppentappers uit te no-

digen in de tijd tussen de optredens, Wanneer achter het gordijn 

weer een nieuw decor moest worden opgebouwd, een dikke vette 

mop te komen vertellen. De winnaar kreeg 

een dikke zak snoep. Nog een taak voor de 

jury. Als 2e nummer stond de Pinquindans 

op het programma. Op het podium stonden 

twee pinguinpakken waar Daan en Ids 

(beiden 6 jaar) in verstopt zaten. Alleen 

hun gezicht zag je nog. 

Dat was natuurlijk nodig om het playbacken te 

beoordelen. Ze dansten er lustig op los en de 

zaal reageerde enthousiast. Een visje hadden ze 

wel verdiend, maar daar had de organisatie niet 

aan gedacht. Mariette kondigde het 3e nummer 

al weer aan. De Zweedse groep Galantis met de 

song No money. Danielle van 10 jaar oud danste 

en playbackte dit helemaal alleen in een roze 

pakje en met roze haar. Erg goed gedaan. 
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 Daarna was K3 aan de beurt met het 

nummer 10.000 luchtballonnen. Zoals 

echte sterren betaamt kwamen ze te laat 

en moest Mariette er achter aan bellen 

waar ze bleven. Het bleek dat ze wat lan-

ger onderweg waren, omdat ze echt 

10.000 ballonnen had meegenomen. Mar-

rit, Yfke en Myrthe (4, 4 en 3 jaar) verga-

ten af en toe te playbacken, maar dansten 

mooie rondjes tussen de ballonnen. Heel 

knap voor die leeftijd. Als ze zo doorgaan komt het helemaal goed. 

Na al deze zang en dans werd het tijd 

voor het serieuzere werk. Seda van 12 

jaar bracht het nummer “Ik voel me zo 

verdomd alleen” uit de film Ciske de Rat. 

Mooi decor, goede playback en beweging. 

Uit het applaus bleek wel dat ze niet zo 

alleen was als in het liedje. 

En ja, het had even geduurd, maar daar 

kwam Jan als eerste moppentapper. Het was een raadsel over een 

Belg. Het hek was van de dam. In iedere volgende tussentijd kwa-

men er moppentappers naar voren. Roelof, Jurre, Sietske, Renske, 

Nienke, allemaal kwamen ze voor de zaal om ons te laten lachen. 

De tijd vloog om, het was alweer tijd 

voor het laatste nummer voor de pau-

ze. Annalys, Elina en Lisanne, alle drie 

11 jaar oud, stonden op het podium 

met het nummer Dancing Queen uit 

de musical Mamma Mia. Een vrolijke 

en kleurrijke act met goede playback. 
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De jury snakte naar adem en gelukkig kondigde Mariëtte de pauze 

aan. In de pauze natuurlijk weer grappen. 

Sommigen haalden ze ter plekke van hun 

mobiel.  Mariette verscheen weer om het 

zevende nummer aan te kondigen, De 

Paardenjump. Als decor was er een heuse 

paardenstal nagebouwd. Daarin deden Ma-

rije en Nynke (allebei 8 jaar) hun kunstje. 

Veel beweging en heel vermakelijk. 

Het was tijd voor Joyce 

(die hadden we ook in de eerste act al gezien) 

met een nummer van Aviva “Princess doesn’t 

cry”. Ze had nog genoeg energie om een goede 

performance neer te zetten.  Mop, mop, mop!!! 

Marinus, Annalys en Jan (10,11 en 8 jaar) kwa-

men op het podium 

om het nummer 

“Hoe het danst” 

van Marco Borsato, 

Davina Michelle en 

Armin van Buren uit te voeren. Alles 

klopte aan deze uitvoering, behalve 

dan dat Jan tijdens het nummer een 

confetti kanon wilde afschieten, maar dit niet voor elkaar kreeg. Hij 

liep rood aan, gaf alles wat hij in zich had, maar … het lukte niet. 

Iedereen moest lachen. Leedvermaak is ook vermaak. Uiteindelijk 

lukte het na afloop van nummer met hulp van z’n vrienden een 

wolk van confetti de zaal in te schieten. Eind goed al goed. 

Daarna was het de beurt aan Shannon en Danielle (waar hadden 

we die ook al eerder gezien?) voor het nummer Fancy van Twice of 

was het Twice van Fancy? Het be-

gon de jury te duizelen. Ook voor 

Danielle en Shannon gold dat ze 

nog bruisten van de energie. En-

thousiasme en goede dans. Na al 

dit pop geweld, was het weer tijd 

voor een serieus nummer.  
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 Elina verscheen op het podium met het nummer “Huil niet om mij 

Argentina” uit de musical Evita. Ze zat 

goed in haar rol, bewoog zich heel plechtig 

van en naar het balkon, vanwaar ze ons 

toezong.  

We snakten naar een mop, maar die kwam 

niet. Wie er wel kwam? Als laatste optre-

den voor de prijzen van de Playbackje-

gekshow 2020?  

Het was Jan, van het confetti kanon en de 

eerste mop. Hij playbackte het nummer “De 

geur van oude mannetjes” van Jochem Meij-

er. Jan trok daarbij de meest gekke bekken 

met bijbehorende vreemde bewegingen. Ie-

dereen lag in een deuk.  

Mariëtte kwam weer voor 

de zaal om nog 1 nummer aan te kondigen. Een 

toetje die niet meedeed voor de prijzen. Het was 

Marinus, die ook nog energie over had, met een 

drumsolo. Het ging erop hoor. Met suizende oren 

moest de jury nu aan het werk. En dat was niet 

makkelijk. Het niveau was weer hoog in De Tike 

en er waren 5 prijzen en een aanmoedigingsprijs 

te verdelen onder 12 acts. Erg moeilijk maar de 

jury is het toch eens kunnen worden. Mariëtte kon 

klaar gaan staan om de bekers uit te gaan reiken. 

Hier de uitslag: 

1e prijs Marinus, Annalys en Jan met “Hoe het danst”. 

2e prijs  Elina met “Huil niet om mij Argentina”. 

3e prijs  Seda met “Ik voel me zo verdomd alleen”. 

4e prijs  Jan met “De geur van oude mannetjes”. 

5e prijs  Joyce met “Princess doesn’t cry”. 

De aanmoedigingsprijs was voor Marrit, Yfke en Myrthe met 10.000 

luchtballonnen.  

