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Fan ’e redaksje 

“Is it Tiekster of Tykster?” frege der ien doe’t wy de lêste hân leine 
oan dizze Heidehipper. “It is Tiekster” sei ik op in toan as hie ik de 
wysheid yn pacht. “Want dat liket moaier”.   
Mar doe wie it siedsje plante. Ik begong te harseskrabjen hoe’t it 
dan kin dat safolle minsken it ferkeard skriuwe.  Yn dit “fan ‘e 
redaksje” soe ik der foar altyd mei ôfweve; ik soe oan elkenien 
bewize dat it Tiekster wie.  

Om myn gelyk te bewizen ha ik  de Fryske staveringshifker  ta past 
mar dy joech gjin útslútsel.  Beide mooglikheden waarden goed 
kard.  

Doe besocht ik de âlde staveringsregels op te djipjen dy’t ik eartiids 
op de PABO leard hie: “By Tike is it in iepen wurdlid; by Tiekster/
Tykster is it in sletten wurdlid, mar hoe is dy staveringsregel dan ek 
mar wer?”  Ik kaam hjir dus ek net fierder mei. 

Dan it boek fan Rien (De Tike...? Waar ligt dat...?) der mar by 
helje.  Rien sil de ynwenners fan de Tike fêst in kear T(y/ie)ksters 
neame. Mar dan bemerk ik wer wat ferwend as wy binne yn it 
hjoeddeistige kompjoetertiidrek. It boek hat net in dudlike syk-
funksje. Ja in ynhâldsopjefte mar ik kin net it wurd dat ik ha wol 
neame sadat it út it boek rûgelt.  

Op it eintsjebeslút pak ik it Frysk wurdboek út de kast en begjin te 
sykjen by de T. En wrachtsjes, dêr stiet it:  

Op side 10 fan dizze Heidehipper stiet Tyksters yn it nijs. 

SW 
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Bij de voorpagina…  

Geslaagden 

 
Marscha van der Velde: VMBO-TL  

Elyne de Vries: VMBO-TL  

Thijs van der Zee: Commercieel 
technicus werktuigbouwkunde 

Anneke de Boer: Kapster 

Anna Marieke van Huis: Opticien 

 

Allen van harte Gefeliciteerd!  

Een ooievaarsnest in de Tike. Prachtig!  

Jan Krist, maar ook Froukje Wesseling 
schrijft er over in deze Heidehipper.  

Dat het ooievaarstoilet zich bij het 
dorpshuis bevindt heeft Lysbeth Bus 
mogen 
ervaren. 
Zij had 
haar auto 
gepar-
keerd  
onder de 
Tykster 
sirene.   
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De gemeente en de organisatie van het Drait Fes-
tival vroegen mij of ik iets op het festival wilde 
doen met gedichten en jeugd. Een mooie op-
dracht. Om met jongeren in contact te komen, 
ben ik om tafel gegaan met het jonge personeel 
van de Jumbo in De Drait en ik heb een middag 
rondgehangen met de jeugd op de skatebaan. 
Door middel van gesprekken en brainstormen 
kwam ik erachter dat een rap een prima dicht-
vorm is die dicht bij de jeugd ligt. We kozen het onderwerp 
‘fatsoen’ en ik kreeg van de tieners allerlei input aangereikt. We 
verwonderden ons over het feit dat je tegenwoordig overal ‘geen 
probleem’ te horen krijgt als je ergens vriendelijk ‘dankjewel’ zegt. 
Alsof je bijna tegen een probleem aanloopt als je boodschappen 
gaat doen, een bloemetje gaat halen of even gaat tanken! Ze ver-
telden me wat ze verder fatsoenlijk en onfatsoenlijk vinden en aan 
de hand van die informatie schreef ik een rap, die we op zaterdag 2 
september met een aanzienlijke groep op het podium zouden uit-
voeren. Toen het puntje bij het paaltje kwam, had ik twaalf afzeg-
gingen en stond ik er alleen voor. Nou vond ik het niet zo ‘cool’ om 
daar als veertigjarige met de pet omgekeerd op mijn hoofd in mijn 
eentje staan te rappen; gelukkig schoot de Tykster theatermaker 
Folkert Wesseling me te hulp. Samen voerden we de rap ‘Geen pro-
bleem’ op. Omdat ik niet veel Tyksters in het publiek zag staan, 
laat ik de tekst in De Heidehipper vastleggen. Het refrein keert 
steeds terug, maar heb ik slechts eenmaal weergeven in verband 
met de ruimte. Geen probleem toch? 

Andries de Jong  

Gedicht fan Andries 
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Refrein    

Geen probleem geen probleem 
Vroeger zei je dan  
heel simpel graag gedaan 
Tegenwoordig is er dus  
geen probleem ontstaan 
  
Zit je in de bus  
of loop je over straat 
of werk je aan een klus  
of raak je aan de praat  
en diegene is veel ouder 
want je komt tot aan z’n schouder 
denk dan niet dat je kunt maken 
om in je of jij te praten  
want dat is geen fatsoen 
en dat wordt niet gewaardeerd  
zeg dan liever altijd u 
dan doe je niks verkeerd  
 
Kruiden langs de weg  
en pruimen langs de weg  
en uien langs de weg  
en ruikers langs de weg 
en je mag het zelf betalen  
dat wat je bent gaan halen  
en het juiste aantal euro's  
in het bakje laten dalen  
maar je pakt niet te veel  
je betaalt niet te weinig  
das fatsoen en geen probleem  
 
En dan sta je bij de kassa  
en dan zie je iemand staan  
en die heeft minder in zijn mandje  
dus die kan je laten gaan  
wil je voor? wil je voor? 
want jij legt minder op de band  
dus je bent een snelle klant  
ga maar voor, ga maar eerst  
das fatsoen en das beheerst  

 

Ik sta hier bij de Total 
en ik tank een volle tank 
en als ik netjes wil betalen 
en bedank dan zegt die Henk 
geen probleem, geen probleem’ 
 
Ik koop een bosje bloemen 
bij de bloemisterij 
en direct na het bedanken  
zegt die Roos tegen mij 
‘geen probleem, geen probleem’ 
 
Later bij de kassa  
alle spullen uit m’n mand  
hoor ik tijdens het betalen 
aan de lopende band 
‘geen probleem, geen probleem’ 

Geen probleem - een rap over fatsoen 
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Adres: 

De Singel 35 

9281 LL Harkema 

Tel: 0512-364029 

emailadres: info@mondzorgharkema.nl 

www.mondzorgharkema.nl 

Nieuwe patiënten zijn welkom. 

Namens het team van Mondzorg Harkema, 

Pier Th. Houtsma,  tandarts 

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

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

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

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

Tandprotheticus (voor gebitsprotheses en ʺklikʺ gebi%en) , de orthodontie (beugels) ook voor 

volwassenen. 

 

 

Bel ons:  
0512-364029 
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In de Drachtster Courant 

van 13 september  sta
at een stuk over de 

mededinging van “het huisgezin” aan actie 

Warm Hart.  

Het huisgezin maakt daarmee kans op een 

bedrag van 10.000 euro.  Karin Vink-van 

Starkenburg (de zus van oprichter Annema-

rie Smaling) probeert  zo
veel mogelijk 

stemmen  te werven. Er kan tot 29 septem-

berworden gestemd via de site van de 

NCRV. Je stem moet worden bevestigd  via 

een ontvangen mail  

Folkert Wesseling hat tegearre 
mei Adri de Boer in foarstelling 
opset dy’t tidens in rûnrit om 
it Tsjûkemar opfiert wurdt: Op stap! It publyk wurdt traktearre op cabaret en mooie musyk wer’t elts mei meisjonge kin! 
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Tyksters/De Tike in het nieuws, Bernepraat  

Famke fan fiif ji
er dy’t krekt de 

wetterpokken hân hat konstatear-

ret nei ferrin fan in pear dagen ek 

by har suske fan twa de earste 

reade bultsjes op ’e lea. De oare 

moarns fan bêd wiist it
 mâl mei it 

jongste famke. It su
ske sjocht it 

en draaft nei har mem en seit, 

“mem sjoch, se hat se oer de hie-

le facht!”  