Dan nog de zak snoep voor de beste moppentapper. Dat is Roelof 

geworden. Hij had een mop over een schildpad en raadsels over 

een bromkommer en een paracetamolletje. En het bleef nog lang 

onrustig in het dorpshuis!!!                          
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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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Lekker ite         

Hallo lekkere eters, 

Wieke, Bettie en Willemien 

We werden weer van lekker eten voorzien 

Ook Valentijnsdag werd niet vergeten 

En een lekkere Valentijnstoet na het eten 

Blij werd ik ontvangen door al die lieve mensen 

Er valt me niks meer te wensen 

Hartelijk dank 

 

S. Pijl - Hoekstra  

 

Bedankt         

Tijdens mijn (Rinskje) verblijf in het ziekenhuis en in het revalidatie 

centrum in Beetsterzwaag hebben velen van jullie met ons meege-

leefd. 

Wij willen daarom iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaar-

ten, berichtjes, en bloemen die wij hebben ontvangen na het zeer 

ernstig hersenletsel, opgelopen bij een fietsongeluk. Mijn herstel 

verloopt zeer voorspoedig, met dank aan Gods hulp.  

Bedankt! Jacob en Rinskje 

 

Activiteiten Vogelwacht Opeinde    

23 mei 2020: Wandelexcursie Makkumer Súdwaard 

Van 9.00-11.00 uur 

Vertrek om 8.00 uur bij sportpark Douwekamp in Opeinde.  

Opgave via vogelwachtopeinde@gmail.com of 06-18 71 00 82 

13 juni 2020: Jeugdfûgelwachtdei BFVW, Damshûs Nijbeets 

Aanvang 9.00 uur 

Kinderen kunnen zich opgeven via vogelwachtopein-

de@gmail.com of 06-18 71 00 82 

3 juli 2020: Nachtvlinderexcursie bij de ijsbaan in Opeinde 

Aanvang 21.45 uur 

Geen opgave nodig, koffie staat klaar! 

mailto:vogelwachtopeinde@gmail.com
mailto:vogelwachtopeinde@gmail.com
mailto:vogelwachtopeinde@gmail.com
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 
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SDG– nieuws        

Op het moment dat ik dit stukje schrijf heb-

ben we net moeten besluiten de repetities 

voor de komende periode stop te zetten in 

verband met het Corona-virus. Een lastig 

besluit. Vooral na de hectische en emotione-

le week die we hebben gehad na het overlij-

den van ons erelid Jan Posthumus. Op  

Dit soort momenten wil je juist als vereni-

ging bij elkaar zijn en ook de (muzikale) 

draad weer oppakken. Met elkaar muziek maken is op die momen-

ten troostend... 

 

Hoe anders zag de wereld er nog uit in december. In het laatste 

SDG-nieuws in De Heidehipper blikten we vooruit op ons Kerstcon-

cert. En wat werd het een prachtig concert. In een bomvol dorps-

huis speelden we samen met zangeres Joubrich van der Heide de 

pannen van het dak, toen nog onder leiding van onze interim-

dirigent (en vader van-) Piet van der Heide. Piet was de tijdelijke 

opvolger van Titus van der Woude die in september vanwege ge-

zondheidsklachten moest stoppen. We zijn erg blij dat de ambitieu-

ze Herman Sibma uit Buitenpost inmiddels is aangesteld als onze 

vaste nieuwe dirigent. Onder zijn enthousiaste leiding zijn we in het 

nieuwe jaar begonnen met de voorbereidingen op het Smallinger-

landfestival op 7 maart. Dit festival vindt jaarlijks plaats en wordt 

wisselend georganiseerd door de muziekverenigingen van Smallin-

gerland. Dit jaar was het de beurt aan brassband De Bazuin uit 

Rottevalle. De vereniging besloot voor het eerst een prijs te verbin-

den aan het festival, namelijk de entertainmentprijs. Een kolfje 

naar de hand van SDG, natuurlijk. Want zodra het om entertain-

ment gaat komt het beste in onze vereniging naar boven. In de 

vijftien minuten die we mochten spelen openden we spetterend 

met een prachtige openingsfanfare, gevolgd door het sfeervolle  

‘Yesterday’ waarin onze prachtige cornetsectie de hoofdrol vertolk-

te. In onze afsluiter ‘Italian Fantasy’ kwamen meerdere Italiaanse 

melodieën naar voren, gingen twee basblazers met een roos in hun 

mond op hun knie voor Betty en Gerrit en kwamen zelfs nog twee 

pizzabakkers (Annalys en Marinus) het publiek verblijden met een 

lekkere Italiaanse traktatie. Het publiek was dolenthousiast en dat-
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 zelfde gold voor zowel de publieks- als professionele jury. Het was 

de publieksjury zelfs opgevallen dat onze vereniging wel erg veel 

mooie vrouwen in huis heeft. Of dat te maken heeft met de even-

eens knappe mannen in de band laten we maar even in het mid-

den. Aan het einde van de avond mochten we de eerste Smallin-

gerlandfestival-wisselbokaal omhoog houden!  

 

Dat vreugde en verdriet soms dicht bij elkaar liggen bleek ook die 

week. Maar ook op die momenten komt het beste in SDG naar bo-

ven en laten we zien dat we een (h)echte vereniging zijn. Want na 

het overlijden van ‘ús Jan’ speelden we een week na het Smallin-

gerlandfestival tijdens 

zijn afscheidsdienst. Aan-

gevuld met muziekvrien-

den van Jan en SDG 

speelden we vol passie 

met het hart tijdens deze 

dienst. Er vloeiden tra-

nen en er werd geweldig 

gespeeld door de band.  

Dat Jan van grote waar-

de is geweest voor onze 

muziekvereniging hoef ik denk ik niemand in De Tike, maar ook 

daarbuiten, uit te leggen. In het In Memoriam dat op onze website 

is geplaatst en u verderop in deze Heidehipper kunt lezen, blijkt 

dat andermaal.  

 

Hoe ons seizoen er verder uit gaat zien weten we op dit moment 

niet. We houden u hier vanzelfsprekend op onze website en Face-

bookpagina van op de hoogte.  

 

www.sdg-detike.nl 

www.facebook.com/SDGDeTike 

WdV 

http://www.sdg-detike.nl
http://www.facebook.com/SDGDeTike
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In memoriam: Jan Posthumus 

*16-03-1943 – † 09-03-2020 
 

Op maandag 09 maart j.l. is erelid van Soli Deo Gloria Jan Posthu-

mus op 76-jarige leeftijd overleden. 

Voor de mensen in De Tike, maar ook ver daarbuiten zijn Jan en 

SDG onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jan werd lid van de ver-

eniging in 1953, maar was jaren daarvoor als kleine jongen al stee-

vast op de repetities te vinden. Jan begon op de sopraansax bij de 

– toen nog – fanfare, verhuisde later naar de bugel maar speelde 

het grootste gedeelte van zijn muzikale carrière op de es-bas. 