Folkert Wesseling mocht 

tijdens de eerste editie 

van de ‘Alle om slachte’ in 

Oudega de wandelaars 

langs de route en bij de 

finish enthousiasmeren. 

Kwartet fietst 370 km om geld binnen te halen voor Het Huis-gezin. De fietstocht leverde maar liefst €4500 op! 
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Onder het toeziend oog van de inwo-ners van de Tike en Nijega en leer-lingen van de Gielguorde wordt de fietstunnel die de dorpen de Tike en Nijega verbindt, officieel in gebruik genomen op 17 juli. De tunnel draagt de naam: de Wiksel. De naam herinnert aan de trambaan die in de eerste helft van de vori-ge eeuw aan de westkant van de Hearrewei lag. Op de plek waar de tunnel is gebouwd, lag des-tijds een wisselspoor. Het gedicht, geschreven door Sigrid Swart is vereeu-wigd in een plaquette en staat naast de onderdoorgang. 

Soli de Gloria de Tike mocht 

op 25 juni samen met brass-

band de Bazuin uit Rottevalle 

en Hallelujah uit Drachtster 

Compagnie een concert ver-

zorgen bij paviljoen de Leijen. 

Samen met zangeres Joubrich 

van der Heide vertolkten zij 

het thema: Feroaring op it 

wetter!  

Ook liet Andries de Jong 

van zich horen tijdens en 

vóór het Simmerdeis festi-

val. Samen met Teunis 
Spits versierde hij oude 

gebruiksvoorwerpen en ande-

re objecten met gedichten 

en opmerkelijke teksten. 
Deze voorwerpen werden 

vervolgens ergens in 
Drachten verstopt en 
de gelukkige vinder 
mocht het voorwerp 
houden! 

Gemeente dichter Andries de Jong 

schreef tijdens de kunstroute van 

Smallingerland op vier verschillen-

de locaties een gedicht over de 

kunstenaar en zijn of haar werk. 

Deze droeg hij vervolgens voor aan 

de aanwezige bezoekers.  

Als uw kind iets bijzonders heeft ge-
presteerd wat het vermelden waard 
is, stel dan de redactie met een mail-
tje (heidehipper@hotmail.com) op de 
hoogte! 
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Efkes foarstelle... 

Hallo,  

Wij zijn Geert Geertsma en Anna Marieke 
van Huis.  
Sinds 31 maart wonen wij aan de Pein-
derwei in De Tike. Hiervoor woonden we 
3 jaar samen in Opeinde. 

Momenteel zijn we druk aan het klussen 
en het verbouwen om het helemaal ons 
eigen 'stekkie' te maken. De Spikerbak 
doet bij ons de grotere klussen en de rest 
doen we zelf met behulp van familie en 
vrienden. 

Anna is geboren te Leeuwarden. Hier is zij ook opgegroeid. Zij is 
sinds kort afgestudeerd als Opticiën en werkt bij de Hans Anders. 

Geert is geboren te Haulerwijk. Hij is opgegroeid in Opeinde en 
werkt sinds oktober 2015 bij de Gemeente Smallingerland als Uit-
keringsadministrateur. 

Wat de toekomst ons gaat brengen weten we natuurlijk nooit. Zo-
dra er nieuws of ontwikkelingen zijn dan krijgen jullie dat vast te 
horen. 

Groetnis & leafs,   

Anna & Geart  

 



PAGINA 14 DE HEIDEHIPPER NÛMER 119 

Dit bin ik.. 

Naam  :  Jildou Anna Elverdink 
Leeftijd  : 12 
Schoenmaat : 40 
Lengte  :  m 1,65 
Kleur ogen : blauw 
Broer/zus : Jurre  
zo ja; tevreden? Ja we hebben weleens ruzie maar 
    dat hoort erbij maar we kunnen wel 
    samen leuk spelen 
Verkering : nee  
School  : De Gielguorde 
Favoriete vak op school : creatief en tekenen  
Omdat  : ik knutselen en tekenen heel  leuk 
     vind 
Websites   : YouTube en  snapchat  
Favoriete muzieknummer : ik vind de top 40 wel heel leuk 
Favoriete muziekgroep  : maakt niet echt uit alle liedjes vind ik 
      heel leuk 
Favoriete sporter  :  - 
Favoriete film   : ik vind alle films wel leuk 
Favoriete spel   : Triominos  
Favoriete tv-serie  : RTL 4 programma’s 
Favoriete boek   : dagboek van een muts  
Favoriete sport   : turnen, Gym en streetdance  
Omdat    : ik vind dansen heel leuk en ik vind kunst-
       jes doen gewoon heel leuk 
Favoriete muziekinstrument : -  
Mijn hobby’s   : dansen, knutselen, tekenen, trampoline-
       springen, gym en turnen 
Het leukste aan mijn hobby is : alles 
Dit wil ik later worden  : kok of banketbakker of in het bejaarden
       tehuis werken 
Dit doe ik als ik me verveel : filmpjes kijken op mijn tablet of iets bak-
       ken of iets knutselen 
Wie zou je graag ontmoeten?  : Enzo Knol en Dee 
Wie bewonder je het meest?  : Mijn 2 beppe‛s want ze moeten alles al-
      leen doen want mijn pake‛s zijn allebei 
       overleden 
Favoriete auto   : mini met open dak  
Wat ligt er onder je bed? : Kussens en een zitzak, want ik heb een 
       hoogslaper 
Lievelingseten   : gehaktballen van mijn vader 
Brood of warm eten?    : Ik vind allebei lekker 
Huisdieren?    : Ik heb een konijn 
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Weet je nog? Ruim drie jaar geleden schreven we deel 1 van dit 
avontuur in de Heidehipper. Dat we snel naar Frankrijk zouden 
gaan. Tja, zoals jullie ook allemaal weten ging dat verhaal niet op 
en nu zijn we alweer drie jaar verder.  
 
Maar nu is ons huis aan de Master de Jongwei dan wél verkocht en 
hebben wij een mooi huis in Montaigu de Quercy, Frankrijk ge-
kocht, waar we op 23 oktober a.s. de sleutel van krijgen. We heb-
ben genoeg te klussen aan dit pand en de 3,5 hectare grond en 
bos eromheen, en daar hebben we ook heel veel zin in!  
 
Ons doel is om daar een Bêd & Brochje (op zijn Frans ‘Chambre 
d’Hôtes’) van te maken, met daarnaast een mini-camping. Onze 
avonturen daar zijn te volgen via FaceBook: https://
www.facebook.com/Jan-et-Martine-622578311265384/  
 
Tot die tijd wonen we tijdelijk op een camping in Damwoude en 
maken we de laatste klussen nog even af. Het kan dus goed zijn 
dat je ons nog door de Tike ziet rij-
den. Wil je ons nog even gedag zeg-
gen, spreek ons dan even aan.  
Dit kan ook op 8 oktober aanstaande 
in het dorpshuis in de Tike, tussen 15 
en 21 uur. 
 
Groetjes, Jan en Martine Dijkstra 
martineenjan@gmail.com 
 
Wordt vervolgd  

De avonturen van Jan en Martine, deel 2 

Waar kun je niet tegen?  :Spinnen! Als iemand gepest wordt 
Goede voornemens  : gezond blijven heel oud worden en dat mijn 
       familie geen ongelukken krijgen en ook 
       gezond en oud worden.  
Mogen we je handtekening: 
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Efkes foarstelle... 

Vanaf 21 juli wonen wij, Wierd en Gea op 
Master de Jongwei 15! We zullen ons 
eventjes voorstellen: 

Wierd is 31 jaar en is transportbegeleider. 
Ik, Gea ben 21 jaar en ben mijn studie op 
de PABO aan het afronden en sta onder-
tussen als leerkrachtondersteuner aan de 
Eben-Haezer school in Drachten en geef les aan groep 5 en groep 
8.  

Dan hebben we Tigo nog, onze Mechelse herder van 12 weekjes. 
Voor wie last heeft van zijn geblaf mag oordopjes komen halen, we 
hopen het hem snel af te leren ;-) 

We hopen binnenkort aan ons ‘echte’ huis te beginnen, maar voor 
nu wonen we gezellig naast de bouw in de units. Maar ook hierin is 
de koffie warm en voor de liefhebbers staat het bier koud! 

 

Jubilea 

Op 8 september waren Gerrit en Tine van der Bij 45 jaar ge-
trouwd 

Op 18 september waren Jan en 
Pietsje Kooistra 25 jaar getrouwd. 

Wij hopen dat jullie een fijne dag 
hebben gehad met familie en kin-
deren en uiteraard van harte gefeli-
citeerd!! 
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 



PAGINA 18 DE HEIDEHIPPER NÛMER 119 

 



PAGINA 19 DE HEIDEHIPPER NÛMER 119 PAGINA 19 DE HEIDEHIPPER NÛMER 119  

 

Njoggen ier lyn, it wie doe Doarpsfeest op 
de Tike, krige heit in hersenbloeding.  
Heit en mem wiene krek ferhuze fan it 
stee op de Susterwei nei it hûs fan Tjalling 
en Gerda oan de master de Jongwei nr 6. 
In hiele feroaring, gjin lân mear efter hûs, 
gjin skiep en lammerij mear.  
Foar mêm ek in stik minder wurk, mar lok-
kich wol mei in moaie tún wêryn se mei in  
soad nocht oan it “blomkjen” wie.  
En doe dus dy hersenbloeding, samar 
ynienen is en wurdt alles oars.  
 
Us sterke heit, berne yn in hûshâlding mei 
fiif bern yn Drachtster Kompenije.  
Us sterke heit dy’t as jongfeint earder út 
tjinst komme moast omdat syn heit in on-
gelok krige hie en hy dus thús helpe 
moast.  
Us sterke heit as arbeider bûten hûs op ‘e buorkerij dernei as grûn-
wurker en fanôf 1968 kraanmachinist en peilbehearder by it Wet-
terskip Fryslân.  
Us sterke heit, in echte bûtendoarman, altyd warber midden de 
skiep, syn ponys en de grientetûn.  
Us sterke heit, samar ynienen is en wurdt alles oars! Dochs net al-
les……………… ús heit bleau sterk!  
 
It wie in minne tiid. Mar wat hat heit fochten, wat hat heit oefene 
yn dy trije moanne dat heit yn Lyndesteyn oan it revalidearjen wie.  
Heit learde wer rinnen, fytsen, ja heit mocht sels wer autoride. Heit 
klage noait. Heit seach altyd nei wat er noch wol mooglyk wie en 
stie posityf yn it libben. Heit wie o sa tankber foar alle segeningen 
yn syn libben. Frou, bern, pakesizzers, it moaie bûtenlibben. Heit 
hat der o sa fan genoaten.  
Us sterke heit is net mear mar in stikje fan heit libbet fierder yn 
elts fan ús. Mem, bern, pakesizzers en oerpakesizzer. 

RH Septimber 2017. 

Memoriam Eppie de Vries 
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Nieuws Historische kring 

Op zaterdag 4 en zondag 5 november kunt u weer een interessante  
expositie bezoeken van de “Rûnte” .  
Dit jaar bestaat de Rûnte tien jaar en op de expositie zal daar met 
name aandacht aan besteed worden. 

Bovendien: op dit moment werken wij heel hard aan een bijzonder 
fotoboek  met beschrijvingen. Met daarin veel nooit eerder gepubli-
ceerde foto's en verhalen over het dorp van toen. Het leven, perso-
nen en families, de boeren, straatbeelden, landschap, de onderne-
mers en nog veel meer.   

Wij gaan er van uit dat we de eerste oplage van deze uitgave tij-
dens de expositie kunnen presenteren en dat belangstellenden 
daarvan dan exemplaren kunnen aanschaffen.    

Dus een reden te meer om deze datums vast te noteren.. 

De tweedaagse expositie vindt zoals gewoonlijk plaats in het 
Dorpshuis. 

Op beide dagen gaan de deuren open om 13.30 uur, sluiting 17.00 
uur.  

De Rûnte  

De Tike 
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Betanke 
 

 

Lâns dizze wei wolle wy eltsenien betankje foar de sterkte winsken 

dy ’t wy krigen hawwe nei it unferwachte ferstjerren fan  

ús heit en pake 

Jelmer Zandstra 

Leo, Wikje, Jildou en Paulus Zandstra 
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 It ivich tydlike 

 

Hoe't alles syn plak hat, 

it we�er fan de feart 

it reid dêrnjonken 

de greppels yn it lân 

de rige wylgestobben. 

 

Hoe't soks wei wurdt 

yn de mist, yn de nacht 

ferdwynt nei le�er. 

Dat it dan wer opkomt 

as wie der neat bard. 

 

Sa't de see opspilet 

him weromlûkt en 

leechte e"erlit. 

 

( Frâns Holwerda) 

 

Ik moast oan dit gedicht tinke doe't der sa'n soad beammen om'e 
Leijen hinne kapt waarden. Wat hat it allegearre in oar oansicht 
krigen. Wie elk bochje oan dit paad om 'e Leijen hinne fertroud en 
eigen wurden yn de 15 jier dat wy hjir no wenje, no wie it wolris 
sykjen wêr't je ek al wer wienen. Dan de moaie rige stobben! Ien 
hiele dikke knotwylg op'e hege wâl ha ik faak brûkt om tûken by in 
ôfskie (útfeart) oan famylje mei te jaan, om't der sokke kostbere 
herinneringen leinen oan 'e Tike en oan'e Leijen. Ik fûn it yngrypend 
om ek dizze sterke knotwylch dêr sa skeind lizze te sjen.....as wie 
der neat bard..... 
Doe't wy 15 jier ferlyn oan'e Master de Jongwei 20a kamen te 
wenjen, wiene wy like wiis mei dit goudene plakje sa as de 
gemeentedichter Andries de Jong it op syn hûs setten litten hat:             
Troch de ruten gnuve oer de fiere fjilden...     
Ûs jonges sjogge hoe't it koper sakket, 
wat in daalders plakje ha wy fûn' 
Doe't wy yn 2002 op 'e Tike kamen te wenjen waard it hjerst.                                 
En by de doar stie ûnferwachts in hiele grutte amer fol mei 
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kastanjes.  It duorre net lang as dêr kaam âlde buorfrou Jitske oer 
de dyk; 'Dy binne foar de jonges!' Se meie safolle sykje as se 
wolle!  En wat binne der in protte kastanjes socht en wat mocht 
der boarte wurde ûnder de âlde kastanjebeam. No is dat alles 
ûnferwachts skiednis wurden.  
Begjin dit jier binne de nije bouplannen oan'e Master de Jongwei 
útein set. Net ien as twa nije hûzen tsjinoer ús, mar sân!              
Fanút de Bibel is sân it getal fan de folheid en sa fielt it ek. 
Pak ris 7 huzen njonken jimme en set se op in kloft presys tsjinoer 
jimme hûs.....der is gjin strjitte en gjin plakje op'e Tike wa't dát 
hat...... 
Wylst alles ûndertusken troch giet, genietsje we fan de bern, dy't 
yn de bulten sân hutten bouwe,  of dy't harren ferwûnderje oer 
wat der tusken it pún betiden te finen is. 
In boartersplak....wat hie dat ek moai west..... 
En tagelyk hawwe der noch nea safolle fûgels by ús om hiem en 
hûs hinne oan it nesteljen west.  Sels de earebarres sitte dit jier 
foar it earst efter ús yn it lân op harren nêst. Prachtich!              
Dreamen ferfleane, mar lokkich hawwe it útsicht noch op de moaie 
kastanjebeammen foaral dy iene dy't noch tinken docht, oan de 
tiid dat de bern dêr de kastanjes wei helje mochten.              
Under it  kopke 'Waardevolle boom' binne hja gelokkich noch 
opnommen yn it nije bouplan.  
 