Jan was bij SDG als instrumentenbeheerder verantwoordelijk voor 

het instrumentarium en als het hem écht niet lukte het instrument 

zelf te repareren reed hij even naar Van der Glas in Heerenveen. 

Daarnaast zette Jan zich in voor alle acties die door de vereniging 

werden georganiseerd. Zo was hij jarenlang actief als koekverko-

per, bij de oud-papieractie, was hij samen met Deelstra de 

‘scharesliep’ van het dorp en als Jan rondging met een lijst voor het 

Sjoelen en Kegelen of de potgrondactie konden we steevast reke-

nen op nét wat meer opbrengst, want Jan leverde de lijst pas in als 

hij iedereen thuis had getroffen. 

 

Een kapotte lessenaar? Moest er een stokkentafel worden gemaakt 

voor de slagwerkers of moesten er lampjes voor op de lessenaar 

worden gemaakt? Jan regelde het. Wat je Jan op dinsdagavond na 

de repetitie vroeg, werd niet zelden de volgende dag al door Jan 

gemaakt en teruggebracht. Zo fanatiek als Jan voor de acties was, 

zo fanatiek was hij ook in het spelen zelf. Dagelijks werd er twee 

keer geoefend en hij miste zelden tot nooit een repetitie. 

 

Tijdens het jubileumconcert in 2018 werd Jan, vanwege zijn grote 

verdiensten voor de vereniging, benoemd tot erelid van Soli Deo 

Gloria De Tike. 

 

Toen Jan vorig jaar merkte dat het blazen lastiger werd en hij daar-

door het plezier in de muziek verloor gaf Jan aan te willen stoppen. 

Op de afsluitende barbecue van afgelopen zomer namen we af-

scheid van Jan als actief spelend lid. 
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Gelukkig gaven Jan en Griet hun muzikale talent door aan hun kin-

deren en kleinkinderen en spelen er op dit moment maar liefst 8 

(klein)kinderen bij SDG of zitten nog op les. Iets waar Jan ontzet-

tend trots op was. 

 

“Jan wie net lid fan de musyk, hy wíe de musyk” 

 

Wij wensen Griet, de kinderen en kleinkinderen ontzettend veel 

sterkte in deze moeilijke tijd. 

 

Bedankt voor alles Jan, “it wie dik ynoarder!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soli Deo Gloria  

De Tike 
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 IJsbaanvereniging Foarút           

Dag lezers, 

Terwijl ik dit stukje schrijf waait en regent 

het hard buiten. De vlag kon helaas weer 

niet uit in de “ijsperiode”. 

De muizen in het ijsbaanhokje zullen wel 

blij zijn dat ze niet werden gestoord maar 

wij als bestuur waren er klaar voor om de 

vlag weer uit te steken en de muziek weer 

te laten horen op de ijsbaan. 

De aankomende zomer krijgt het hokje een nieuw dak omdat het 

dak momenteel behoorlijk “krokant” is en er gaten invallen. 

Het waterschap maakt in het voorjaar een nieuwe walbeschoeiing 

waardoor de baan iets smaller wordt aan de westkant. Dit is 

voor  betere de afwatering van het water.  

Onlangs stond er in de krant een artikel over het ledenverlies van 

de ijsbanen in Friesland. Wij als bestuur zijn blij dat we hier geen 

last van hebben en dat het aantal redelijk gelijk blijft. Fijn dat u lid 

wil blijven van de iisbaan Foarût.  

Want ondanks dat er geen ijs ligt, gaan de vaste lasten wel door. 

We houden de contributie op 5 euro per gezin. Nieuwe leden zijn 

natuurlijk van harte welkom. 

De vlaggen gaan weer in de kast, de muizen gaan nog steeds met 

veel plezier vakantie houden in het hokje en wij als bestuur zorgen 

ervoor dat het ” ïisbaanhokje” weer helemaal klaar is voor periode 

2020/ 2021. 

Nieuwe leden of andere vragen kunnen zich aanmelden bij 

s.straatsma4@upcmail.nl 

Voor de Tike zoeken we naar een nieuwe bestuurslid. Al een aantal 

jaren is Sjoukje de enige van het dorp. 

Bij het ophalen van de contributie helpt Babs Jagersma ons. Dank 

je wel Babs! 

Namens het bestuur van ijsvereniging Foarút,   

oant sjen en een fijne zomerperiode. 

 

Hendrik Tabak, Gerrit Elverdink, Hendrik Wilkens,  

Johannes Kootstra en Sjoukje Straatsma 
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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 volwassen-

betreden. Voor hun eigen veiligheid! 

  Voor meer informatie over het wel en wee van de molen, zie 

  WWW.DEHOOPSUMAR.NL 



De Heidehipper                                                                                 Nûmer 129 - maart 2020 

31 

 



De Heidehipper  Nûmer 129 - maart 2020 

32 

 

 

Yn petear mei… Geke Hijlkema     

Ondanks het feit dat Geke geen ochtendmens is, vind ik een warm 

welkom bij haar; de koffie pruttelt en de houtkachel brandt. Samen 

met haar man Houke woont Geke al sinds 1972 in de âld bakkerij 

van het dorp. Het huis staat op de kruising van de Mr. de Jongwei 

en Mr. Iniawei. 

Hier werden ook hun beide jongens geboren; Richard, 43 jaar en 

Erwin, 41 jaar.  De jongens hebben veel aan elkaar gehad en sa-

men vormen ze een hecht gezin, ondanks dat ze zijn uitgevlogen. 

Richard woont in Morpeth (Engeland) en Erwin in Amsterdam. 

Deze hechtheid bleek recent toen Geke haar broer vrij plotseling 

overleed. Richard boekte direct een vlucht en kwam voor een week 

over naar Nederland. Het was even spannend of de vlucht door kon 

gaan vanwege de storm en ‘code oranje’ die werd afgegeven voor 

dat weekend. De landing was heftig en turbulent maar samen met 

Erwin kwam hij veilig in de Tike aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geke  werd in 1949 geboren op een boerderij in Lucaswolde (Gr). 

Haar vader was, naast boer, ook veehandelaar en daar heeft Geke 

wel iets van in haar genen meegekregen. Vaak stond ze op rom-

melmarkten spullen te verkopen die ze dan zelf eerder ergens had 

opgekocht en opgeknapt. Zo had ze er 3 x plezier van; keapje - op-

knappe - ferkeapje. Maar het vroeg veel tijd en het was een bewer-

kelijke manier om wat geld te verdienen. Geke groeide op met een 

oudere broer en jonger zusje. Haar moeder hielp mee op het bedrijf 

en ook Geke en haar broer moesten regelmatig helpen met melken. 
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 Haar broer ging naar de Kweekschool. Naar eigen zeggen wilde hij 

nooit boer worden. Geke had meer feeling met het boerenwerk, 

maar werken in de horeca trok haar nog het meeste aan. Toen ze 

15 jaar was behaalde ze haar Ulo diploma. Er stond echter 1 onvol-

doende op haar cijferlijst voor Frans. Perfectionistisch als Geke is, 

heeft ze op haar 30e alsnog haar diploma Frans behaald met een 8 

en een 9. Wat ze nog niet wist, was dat diezelfde zomer beheersing 

van de Franse taal nog hard nodig zou zijn.  