Om't de beam presys yn it sicht stiet 
fan út ús hûs wei, betocht ik om dizze 
beam it kommende jier yn al syn 
seizoenen fêst te lizzen. 
Ik begûn ôfrûne winter, de maaittiid 
folge, en wylst de beam him klear 
makke foar de simmer komme wy op 
in moarn yn 'e keamer en... leit der 
om..... 
 

Sa't de see opspilet 

him weromlûkt en 

leechte efterlit.... 

Froukje Wesseling 
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Dit jaar hadden we weer een vlindertelling, en 
wel op 5 en 6 augustus. 
Nummer 1 was de atalanta 
Nummer 2 was de kleine vos 
Nummer 3 was de dagpauwoog 
En dat was de vlindertelling van dit jaar. 

Een poosje geleden had bij Riemer Kooistra aan 
de Susterwei een steenmarter (stienmud) onder 
de motorkap van zijn auto gezeten. Hij had in 
de isolatie van de motorkap twee gaten gevre-

ten; gelukkig niet in de bedrading, anders was dat verkeerd afgelo-
pen. 

Bij de familie Ament aan de master de Jongwei zijn 2 jonge bun-
zings (mudden) gezien. Ze speelden naar hartenlust in en rond de 
heg en zijn daarna niet weer gezien. 

Bij de familie Haanstra aan it Leech heeft een 
paartje ransuilen (hoarnûlen) afgelopen zo-
mer een nestje jongen uitgebroed. Hun nest 
zat in een hele hoge kerstboom. Vorig jaar 
zaten daar eksters te broeden. Ze hadden het 
nest overgenomen en gekraakt. Ransuilen 
hebben pluimpjes op hun koppen (dat zijn 
niet de oortjes). Legsels van 4 tot 7 witte eie-
ren. Het vrouwtje broedt alleen gedurende 27 
- 28 dagen. Het voedsel bestaat overwegend uit woelmuizen enz. 

Aan de Leyensreed is 6 à 7 jaar geleden in samenwerking met het 
dorpsbelang een ooievaarsnest gebouwd. Na al die jaren was het 
dit jaar zo ver. Een paartje ooievaars (earrebarren) hadden hun 
nestje goedgekeurd. Ze hadden 3 witte eieren gelegd en die zijn 
uitgekomen. Een paar dagen later heeft een van de ouders 1 jong 
uit het nest gewipt. En waarom? Te weinig voedselaanbod? Toen 
kwam er over de Tike een zware onweersbui met veel regen. De 
ouder kon de twee jongen niet bedekken. Het tweede jong ging 
ook dood dus toen bleef er nog één over. Dat jong is geringd en is 
uitgevlogen. Het broeden is toch niet vergeefs geweest.  

Tot de volgende keer 
Jan Krist 

Nijs út de natoer 
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    Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

      Sumarderwei 2 

  9261 VC 

  Eastermar 
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SDG nieuws 
 
We zijn weer loss!! En hoe?!  
Alle vakantie stof was al snel 
weer uit de instrumenten gebla-
zen, want op vrijdag 1 septem-
ber mochten we de huwelijks-
dienst van Dieuwke en Pieter 
Ytzen begeleiden in de Kerk in 
Eernewoude. Een prachtige 
dienst met als voorganger 
Froukje Wesseling. Op het ro-
mantische  nummer “Ik ha dy 
leaf”, met een vriendin van het 
bruidspaar op zang en muziek 
van SDG , stond PY voor het al-
taar te wachten op zijn Dieuwke.. De leafde spatte eraf en er waren 
zelfs mensen die een traantje wegpinkten. Ook bij de andere mu-
ziekstukken (uitgezocht door het bruidspaar) kwamen de emoties 
boven.. (of wij waren niet om aan te horen… maar dat laten we in 
het midden..) ’s Avonds groot feest in Warten.  Dieuwke en PY, 
prachtig bruidspaar, bedankt dat we erbij mochten zijn! Het seizoen 
beginnen met een feest en voor de vakantie sloten we het seizoen af 
met een feestje. Lekker ite en samen het spel Ik Hou Van Holland 
spelen. Nummers raden van artiesten, meezingen , verjaardagspel 
met bomkado, wat is de meest voorkomende achternaam in Neder-
land? U kent het vast van de televisie met Linda de Mol. Wij hadden 
ook een echte Linda als Quizmaster en ze had de handen flink vol 
aan de extreem fanatieke SDG-ers. Velen onder ons vonden deze 
Linda wel erg partijdig richting onze nieuwe voorzitter….maar dat 
laten we in de midden..  
Onze enthousiaste leerlingen met hun muziekleraren Roeljan Jongs-
ma (slagwerk) en Johannes Reijenga lieten voor de vakantie ook nog 
van zich horen. Altijd prachtig om te zien! Stralende , ietwat zenuw-
achtige blikken en ouders en pake’s en beppe’s met bijna dezelfde 
blikken maar dan vol trots!  Op cornet; Sigrid Swart en Annalys 
Swart. Op bariton; Yannick Posthumus en op alt; Elina Hielkema. En 
de slagwerkers ;Marinus de Bruin , Egbert de Vries , Peter Swart en 
Hedzer van der Lei.  
We hopen in de toekomst nog veel meer van jullie te horen. De leer-
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lingenstroom is matig… De jeugd heeft de toekomst zeggen ze dan, 
maar een instrument bespelen word nog maar weinig voor gekozen. 
Het aanbod is groter, muziek is alles behalve stoer…maar bij SDG is 
natuurlijk alles anders. Wij proberen wel stoer te zijn! Vernieuwend 
met onze thema-concerten, in oktober de Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen!( hoe stoer is dat? De Tike in Utrecht?) en in 
2018 ons 80-jarig jubileum vieren met een groot artiest (volgende 
keer hierover meer…)  
Mochten jullie nu denken; Yes! Dit wil ik wel eens proberen.., 
schroom niet en neem contact op met onze voorzitter of jeugdcoör-
dinator  Sietske Wijma  of een willekeurig SDG-lid. Onder het motto 
“haal alles uit het leven” moet je het op z’n minst één keer een 
kans geven!! 
 