1991, het gezin gaat op vakantie naar Frankrijk. Erwin, toen 12 

jaar, krijgt daar hersenvliesontsteking en moet worden opgenomen 

in het ziekenhuis. Ondanks de zorg en spanning is Geke heel blij 

dat ze het Frans enigszins kan volgen en spreken. Een arts zegt 

zelfs tegen collega’s dat ze moeten uitkijken wat ze zeggen in het 

bijzijn van Geke omdat ‘madame’ ook Frans spreekt. Erwin is flink 

ziek en het gezin blijft enkele weken langer in Frankrijk tot hij vol-

doende hersteld is om met de ambulance naar Nederland vervoerd 

te worden. Als zijn ouders hem de 1e keer in het ziekenhuis van 

Drachten opzoeken, treffen ze hem huilend aan. Hij blijkt helemaal 

geen eten te krijgen.  

De thuiskomst van Erwin is groot feest. Alle vriendjes uit De Tike 

komen hem opzoeken en gelukkig heeft hij geen blijvend letsel aan 

zijn hersenvliesontsteking overgehouden. 

Tot 2 jaar geleden heeft Geke nog met regelmaat contact gehou-

den met de arts in Frankrijk. Jarenlang zijn ze nog naar Frankrijk 

op vakantie gegaan, samen met Geke haar broer en zijn gezin. 

 

Naast de Ulo behaalt Geke ook haar Boekhouddiploma en werkt 3 

jaar op een kantoor als administratief medewerkster in Groningen. 

Dat dit niet haar ideale baan is, blijkt wel uit het feit dat ze er een 

maagzweer aan overhoudt. Ze ervaart veel stress van het werk. De 

horeca trekt haar meer en toen ze 18 jaar was had ze al het plan 

om naar het buitenland te gaan. Dit werd tegengehouden door haar 

ouders. Maar als ze 21 is, neemt ze samen met een vriendin de 

trein vanuit Groningen naar Duitsland. Ze gaan met 300 gulden op 

pad en dat betekent dat er verdiend moet worden. In München be-

landen ze in een fabriek waar ze reclame verzendklaar moeten ma-

ken. Na 1 dag zijn ze daar he-le-maal klaar mee: ‘Lit se mar 

smoare mei dy “putsjeplakkerij”. Ze hebben niets betaald gekre-

gen. De reis per trein gaat verder naar Oostenrijk – Seefeld. Daar 

vinden ze een baan voor 4-5 maand in de horeca. Maar het is kei-
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hard werken. Ze hebben 1 uurtje per dag vrij om wat te eten, wat 

ook nog slecht eten is, en lopen met blaren onder hun voeten. 

Tijdens het werk komen ze in contact met een man uit Langweer. 

Hij blijkt zelf een horecagelegenheid te hebben en nodigt ze uit om 

bij hem langs te komen in Langweer als ze weer terug zijn in Ne-

derland. En dat doen ze! Samen het haar vriendin had Geke een 

prijs afgesproken van wat ze minimaal wilden verdienen. ‘We hiene 

leard fan ús erfaringen yn Oastenryk ’. Er moest onderhandeld wor-

den maar ze kregen het voor elkaar om die zomer samen in Lang-

weer te werken. Ze hebben daar veel lol gehad en een hele erva-

ring rijker keert Geke terug naar Lucaswolde. 

 
Tot haar trouwen heeft Geke bij haar ouders gewoond en ze kijkt 

terug op een mooie, leuke jeugd met veel vrienden. In de weeken-

den werd er volop gedanst in Champino (Drachten), gekscherend 

“de laatste hoop” genoemd omdat de jeugd er wat ouder was. Ze 

ging hier samen met haar buurmeisje/vriendin naar toe en trof daar 

Houke met een vriend. Ze zijn ieder, een jaar na elkaar, getrouwd 

en nog steeds bevriend. 

Toen Houke en Geke in 1972 trouwden, betrokken ze de ‘âlde bak-

kerij’ van De Tike. Alles moest aangepakt en opgeknapt worden. 

Gelukkig was en is  Houke handig met zijn handen. De oorspronke-

lijke oven van de bakkerij is nog steeds in het huis te vinden. In het 

begin was het wonen in De Tike wel wennen. Geke als Groningse en 

Houke met zijn lange baard in een overwegend christelijk dorp, dat 

viel wel op. Omdat Lucaswolde op het grensgebied van Groningen- 

Friesland ligt, was het Fries niet nieuw voor Geke en taalgevoelig 

als ze is, begon ze het Fries gewoon mee te praten. Dat voelde wel 

eens ongemakkelijk maar door creatief te zijn in het omschrijven 

van woorden, liet ze de ander haar het 

Fries aanleren. Kwam ze niet op een 

bepaald woord, dan zei ze bijvoor-

beeld: ‘Wêr’st it gêrs mei meanst’ en 

dan sei de oare ‘oh de meanmasjine’. 

En zo heeft ze zich de taal eigen ge-

maakt. 

Later toen de kinderen kwamen en ze 

vrienden kregen, raakten ze steeds 

vertrouwder op het dorp. Ze waren gek 

op uitgaan en feestjes. Die mogelijk-
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 heid bood het dorpshuis volop. Geke heeft jaren in de Medezeg-

genschapsraad gezeten van de Gielguorde, een rol gespeeld bij 

Dorpsbelang en zich als vrijwilliger ingezet bij het dorpshuis. Nu 

genieten ze vooral van het wonen, de buurt en hun stekkie én van 

Lekker Ite. Er is door de jaren heen veel veranderd, o.a. minder 

dorpsbeleving, vindt Geke. Toen ze in 1972 hier kwamen wonen, 

waren ze de jongsten van de buurt. Nu zijn ze de oudsten maar 

genieten van de verandering en wat het contact met de buren zich 

meebrengt. In dat opzicht zijn ze beide mensen-mensen. 

Lang wonen op een bepaalde plek brengt ook bijzondere dingen 

met zich mee. Zo hebben ze een kiwiboom en de grote walnoten-

boom in de achtertuin. Richard kwam als kind met het idee om een 

walnoot in de grond te stoppen. Geke moest hier eerst wat om la-

chen, maar het resultaat mag er zijn.  

Een bevriend stel op het dorp zijn Rien en Winnie de Bruin. Houke 

en Rien werkten destijds beiden  bij  V&D in Leeuwarden. Rien als 

verkoopmedewerker en Houke op de servicedienst van wasmachi-

nes (witgoed). Houke heeft daar de 25 jaar net niet volgemaakt. 

De witgoedafdeling werd door V&D afgestoten, waardoor de servi-

cedienst kwam te vervallen. Houke kreeg ontslag en een onzekere 

tijd brak aan. Na een jaar WW  hebben ze met medewerking van 

Expert in Burgum besloten om als ZZP-er te gaan starten met een 

witgoedreparatiebedrijf. De garage werd aangepast als werkplaats 

en  Expert Burgum heeft hem geholpen om een klantenkring op te 

bouwen. Zo komt hij bij klanten thuis om reparatiewerk te doen en 

heeft Houke een werkplaats aan huis. Bovendien kun je bij hem 

terecht voor nieuwe witgoedapparatuur. Geke houdt zich bezig met 

de boekhouding, telefoon en agenda. Er was werk genoeg maar ze 

besloten het samen te blijven doen en geen personeel aan te ne-

men. ‘Achterôf hiene wy dit folle earder dwaan moatten’.  

In 2019 had Houke er 50 werkjaren als reparateur van wasmachi-

nes en soortgelijk witgoed op zitten en behaalde hij met zijn carriè-

re de krant. Stilzitten is er ook vandaag niet bij, Houke moet deze 

ochtend voor een klus op pad. 

 

De ‘handelaar’ in Geke stopte ondertussen niet met nadenken over 

hoe zij voor wat inkomsten kon zorgen. In 2000 viel alles op z’n 

plek en brak de mooiste tijd van haar leven aan, haar glas-in-lood! 

Het begon met een uitje naar een glas-in-lood atelier. Omdat hun 
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kamerraam aan de voorkant wat inkijk heeft, wilde Geke hier glas-

in-lood voor hebben staan. Dit bleek erg duur te zijn. Toch liet het 

haar niet los en dacht ze: Dat moat ik sels dochs ek wol meitsje 

kinne?’. Zo gezegd, zo gedaan. Er was een opleiding in Leeuwarden 

maar die bleek net te zijn gestopt. Maar na het bellen van betref-

fende docent was zij van plan was nog 1x een cursus aan huis te 

geven. Geke meldde zich direct aan en leerde in dat weekend de 

beginselen van glas-in-lood. Van het glas snijden tot solderen. 

Thuis ging het oefenen verder, 

Elke kear opnin om’t it my net 

gau nei’t sin wie. Ze moest er 

veel tijd en geld in investeren 

maar boekte resultaat. Er kwa-

men vriendinnen die wel wat wil-

den kopen en ze kreeg opdrach-

ten door mond-op-mondreclame. 

Houke stond helemaal achter het 

project. De werkplaats moest ge-

deeld worden. Er moest een 

werkbank en opbergruimte ko-

men en een goede afzuiging van de looddampen die vrijkomen bij 

het solderen. Het glassnijden is niet eenvouding. Maar bij de cursus 

had Geke de slag direct goed te pakken. Het leverde haar wel een 

flinke jaap in haar hand op, maar dit schrok haar niet af om met 

haar project door te gaan. Lachend noemt ze het nu: “har betelle 

hobby”.  

Als mensen haar werkplaats zien, lijkt het op het eerste oog veel 

stukjes glas en lood. Geke is hier heel helder over: ’It is gjin rom-

mel; hjir lizze allegearre ideeën. Recent 

heeft ze een cadeau voor Erwin zijn verjaar-

dag gemaakt. Een reiger op hout omdat hij 

in Reigersbos woont. Geschikt hout zoekt ze 

in de natuur en buurman JD wil het voor 

haar op maat zagen. Geke haar visite-

kaartje: ‘tiid oandacht en sekuer wurkje 

sûnder op winst út te wêzen. Ze geniet 

vooral van het eindresultaat. Het werken 

met glas-in-lood is ook haar uitlaatklep. 

Haar tijdsbesteding eraan is heel wisselend 
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 en die vrijheid bevalt haar goed. 

Het is een mooie aanvulling op de 

basis die er is, want ze wil ook ge-

noeg tijd hebben om er samen met 

de camper op uit te gaan. Jaarlijks 

genieten ze nog van een vakantie 

samen met de jongens.  

Naast het ontwerpen en maken 

van iets vindt ze het leuk om op 

(kunst)markten met een kraam te 

staan. Waarbij het contact met de 

mensen ook zeker iets positiefs 

toevoegt. Geke zal met haar kraam 

op de Tuinfair te vinden zijn, 9 mei 

a.s., als deze doorgaat. 

  

Wat is je mooiste gebeurtenis of herinnering? 

De thuiskomst van Erwin, nadat hij zo ziek was geweest in Frank-

rijk én de thuiskomst van Richard, nadat hij een jaar in Nieuw 

Zeeland was geweest. 

 

Wat maakt dat je in De Tike bent blijven wonen? 

It fielt as in waarme (âlde) jas om my hinne; it hûs, de minsken.   

En dat je jongens hier ‘thuis’ komen. 

 

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken? 

NIET! Maar overdag geniet ik van een sigaretje bij de koffie en van 

ons “vijf uurtje”! 

 

Wat is je levensmotto? 

Motto van ons als gezin:  

‘Gewoan trochgean…’ 

 

AS 

 

 

Volgende keer Yn petear mei: 

Janny Bus 
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Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

Sumarderwei 2 

  9261 VC Eastermar 

 

Telefoon: 0512-471374 

mobiel: 06-18556735 

info@krobbehiem.nl 

www.krobbehiem.nl 



De Heidehipper  Nûmer 129 - maart 2020 

40 

 

 

Griemmank fan de Fryske taal     

De lêste tiid hat der yn de gemeente Ljouwert in 

drege diskusje west oer it rommer meitsjen fan 

de winkeltiden. Foarstanners wiene fan betinken 

dat it net mear fan dizze tiid is dat de winkels 

eins net altyd iepen binne. Yn dit gefal eltse dei 

fan moarns seis oant jûns tolve oere en dan 

fansels ek op snein. Op sneintemoarn al om seis 

oere iepen soe handich wêze foar de lêste stap-

pers. Dan soene se noch foar it bêdzjen de 

boadskippen ynslaan kinne en it tsjerkefolk koe 

noch gau in roltsje pipermint helje. Der wie ly-

kwols safolle protest dat it ynearsten dochs net trochgien is. 