De SDG –agenda tot 2018 ; 

30 sept en 1 oktober ; Studie weekend in Grou  
14 oktober ; Try out Surhuisterveen in De Flambou 18.30u 
20 oktober; Try out Gerkesklooster  
27 oktober; Nederlandse Brassband Kampioenschappen Utrecht 
24 en 25 nov. Sjoelen en Kegelen met GROTE VEILING !! 
20 december ; Krystkuier De Tike  
24 december ; Kerstnachtronde 0.00u 
 

Zoals u wellicht ziet; geen extra kerstconcert dit jaar.  Met elkaar 
gaan we de krystkuier tot een groot succes maken. SDG werkt hier 
graag aan mee, initiatiefnemers bedankt! 
En dan nu stevig aan de bak voor het hoogtepunt van het jaar de 
NBK.  Mochten we vorig jaar op een zeer onverwachte en trieste 
manier niet mee kunnen doen…hopen we nu zeker te kunnen knal-
len!! 
Lieve mensen in De Tike e.o., we hopen jullie ook dit seizoen weer 
vaak bij onze optredens en acties te treffen. Want zonder jullie, 
zonder fans zijn wij uitgespeeld en dat is niet ons streven!!  Moch-
ten jullie denken;” ik heb een te gek idee voor een thema, of waar-
om spelen ze nooit dat ene nummer.. “of je wil je oude muzieklief-
de ( een instrument ) weer oppakken… Geef het door, en wellicht 
kunnen wij uw/jullie wens vervullen!  
 
www.sdg-detike.nl 
of volg ons op facebook  
groet namens SDG, Betty  
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01-09-2017 Dieuwke en Pieter Ytzen Tjeerdsma 
 
Nei in romantysk houliksoansyk op it strân fan Scheveningen wie it 
op 1 septimber dan einliks sa fier dat Pieter Ytzen en Dieuwke yn it 
houliksboatsje stapten. 

It wie op de dei  ôf 11 jier letter dan dat se mekoar foar it earst in 
tútsje joegen op it doarpsfeest yn Aldegea. 

It wie in yn alle opsichten in skitterende dei, en it waar siet ek 
noch mei. It koe net better. Pieter Ytzen koe de moarns rêstich oan 
dwaan; it pak oan, in kaam troch it hier en de strik foar en klear 
wie der. Op de Polderdyk wie it fan 7.00 ôf in drokte fan belang 
mei visagiste,  kapper, blommist en fotograaf.  

Dieuwke waard ophelle yn in snelle Porsche, de gemeenteambtner 
kaam yn de Wartenster om it houlik te sluten en op de neimiddei 
gong it hiele selskip mei in sloep fan de Wartenster nei Earnewâld 
wer’t Froukje Wesseling de tsjinst 
liede en SDG de tsjinst begeliede. 
Sjouke mocht har wei jaan op it 
ferske “ik ha dy leaf”, song troch in 
collega fan Dieuwke, en jûns in 
machtich moai feest mei musyk fan 
Folkert Hans en DJ Folkert Veltman.  

Ut foarsoarch hy it breidspear in 
oernachting yn in hotel boekt en dat 
wie wól nedich. As kado fan de freo-
nen krigen se 140 bierkratsjes. 
Mear as 3000 lege fleskes stiene yn 
de gong en de bykeuken. Fan de 
lege kratsjes wie in moaie erebooch 
makke en de rest wie mei tie-rips 
oan elkoar foar de doaren set. Ek 
dien de lampen it wat frjemd en 
mocht Pieter Ytzen alle stopcontac-
ten by del om de triedden wer goed 
oan te sluten. It pear koe it wol 
wurdearje en nei efkes oanpakken 
wie de boel wer oan kant. De gong fol fleskes 
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 Wisten jim dat…..  

….. PY op cowboyskuon trouwe woe?  
….. En Dieuwke 10 cm hege stiletto’s oan hie?  
….. Se yn de fekânsjes geregeld frjemde avonturen belibje? 
….. De trein misse, op it ferkearde fleanfjild stean, de auto dy 
 fuotsleept is etc,  
….. dat mem elke kear as helpdesk belle waard? 
….. Dat se derom it leafst mei de auto en de tinte op fekansje  
 geane?  
….. want dan makket it net ùt wer se te lâne komme? 
….. Dat se op houliksreis geane yn in auto mei in tinte op it dak? 
….. En wy net wachtsje kinne op de ferhalen fan de aventoeren dy 
 se belibje ûnderweis? 
….. Jim die miskien ek nog wol ris hearre oan de bar yn it doarps
 hûs? 
 

In grutske mem           
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De Jong  

Geeft particulieren opslag op maat 
 

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

Tijdelijk of permanent te huur 
Schoon, droog en vorstvrije opslag 

Optioneel verwarmd 
 

 
 

 

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

voor een onbemande prijs. 

Tankstation Opeinde 

 

Voor benzine, diesel, 
LPG en mengsmering 
naar Kommisjewei 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljippestal 61 Ljippestal 61 Ljippestal 61 Ljippestal 61     
9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP      
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V.v. ONT – Even voorstellen  
    

Met ingang van dit nummer van de Heidehipper heb-
ben wij ( voetbal-vereniging v.v. ONT) van de redac-
tie een “eigen” plekje in de dorpskrant van De Tike  

gekregen. Daar zijn we zeer blij mee, want De Tike is tenslotte één 
van de naamgevers van onze vereniging.  
Met  (550) leden afkomstig uit Drachten, Oudega, Opeinde, Nijega, 
Sumar, De Tike en drie andere dorpen is ONT een echte 
“dorpenclub”. Het is echter 
geen dorpsclub  meer.  

In 55 jaar is ONT uitgegroeid tot een professioneel georganiseerde 
vereniging met 220 vrijwilligers en ruim  180 sponsors en adver-
teerders. Daarmee is ONT de tweede voetbalvereniging van Smal-
lingerland Een vereniging bovendien, die de afgelopen jaren sterk 

gegroeid is, in ledenaantal als qua 
accommodatie.  
 
ONT is ambitieus, niet alleen op  
sportief gebied, maar ook op  
maatschappelijk terrein. Zo zijn we 
sponsor van Kika (kinderen kanker
-vrij), bieden we onderdak aan de 
BSO (buitenschoolse opvang) en 
hebben we een (gratis) voetbal-
school.  
 

ONT IN CIJFERS 

Totaal aantal leden     :  550  

Spelende leden  :  432         

w.v. meiden/dames  :  91           

w.v. jongens/heren : 341       

Teams         :  34                        

Velden         :  3 (w.v. 2 kunstgras)  

Kleedkamers :  10                  

Vrijwilligers  :  220                   

Sponsors      :  180   

ONT DUURZAAM 
Duurzaamheid is een belangrijk 

voor ONT. Er is o.a. geïnvesteerd 

in 154 zonnepanelen (die jaar-

lijks meer dan 35.000 kwh op-

wekken), elektrische apparaten 

met tijdschakelaars, waterspa-

rende douches. ONT is nu voor 

elektra energie en CO2 neutraal. 

Goed voor het milieu en goed Goed voor het milieu en goed Goed voor het milieu en goed Goed voor het milieu en goed 

voor de portemonneevoor de portemonneevoor de portemonneevoor de portemonnee  
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Maar voor alles zijn we natuurlijk gewoon een voetbalvereniging 
waar mensen op een plezierige manier kunnen sporten.  We doen 
dit met 34 teams verdeeld over senioren (5), dames (2), en 26 
jeugdteams (w.v. 5 meisjesteams).  Dames-2 speelt op maandag-
avond in de DDC, de Dames Dorpen Competitie. De overige teams 
spelen in de KNVB competitie.  Daarnaast is er een grote ploeg 
45+’ers die  woensdagavond traint, en maandelijks op vrijdag-
avond in een “toernooicircuit” speelt met een aantal buurverenigin-

gen.  
 
 

Sfeerimpressie 

“ONT  

ladies day”   

(mei 2017) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
In de komende jaren hopen wij 
jou, de lezer van de Heidehipper, 
op de  hoogte te houden van het  
“wel en wee van ONT”.   
 
Wil je het allemaal van dichtbij  
bekijken, of zelf ook een balletje 
trappen,  kom dan eens langs op 
sportpark Douwekamp in Opeinde.  
Je bent van harte welkom. De kof-
fie staat klaar. 
 