Sadwaande dizze kear nochris it ien en oar oer tiid. 

Minsken mei pensjoen hawwe de tiid oan harren sels. Se hoege 

harren sasear net mear om oere en tiid te bekroadzjen. No wolle de 

measte musea de pakes en beppes graach troch de fakânsjes fan 

de bernsbern hinne helpe mei harren út te noegjen om nei in mu-

seum te kommen en dan hoege de bern net te beteljen. In pake út 

De Pein fertelde yn it lânboumuseum hoe’t it destiids gie as it mel-

kerstiid wie. Mei de hân melke en dan jûns de bussen om seis oere 

by de wei en moarns om sân oere. Wiene hy en beppe in dei fuort, 

dan om melkerstiid wer thús. 

De jierren foar de oarloch soargen foar in earmoedige  tiid, de oar-

loch sels wie in benearjende tiid en doe’t it yn 1945 frede waard, 

wie it noch lang krap. Yn de rin fan de fyftiger jierren kaam de op-

geande tiid en krigen party minsken it aardich rommer. 

De jonkheid (jeugd) wurdt wol de gouden tiid neamd, de takomst is 

noch alhiel iepen. 

Yn ús lân mei in seeklimaat kinne en koene wy altyd genietsje fan 

de tiden fan it jier (maitiid, simmer, hjerst en winter). Dit jier ly-

kwols liket it wol as docht de winter net mei en hat it oan de hjerst 

oer litten om wat langer troch te gean. Meastentiids hurde wyn en 

reinwetter. 

Hawwe in soad minsken langer in bulte frije tiid, dan kin dat net 

sein wurde fan al dy manlju en froulju dy’t pakketsjes by del brin-

ge. Se hawwe suver gjin tiid om te pisjen en guon mannen meitsje 

dêrom mar gebrûk fan sa’n sikehûs flesse. 
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 Cambuur sil noch wol efkes tiid dwaan moatte (geduld ha) foardat 

de klup gebrûk meitsje kin fan it nije stadion. It keallet swier mei al 

dy fergunnings. 

De bus wie in foech healoere oer de tiid (te let). De jongfaam dy’t 

oer de tiid wie, hie wol yn ‘e rekken dat se in poppe krije soe. Dy 

ko is no al hast trije wike oer de tiid (de tiid fan kealjen). 

Fan wat jo foartiid te wachtsjen stiet is eins neat oer te sizzen, 

faaks falt it neitiid genôch ta. 

Der binne fan dy tiden dat it wurk jo oan de hannen fêst sit (it wol 

net en it eint neat). 

It âld minske wie net rjocht by de tiid (net sûn, net halich). Us 

pake is noch goed by de tiid, hy is sûn en noch sa fluch as in swel 

en hy wit alles noch. 

Nei de swiere Alvestêdetocht fan 1963 wiene de dielnimmers aar-

dich út de tiid (deawurch en skjin ynein). Alde Sibbele is út ‘e tiid, 

hy is ferstoarn. 

Al dy minsken dy’t destiids by de streek wiene (sutelje) hiene der 

wurk fan om troch de tiid te kommen. It foel net ta om it deistich 

brea te fertsjinjen. 

Muoike Saapke suchte alle kearen as se de naaister in dei oer de 

flier hie: ‘It skyt hjoed oeren en it fret jern.’ By nacht en ûntiid bar-

re soms rare dingen. 

Tink der om mantsje, myn tiid komt noch wol, dan gryp ik myn 

kâns en bin ik oan bar! 

Gurbe Douwstra sjongt sa moai it libbensliet: As it myn tiid 

is…………….. 

Ja tiden hawwe tiden en sadwaande feroarje in soad dingen en rek-

ket der hiel wat út de tiid en is net mear fan dizze tiid.   

Soe der fan dy stikstofmaatregels noch wat op ‘e hispel komme, 

wurdt men it nochris iens oer de meiwurkers fan Sinteklaas en krijt 

Smellingerlân in stabyl bestjoer?  

 

De tiid sil it leare. 

 

Harm Bosga 
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Hûske hippe? 

 
 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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Nieuws van het dorpsbelang    

Hierbij onze bijdrage voor de 1e Heidehipper van 2020. 

Vanwege de maatregelen rondom de uitbraak van het co-

ronavirus hebben we besloten de jaarvergadering die ge-

pland stond voor woensdag 25 maart op te schorten naar 

een later moment in april of mei. We hopen op uw begrip. Te zijner 

tijd zal er een uitnodiging worden verspreidt. 

Daarnaast brengen we u nog graag op de hoogte van enkele actuele 

onderwerpen binnen het Dorpsbelang. 

Schoolgebouw + werkgroepen 

Op 20 januari jl. is er een bijeenkomst geweest over het vervolgtra-

ject toekomstige bestemming schoolgebouw. Middels een informa-

tiebrief is iedere dorpsgenoot hiervan op de hoogte gebracht. 

In de brief was ook een oproep geplaatst voor de invulling van een 

tweetal werkgroepen. Hiervoor hebben zich inmiddels een aantal 

bewoners aangemeld. Tijdens onze jaarvergadering hopen we hier 

dieper op in te gaan. Voor geïnteresseerden is het nog altijd moge-

lijk om zich bij de werkgroep korte of lange termijn te voegen. 

AED  

Op onze oproep in de vorige Heidehipper is positief gereageerd door 

Jillard Faber. Hij heeft aangegeven het coördinatorschap rondom de 

AED op zich te willen nemen. Hieronder geeft Jillard een korte toe-

lichting: 

Beste dorpsgenoten, 

In de Heidehipper van december 2019 stond een oproep van dorps-

belang dat ze op zoek  waren naar iemand die coördinator wil wor-

den voor de AED. 

Omdat ik natuurlijk wel wat wil doen voor het dorp en de AED past 

bij mijn werk (ambulanceverpleegkundige) heb ik me hiervoor aan-

gemeld. Afgelopen week heb ik een vergadering van het dorpsbe-

lang bijgewoond en besloten per 1 april de taak als coördinator op 

me te nemen. 

Het kunnen reanimeren en bedienen van een AED is van levensbe-

lang, met een snelle burgerhulpverlening is de kans op overleven na 

een hartstilstand toegenomen de laatste jaren. Ik ben dan ook blij 

dat de Tike een AED beschikbaar heeft en dat er dorpsgenoten zijn 

die weten hoe te reanimeren en de AED te bedienen.  
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 Ik zal proberen dit voorjaar nog een 

(herhalings-) reanimatiecursus te 

plannen, hierover informeer ik u la-

ter meer. 

Mochten er vragen of onduidelijkhe-

den zijn kom dan even langs op de 

Master Iniawei  of bel/mail of app me 

maar!  

Vriendelijke groet,  

Jillard Faber 

 

 

Om de AED beter vindbaar te maken hebben 

we als Dorpsbelang gemeend hiervoor een ex-

tra bord te plaatsen. Bij de ingang van de 

Leijensreed is nu een AED-aanwijzer geplaatst 

met de toevoeging dat deze op huisnummer 22 

te vinden is. We hopen hiermee weer een ver-

betering bij het vinden van de AED te hebben 

gerealiseerd.  

Op moment van schrijven kunnen we aangeven 

dat we bezig zijn met een mogelijke vervanging 

van de huidige AED. We hopen u daar binnen-

kort meer over te kunnen vertellen. 

Gaswinning in deze regio 

Harry Kepser is zo vriendelijk geweest om ons van een update te 

voorzien. Hierbij zijn bijdrage met de stand van zaken op 7 maart 

jl. 

In het najaar van 2019 heeft de minister van Economische Zaken 

en Klimaat (voorlopige) instemmingsbesluiten gepubliceerd voor 

gaswinningen in de velden Leeuwarden-Nijega en Opeinde-Zuid en 

Middelburen. Tegen deze besluiten konden bezwaren worden aan-

getekend en zienswijzen worden ingediend. 

Op 15 januari j.l. vond in het gemeentehuis te Drachten een hoor-

zitting plaats. Aanwezig waren drie afgevaardigden van het minis-

terie van EZK, drie vertegenwoordigers van Vermilion en tientallen 

bezwaarmakers.  

Minstens één inwoner van De Tike heeft ook bezwaar gemaakt en 
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heeft inmiddels een ministerieel schrijven gekregen waarin het be-

zwaar ongegrond werd verklaard. De andere bezwaarmakers heb-

ben waarschijnlijk een vergelijkbaar schrijven (met afwijzing van 

het bezwaar) ontvangen. Beroep tegen dit besluit is niet mogelijk. 

Degenen die een Zienswijze hebben ingediend wachten – voor zo-

ver ik op dit moment weet – nog op antwoord. Waarschijnlijk zullen 

alle ingediende Zienswijzen ook ongegrond worden verklaard. Dit 

kan elk moment gebeuren. Tegen een afgewezen Zienswijze kan 

men wel in beroep gaan en wel bij de Raad van State. 

Onlangs (zaterdagavond 22 februari) is er hier in de buurt een be-

ving geweest. Het epicentrum lag tussen Opende en Drachtster 

Compagnie. De bij het epicentrum liggende put is MAR-102S1. De-

ze put behoort tot het Marum-veld. Wij hier liggen in het beïnvloe-

dings-gebied van dit Marum-veld. De beving is waarschijnlijk ver-

oorzaakt door de hoge WGR (Water Gas Ratio=25) van deze put. 

De waterproductie ligt ver boven de te verwachten WGR (=15), dus 

rond de put-mond wordt veel te veel water verzameld. Tenminste 

één van de Opeinde-Middelbuorren putten (OPE01 MBNO01) schijnt 

ook een kritische gas-water verhouding te hebben, waardoor de 

kans op een beving zou kunnen  toenemen.  

Waakzaamheid blijft dus geboden. 

Als ik juist ben ingelicht heeft Vermilion onlangs bij de Mijnraad een 

verzoek ingediend om een boortoren op te richten van 60 meter 

hoog in het winningsgebied Opeinde-Nijega. Vanuit deze toren wil 

men via side-tracks nieuw ontdekte gasvoorraden gaan winnen. 

Harry Kepser 

Website de-tike.frl 

Helaas is onze website als sinds begin februari niet bereikbaar. 

Hierover zijn diverse mails gestuurd naar het bedrijf wat onze web-

site in de lucht houdt. Het blijkt echter heel lastig om hierover con-

tact te krijgen. Op moment van schrijven lijkt er eindelijk een ope-

ning te zijn. Echter is de oplossing nog niet bereikt. U mag er van-

uit uit gaan dat we hier veel aandacht aan schenken om één en an-

der z.s.m. weer actief te krijgen. 

Agenda 

Himmeldei, bestuursvergaderingen en jaarvergadering zijn ivm de 

Coronacrisis tot nader order afgelast 
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 Bedankt          

Soli Deo Gloria, bedankt! 

 

Al bijna 90 jaar woon ik op de Tike. 

In velerlei opzichten dus een ‘alde Tiekster’.  

Zeker nu ik door de ouderdom aan huis gebonden ben is er veel 

tijd om te mijmeren. 

Prachtige ontwikkelingen op de Tike heb ik meegemaakt, maar ook 

minder mooie. Ik hoef niet te zeggen hoeveel verdriet het me deed 

toen de schooldeuren dicht gingen. Als leerling, ouder van leer-

lingen en bestuurslid heb ik veel voetstappen in de school gezet. Ik 

verzuchtte dan ook; dat ik dit nog moet meemaken.  

Op kerstavond j.l. kwam onze jongste dochter plotseling binnen.  

Wat bleek, niet veel later stopte het volledige muziekkorps voor 

het huis en speelde schitterende kerstliederen. Met tranen in de 

ogen en vol dankbaarheid hebben we zitten luisteren. Nu past het 

mij te zeggen; dat ik dit nog mag meemaken.  

Korps; heel veel dank, mede door jullie optreden kan ik terugkij-

ken op mooie kerstdagen. Ik hoop en wens jullie met elkaar nog 

heel veel mooie en muzikale jaren toe.  

 

Tot slot; mijn kaarsje dooft langzaam. Er zijn veel lieve mensen 

om me heen die goed voor me zorgen, ook daarin prijs ik de 

Tieksters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een  

hartelijke 

groet, 

 

Folkert 

Veltman 
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Maar de lente wist het niet…  
 

Het was begin 2020...  

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,  

Februari was een hele onrustige maand geweest  

met veel stormen en veel regen 

De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen,  

alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…  

En toen werd het Maart 

 

Het was Maart 2020...  

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten,  

de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, d 

e mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld. 

Landen gingen op slot,  

de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde,  

het was zo surrealistisch...  

Iedereen wist wat er aan de hand was 

 

Maar de lente wist het niet  

En de bloemen bleven bloeien  

En de zon scheen… De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan 

En de zwaluwen kwamen terug  

En de lucht werd roze en blauw  

Het werd later donker  

en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen  

 

Het was Maart 2020...  

De jongeren studeerden online, vanuit huis 

Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 

Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen  

of om de hond uit te laten  

Bijna alles was gesloten, zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars  

Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken  

Mensen moesten vanuit huis gaan werken  

Ondernemers kwamen in de problemen  

De meeste kinderen konden niet meer naar school  

Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen,  

operaties en onderzoeken werden uitgesteld...  