Namens v.v. ONT,  Jeen Visser  
(voorzitter)  
 
 
Volg ons op www.vvont.nl en op  
         

NadZ -Niemand aan de 

Zijlijn  

ONT en reintegratiebedrijf NadZ  

uit Sumar werken al een paar jaar 

intensief samen. Medewerkers 

van NadZ verrichten uiteenlopen-

de werkzaamheden op ons sport-

park, waardoor het terrein er 

steeds netjes uitziet. De NadZ 

mensen doen zo de nodige werk-

ervaring op, terwijl de ONT vrij-

willigers tijd krijgen om andere  

werkzaamheden te kunnen doen. 

Een winwinwinwin----win situatie voor beidenwin situatie voor beidenwin situatie voor beidenwin situatie voor beiden  
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In de Actief en de Drachtster Courant van 6 
september konden we lezen dat Anneke de 
Boer met haar paard Eclair bij de Nederland-
se kampioenschappen springen een derde 
plaats behaalde in de klasse B.  

Ook Sigrid Swart en haar E-pony Twilight  
mochten meedoen in de klasse B-springen 
categorie D/E. Helaas viel zij door een pech-
balkje buiten de prijzen.  

Tyksters in het nieuws en húske hippe 

In de speeltuin werd half augustus 

een nieuw speeltoestel geplaatst. 

Het oude speeltoestel was versleten 

en aan vervanging toe. De nieuwe 

‘dorpstoren’ is dan ook een 

aanwinst voor de speeltuin 

aan de Singel. 

In het huis aan Susterwei 30 waar 

de familie Meijer woonde is nu de 

familie Alders komen wonen. We 

hopen dat ze zich binnenkort in de 

Heidehipper zullen voorstellen. 

Jan en Martine Dijkstra hippen 

naar Frankrijk. Op pagina 15 

vertellen ze meer over hun plannen.  

Dik Zijlstra
 en Rennie vd Veen zijn 

naar dit huis aan de master de 

Jongwei gehipt! Welkom! 

Teake en Aukje vd Wal  zijn van de 

Susterwei 34 naar de Klaverkamp in 

Burgum gehipt. Zoon Jan is samen 

met zijn vriendin Myrte Nieland 
vanuit Oldeboorn terug gehipt naar 

dit stulpje aan de Susterwei 
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Nieuws van Dorpsbelang 
 
Website. 
Heeft u de nieuwe website 
van het Dorpsbelang al ge-
zien? 
Kijk hiervoor snel op  
www.de-tike.frl.  
 
 
Vogelkijkhut. 
Er wordt op dit moment met diverse partijen gesproken over de 
heropbouw van de vogelkijkhut bij de Leijen. Gemeente Smallin-
gerland, Staatsbosbeheer en mogelijk nog externe donateurs zijn/
worden benaderd. Het project zal naar het zich laat aanzien op 
verzoek van het bestuur van het Dorpsbelang door lokale aan-
nemers worden uitgevoerd, waarbij we zeer zeker ook een beroep 
zullen doen op vrijwilligers binnen De Tike. 
 
Vergaderingen Dorpsbelang. 
Het vergaderschema zal op de site worden vermeld. Bij een aantal 
vergaderingen bestaat de mogelijkheid om tussen 19.30-20.00 uur 
binnen te lopen bij het bestuur. Dat wordt er bij vermeld. 
Op 2 november vindt de volgende bestuursbijeenkomst plaats en 
dan bent u alvast van harte welkom.  
 
Jaarvergadering 2017. 
In de laatste jaarvergadering is door de aanwezigen hard gewerkt 
om met elkaar in gesprek te gaan over de leefbaarheid in ons 
dorp. Hierbij is een groot aantal onderwerpen benoemd die te ma-
ken hebben met veiligheid, gezondheid en (mantel)zorg. Met di-
verse partijen zijn we inmiddels in gesprek gegaan of gaan dit op 
korte termijn doen.  
Op 2 november a.s. zullen we in het inloophalfuur meer over de 
ontwikkelingen vertellen en vrij kort daarna zullen we de resulta-
ten terugkoppelen waar we mee aan de slag gaan/kunnen. 
Mocht u interesse hebben ergens uw schouders onder te willen zet-
ten, dan horen wij dit graag. 
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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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         150 JAAR KORENMOLEN DE HOOP 150 JAAR 

 
Korenmolen De Hoop draait al 150 jaar zijn rondjes in Sumar, en dat 
moet gevierd worden. 

Op zaterdag 7 oktober 2017 is het jubileumfeest in en om de molen. 
Wij heten de inwoners van Sumar en omliggende dorpen die dag van 
harte welkom tussen 9:30 en 17:00 uur. 

Vele activiteiten, zowel op het weiland achter de molen als mede in en 
om de molen, met o.a. 

- een vliegershow met ca. 20 grote vliegers, uitgevoerd door Frys-
kedraeken.nl, samen met kinderen en hun ouders; 

- snoepreisjes langs vliegerlijnen, en ook jullie eigen meegebrachte 
kleine lichte knuffels aan parachutes; 

- kinderen kunnen onder begeleiding gratis vliegers bouwen; 

- ook gratis poffertjes en limonade voor de kids; 

- een ritje op een pony behoort tot de mogelijkheden 

- ook een springkussen zal er zijn om overmatige energie kwijt te 
raken; 

- live muziek; 

- in de molen een demonstratie broodbakken met broodmachines; 

- bezichtiging van de molen. 

En nu maar allemaal duimen voor mooi weer met een lekker windje uit 
zuid tot zuidwest, of iedere andere windrichting. De molen zal de gehele 
dag draaien bij voldoende wind en vrijwillige molenaars. 

Komt allen, voor aanvullende informatie, zie 

WWW.DEHOOPSUMAR.NL/150jaar 
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Hûske hippe?Hûske hippe?Hûske hippe?Hûske hippe?    

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  
T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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Der is al hiel wat praat en skreaun oer de Sintrale 
As. De lêste tiid kinne guon minsken, dy’t dêr foar 
frege binne, harren miening oer dy nije wei jaan. 
Hoe foldocht it en binne der ek wanklanken. Ien 
fan dy minsken skreau okkerdeis dat it in moaie 
wei wie en hiel handich om rap fan Nyegea nei 
Dokkum te riden en oarsom. Mar it wie him op-
fallen dat dy wei benammen yn de natuergebieten 
nochal skeind wurdt troch in oerfloed oan 
reklamebuorden. No’t men net mear troch de 
doarpen komt, moat fansels wol oanrik-

kemandearre wurde wat der yn dy doarpen te keap is of wat men 
dêr meimeitsje kin.  

Sadwaande dizze kear oer boerd en board. Wannear is it no boerd 
en wannear hawwe wy it oer board. En dan board mei it opgeande 
twalûd. Wy hawwe ek board mei it lûd fan doar. Sa kin men yn de 
achtbaan de hannen mar better binnen board hâlde. De 
skûtsjeskippers moatte goed witte wat bakboard en wat stjoer-
board is. As jo der foar soargje om oan board te bliuwen, dan kinne 
jo net bûten de boat falle. Yn de bou brûkte men sêft- en 
hurdboard as boumateriaal. In jongfeint yn och sokke smoarge 
wurkklean sei ris tsjin my: Hjoed wat smûsterich, mar sneins ha ik 
it wyt oan de earen ta, dan ha ik de board om( wyt oerhimd mei 
strik). 

Mar no board mei it opgeande twalûd. Meartal boarden en fer-
lytsingswurd boardsje. Party minsken brûke in board om der út te 
iten. Oaren hawwe it oer pannen of skûtels, lykas yn de siswize: as 
it brij reint, dan lizze myn skûtels altyd omkeard (ik ha nea ris in 
fersetsje, it lok laket my nea oan). Der kin wat yn in board. No 
binne der djippe en platte boarden. Ek binne der boarden foar de 
sier ( boarden op in râne of richel, op de skoarstienmantel of oan 
de wand mei de ien of oare spreuk derop of in moaie ôfbylding). Yn 
Makkum waarden destiids tal fan dat soart boarden makke. In 
board is meastentiids út ien stik fan ierdewurk, porslein of metaal 
en yn de measte gefallen hat it in rûne foarm.  

Mei plate-service bedoele wy dat it hiele miel iten op ien board 
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Griemmank fan de Fryske taal 
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optsjinne wurdt. It falt net ta om as wethâlder DE LAWEI op it 
board te hawwen. Dat koe wolris dreech op ‘e mage lizze en faaks 
pineholle der by. De âld boer wie wend om flak foar it bêdzjen 
noch in flink board brij op te leppeljen. Fan lytse bern waard desti-
ids easke dat se harren board leech ieten en earder mochten se 
net by de tafel wei. Jongfolk yn de 
groei ite opljepte boarden mei iten. 

En no boerd. Meartal buorden en fer-
lytsingswurd buordsje. It bekendste 
boerd wie fansels it skoalboerd. 
Somtiden kaam de namme fan in jonge 
of famke op it boerd. Dat betsjutte 
dan: neibliuwe of strafwurk skriuwe. No 
binne al dy buorden mei it bekende 
krytsje ferdwûn út de lokalen. Om de 
sportfjilden hinne is it bûnt fan de 
reklamebuorden en yn de stadions 
docht it suver sear oan de eagen fan dy 
hieltyd feroarjende flitsende buorden.  

Destiids as wy op ‘e kweek yn Snits ta 
de doar ynkamen, seagen wy steefêst 
earst op it boerd yn de gong oft der ek 
lessen útfoelen. Party winkels en res-
taurants skriuwe op in boerd wat de oanbiedings binne. Yn de 
tsjerken, dêr’t de beamer noch net hiem is,  makket de koster 
sneons it boerd klear mei de ferskes dy’t yn de tsjinst songen 
wurde sille . Siswizen: Dat is guod fan it boppeste buordsje ( dat is 
fan it alderbêste). Dy minsken hawwe it libben op in buordsje ( hja 
hawwe it maklik, noflik en oan jild gjin gebrek).  

De ridende rjochter hat meastentiids te krijen mei minsken dy’t 
inoar fan it boppeste buordsje it mannewaar op sizze. Soene se 
sokke tiden in boerd foar de “kop” ha?  Sprekkers en foardragers 
steane almeast efter it buordsje. De pleats mei landerijen kaam op 
buorden (waard ferkocht). Wa’t in soad jild hat, dy kin it boerd 
heech opspikerje ( der rejaal en rynsk fan libje) 

Harm Bosga.      
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Wij woonden in It Leech op nummer 10. De familie Krist woonde 
in een oud huisje op nummer 8 *. 

Dit huisje was van de familie Noordstra. Louw Krist had hier pe-
troleumhandel, verbouwde tabaksplanten enz.…. 

Na het overlijden van Louw ging Saakje met Jan en Fokje inwo-
nen bij G. v.d. Tuin op de hoek van De Singel. Het oude huisje 
was reeds onbewoonbaar verklaard en werd gekocht met het 
stukje grond door onze vader en onze buurman Dorenbos op 
nummer 6. Ieders de helft van de grond en samen het huisje 
afbreken. Zolang het niet afgebroken was speelden we er ver-
stoppertje. Ook zaten we stiekem op het oude zoldertje. De 
hond hadden we er ook vaak bij, door de kelder, de bedsteden, 
wat een lol! 

In die tijd had iedere jongen een eierverzameling. Het ging er 
dan om wie de meeste soorten had. Op een gegeven moment 
hadden we nog geen ei van de  Blauw Stern. Broer Jan wist op 
De Leijen een kolonie Blauw Sterns, maar hoe kom je daar…? 
Broer Jan werkte bij boer Algra in Nijega en had een oude roei-
boot gekocht van Japik v.d. Heide, klompmaker te Opeinde. We 
hadden geen roeiriemen maar namen de waslijnstaanders van 
moeder stiekem mee. Jan Krist zal toen 17 jaar geweest zijn, 
broer Jan 15 en ik 10. Het waaide hard maar als we de Tikevaart 
uit zouden zijn, zouden we langs de kant in de luwte van het riet 
zijn. We kwamen de vaart uit en de wind pakte ons, we hadden 
geen kans om in de luwte te komen. We gingen regelrecht op 
Rottevalle aan. Hoge golven met witte schuimkoppen, dwars op 
de golven. Jan en Jan probeerden de kop van de boot in de wind 
te krijgen en probeerden om op de uitloper van Opeinde waar nu 
de vogelkijkhut staat te stranden. Het lukte bijna maar daar gin-
gen we door de wind over de vaargeul richting Rottevalle. We 
waren bang, doodsbang. Jan Krist zei tegen mij, je moet gaan 
liggen in de boot en hij op zijn knieën in de boot, vouwde zijn 
handen en bad “Here help ons, wij vergaan!” Of het heeft gehol-

Heero Postema “Jan Krist 80 Jaar”  
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pen weet ik niet maar we 
strandden op een eiland-
je tussen Opeinde en 
Rottevalle. We hebben 
daar een hele tijd kunnen 
rusten tot de wind wat 
ging liggen. Achter het 
Zwartveen was toen nog 
een ringvaart. Wij een 
stuk touw aan éen van 
onze stokken en de boot 
naar het kanaal getrok-
ken. Maar om over het 
kanaal heen te komen 
waren onze stokken te 
kort en werden we steeds 
door de wind terug gebla-
zen. Sjoerd Wagenaar, 
ook een vriend van Jan 
en Jan, had De Leijen af-

gespeurd en was door het land van Kielstra naar het kanaal geko-
men. Het lukte ons om Sjoerd de stok te laten pakken en hij trok 
ons naar de kant. Jan Krist en ik zaten op de wal, Sjoerd zat bij 
broer Jan in de boot. Ineens zei Jan Krist, hij drijft weer af! Hij pak-
te de stok, trok en toen knapte het touw. Broer Jan nam een 
sprong en belande tot de nek toe in het kanaal. Hij kroop op de 
kant en zei, jullie moeten je maar redden want ik moet melken. Jan 
Krist en ik hebben toen een roeibootje geleend bij Tiekstra waar nu 
Paulusma woont en hebben Sjoerd van de overkant gehaald, de 
oude boot op de wal getrokken en naar huis gegaan, zonder ei van 
de Blauw Stern. Zo’n ei hebben we ook nooit in de verzameling ge-
had.  

Dit was een tussendoortje, volgende keer weer verder met hoe het 
mij is vergaan. 

Heero Postema  
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Gespot! 

 

In de Jelke Sjoerdsloa-
ne....weet iemand wat dit 
is...?..... 

Een nieuwsgierige  
voorbijganger..  
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Dorpshuis De Tike  
Het adres voor vergaderingen of buurt/familiefeesten. 

vraag naar de vele mogelijkheden.  
tel. 0512-372306 

 
Voor reserveringen  

 Betty van der Bij, telefoon: 0512-372699 

Installatietechniek Tjeerdsma 

Voor al uw installatie werk in en om uw huis! 