Iedereen wist het  
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 Maar de lente wist het niet en het ontsproot 

Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af  

Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren… 

Het was Maart 2020   

 

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief 

Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten  

Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging  

Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk  

In de supermarkt waren allerlei schappen leeg  

Allerlei leuke dingen gingen niet meer door,  

daar werd een streep door gezet  

en niemand wist wanneer dat weer kon 

Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was  

Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...  

Er was isolatie, ziekte en paniek…  

Toen werd de angst pas echt!!  

 

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  

En de weken duurden ineens veel langer...  

En iedereen hoopte  

dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen... 

De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...  

De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was,  

niemand had dit verwacht... Iedereen wist wat er gebeurde  

 

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien  

De magnolia stond in de knop  

De vogeltjes begonnen aan hun nestjes 

 

En toen… 

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt  

Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen  

die je met je kinderen kon doen 

Er was weer tijd om te schrijven en te lezen,  

mensen lieten hun fantasie de vrije loop  

en verveling ontsproot in creativiteit  

Sommigen leerden een nieuwe taal  

Sommigen ontdekten kunst  

Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden  

en vonden de weg naar zichzelf terug  
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Anderen stopten met onwetend onderhandelen  

Iedereen had van de één op de andere dag  

veel meer tijd voor het gezin  

Eentje sloot het kantoor en opende een herberg  

met slechts vier mensen  

Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie  

om de liefde van hun leven te vinden 

 

Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen  

boodschappen te doen of te koken  

Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was,  

deze mensen werden helden,  

ze werden meer gewaardeerd dan ooit  

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen  

om op deze manier samen te zijn 

Mensen kregen oog voor eenzaamheid  

en verzonnen dingen om er iets aan te doen 

Mensen herstelden van hun stressvolle leven 

Mensen die elkaar niet kenden  

begonnen spontaan een praatje met elkaar 

Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop 

zodat eenzame mensen ze konden bellen  

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen  

zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan 

Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan  

om te helpen in de zorg  

Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen  

Om 20.00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen 

voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel  

die keihard aan het werk waren  

om in de zorg alles draaiende te houden 

 

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid  

en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten  

en misschien ook van zijn roeping,  

dit deed iets met het collectieve bewustzijn,  

dit deed iets met alle mensen…  

En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet,  

het vond zichzelf opnieuw uit 

Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen,  

het jaar waarin we met elkaar  
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 in de geschiedenisboeken zouden komen…  

Dat wisten we allemaal 

 

En de lente wist het niet,  

En de bloemen bleven bloeien en de bomen liepen uit 

En het werd steeds warmer  

En er waren veel meer vogels  

 

En toen kwam de dag van bevrijding… 

De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen  

dat de noodsituatie voorbij was  

En dat het virus had verloren!  

Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 

En toen ging iedereen de straat op...  

Met tranen in de ogen...  

Zonder maskers en handschoenen… 

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was  

En de wereld was mooier en liefdevoller geworden  

En de mensen waren humaner geworden  

En ze hadden weer waarden en normen  

De harten van mensen waren weer open,  

en dat had positieve gevolgen 

Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen,  

ook zij was genezen van wat de mensen háár  

veel eerder  hadden aangedaan  

 

En toen kwam de zomer....  

Omdat de lente het niet wist  

En hij was er nog steeds  

Ondanks alles  

Ondanks het virus  

Ondanks de angst  

Ondanks de dood  

 

Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven… 

 

             (Susan Blanco (De Taalrecycler)    ‘ 

“Geïnspireerd door mensen" 
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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 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!  

  

 

Januari 2020 

10 januari: Kinderdisco 

18 januari: Stamppot Klaverjassen 

18 januari: Tykster Café 

25 januari: Bonte avond  

 

  

 

Februari 2020 

8   februari: Pleebekjegek 

14 februari: Lekker Ite 

15 februari: Back to the 90’s 

22 februari: Klaverjassen 

29 februari: Prijsbiljarten 

29 februari: Tykster Café 

 

Maart 2020   

6   maart: Kinderdisco 

21 maart: Klaverjassen 

28 maart: Tike Quiz  

 

 

 

 

April 2020 

3   april: Lekker Ite 

10 april: Paasdisco 

18 april: Klaverjassen 

25 april: Schuurverkoop 

25 april: Tykster Café 

 

Mei 2020 

2   mei: Themaconcert SDG 

9   mei: Sport en Speldag  

21 mei: Tykster Kuier 

 

 

In verband met de  

Coronacrisis zijn alle  

dorpshuisactiviteiten  

voor de rest van dit seizoen 

afgelast. 

Jaarprogramma dorpshuis 2019/2020   



De Heidehipper  Nûmer 129 - maart 2020 

56 

 

 

Goed om te weten       Dorpsbelang De Tike 

www.de-tike.frl 

dorpsbelangdetike@hotmail.com 

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

 

Wijkbeheer  

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

Telefoonnummer : 06-53180832  

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

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

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

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

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

   Tel. 0900-8844 

In groet nei it sikehûs      

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

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

H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 

9263 PH Garyp 

0511 - 52 12 64 0511 - 52 12 00 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 

9218 PM Opeinde 

0512 - 37 12 61 0512 - 37 15 43 

Keijer  

Buorren 34e 

9216 WE Oudega 

0512 - 37 12 62 0512 - 37 26 75 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 

9261 VH Eastermar 

0512 - 47 12 21 0512 - 47 19 45 

Huisartsen    

Onderstaande huisartsen nemen deel 

aan Dokterswacht Friesland.  

De dienstverlening in de avond, de 

nacht, het weekend en op feestdagen 

is gezamenlijk geregeld via Dokterswacht Friesland. Dat betekent in uw 

gebied via de Dokterswachtpost Drachten. 

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

gend een huisarts nodig? Neem dan contact op met Dokterswacht 

Friesland.  

Centraal nummer:  0900 - 112 7 112 

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

ken worden namelijk altijd eerst overlegd met de regiearts alvorens deze 

wordt ingepland. 

Voor algemeen informatie, herhaalrecepten en niet-spoedeisende klachten 

kunt u terecht bij uw eigen huisarts.  

De laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike   

info@delaatste-eer.nl 

Uitvaartverzorging Martien Nijboer 

tel. 0512-331420/06-21491505 

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

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

dagen bij.  
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De Heidehipper        

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

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

Halve pagina: € 25,- per jaar 

Verantwoording: 

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

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

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

den niet gepubliceerd, tenzij de naam van de inzend(st)er bij de redactie bekend is. 
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Foto’s Playback je gek 

    Jillard Faber  



 

 

   

Kopij inleveren tot 12 juni a.s. 