Pieter Ytzen Tjeerdsma 
 

Peinderwei 15 
 9219VX De Tike 

    
  06-20157834 

 
info@tjeerdsma-it.nl 

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

Velen van u zullen zich de Krystkuier van 2010 
nog herinneren. 
Wat een prachtige wandeling was dat langs o.a. 
de herders, de engelen, de kerststal en het pa-
leis van Herdodes! 
Ook dit jaar gaan de muziekvereniging, school, 
club, dorpsbelang en vele vrijwilligers uit het 
dorp de handen weer ineen slaan om een 
mooie Krystkuier te organiseren. 
Noteer de datum van de Krystkuier alvast in uw 
agenda: woensdag 20 december. 
6 september was de eerste vergadering op de 
Gielguorde.  
Een ieder die nog mee zou willen doen is Wel-
kom… 
Meer informatie is te verkrijgen bij  
Pietsje Kooistra  
pietsjesiemkje@gmail.com / 0512-372623  
 
Ook sparen we lege potjes… deze kunnen inge-
leverd worden bij school. 
Meer nieuws volgt. 

 
Een vriendelijk groet, namens  

de commissie Krystkuier,  
Sigrid Wobma  
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Nieuws van School 

Wanneer u dit leest, is het nieuwe 
schooljaar net gestart. 

Na een welverdiende vakantie zijn kin-
deren en leerkrachten weer fris en uit-
gerust op school verschenen! 

Omdat onze directrice Ellen Kiers ook 
komend schooljaar weinig op de 
Gielguorde aanwezig kan zijn, is be-
sloten een adjunct directeur aan te 
stellen. 

Vanaf dit schooljaar komt Peter Kooistra het team versterken. De 
afgelopen jaren heeft hij als leerkracht en adjunct directeur ge-
werkt op het Mozaïek in Drachten. 

Op maandag, donderdag en vrijdag staat hij voor groep 6/7/8. Op 
woensdag weidt hij zich aan directietaken en kunt u binnenlopen in 
de teamkamer om hem te ontmoeten. 

Ook nieuw op de Gielguorde is Jan Wander Kars. Hij is leerkracht 
op de Leister Igge in Opeinde en komt dinsdag en woensdag lesge-
ven in groep 6/7/8. 

In groep 1/2/3 geven juf Geerty en juf Riemke les en in groep 4/5 
juf Sigrid en juf Riemke. De onderwijsassistenten zijn dit jaar juf 
Joke en juf Thea. En net als andere jaren zal Tea Veenstra op 
woensdag aanwezig zijn voor IB-taken, zoals leerlingbegeleiding. 

We hopen, onder leiding van Peter, het opknappen van het plein 
verder voort te zetten. Er zijn in elk geval genoeg enthousiaste 
ideeën onder kinderen en ouders! 

We gaan er met zijn allen een mooi schooljaar van maken en hou-
den u op de hoogte van het reilen en zeilen bij ons op school. 

 

Een hartelijke groet namens het team van de Gielguorde,  

Sigrid Wobma 
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Efkes foarstelle... 

Myn namme is Peter Kooistra.  
Dit skoallejier bin ik op de Gielguorde 
begûn as master yn groep 6-7-8.  Be-
halve de groep regelje ik in tal fan prak-
tyske saken foar de skoalle. Dit doch ik 
op de woansdei.  Ik kom út Drachten en 
ha der ek de leste 25 jier wurke. Dit op 
It Sylhûs en Het Mozaïek. Op beide sko-
allen wie ik adjunkt en leerkrêft, meas-
tentiids fan Groep 8. 

Om yn dit wurk skerp te bliuwen is it 
goed om sa no en dan fan skoalle te 
feroarjen. Dat is ek de reden dat ik de oerstap makke ha fan Het 
Mozaïek nei De Gielguorde. Fan in grutte skoalle mei 300 bern yn 
“de stêd” nei in lytse skoalle op it doarp. Best in útdaging, mar wol 
in hiele moaie. In skoalle as De Gielguorde is uniek en doe’t ik fre-
ge waard hoegde ik der dan ek net lang oer nei te tinken.  

Wat oer mysels. Ik bin 57 jier jong. Trouwt mei Ineke en grutske 
heit fan twa dochters. Marijke en Jildou. Beide binne it hûs al út. De 
âldste leart de bern yn Hilversum Gryks en Latyn, de jongste stu-
dearret yn Grins foar argeolooch. Myn hobbys hawwe in protte mei 
de natoer te meitsjen. Fan túnkje tot in knappe kuier troch it fjild. 
Froeger wol neisoarch, mar no meastentiids mear fûgels sjen en 
fiskje. Mei in moai boek wit ik ek wol ried. 

Ik hoopje de kommende jierren der tegearre mei de collega’s, de 
âlders en de bern fan skoalle wat moais fan te meitsjen. Op de 
Gielguorde de kennis trochjaan dy ’t we foar de takomst nedig 
hawwe. Mar dy kennis is mear dan allinich lezen, taal en rekenjen. 
It is ek wat je nedich hawwe om as minske goed yn it libben te 
stean. 

Groetnis Peter Kooistra 



Saskia Hutten 

gediplomeerd instructrice paardensport 

De Tike 

Voor de verbetering van het ruitergevoel en de rijtechniek 

Ik besteed veel aandacht aan:  

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

rechtrichten) 

• houding en zit 

• proefgericht trainen 

• lichte springtraining (bijv. gymnastische lijntjes rijden) 

• mentale begeleiding 

Daarnaast kan ik advies bieden omtrent: 

• het longeren van paard/pony 

• voeding en gezondheid 

• harnachement 

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

gewerkt met probleempaarden en veel paarden zadelmak gemaakt 

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

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

veel kennis van verschillende rijtechnieken en als het nodig is kan 

ik het paard/ de pony overnemen van de lesklant.                           

Voor meer informatie ben ik bereikbaar op                                      

telefoonnummer:         06-45148043  
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sinds juni 2013 aan de B.J Schurerweg 2  

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

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

diverse specialismen in huis, die optimale zorg voor uw mondgezondheid - van jong tot oud- waarborgt. 

Hierbij kunt u naast de tandarts denken aan een Mondzorgkundige, Klinisch Tandprotheticus en  

(Paro)Preventieassistente. 

 

Ook helpen wij mensen met tandartsangst, graag over de drempel. 

  Bel ons:  
0512-360658 

www.mondzorgsurhuisterveen.nl 

Adres: 

B.J. Schurerweg 2-12 

9231 CE Surhuisterveen 

Tel: 0512-360658 

emailadres: info@mondzorgsurhuisterveen.nl 

Nieuwe patiënten zijn welkom. 
Namens het team van Mondzorg Surhuisterveen, 

Martine de Boer-Tuinier, tandarts 
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Collecte KWF 

 

De Opbrengst van de KWF kankerbestrijding 2017 bracht op: 

€ 266,61 

Iedereen bedankt! 

 

Joke Postema  
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In groet nei it sikehûs 

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

Maandag:  

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

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

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

Jaarprogramma dorpshuis 2017/2018 

September 

30 Klaverjassen 
 
Oktober  

13 Lekker ite  
14 Tykster Café  
19/22 Piraten zend- 
          weekend  
25 Kinderactiviteit 
26 Bingo 
28 Klaverjassen 
 
November  

3 Kinderactiviteit 
10 Teake van der Meer  
18 Klaverjassen  
18 Intocht Sinterklaas   
24 Sjoelen en Kegelen  
25 Sjoelen en Kegelen   
 

December 

8 Kinderdisco  
9 Tykster café 
15 Lekker ite  
27 Klaverjassen 
29 Prijsbiljarten 
 
Januari 
4 Nieuwjaarsborrel 
5 Nieuwjaarsgala kids  
20 Stanpot klaverjassen 
20 Tykster Café 
 
Februari 
3 Back to the 80’s 
10 Playback je gek 
16 Toneel ‘vrouwenpraat’ 
17 Klaverjassen 
23 Lekker ite 

Maart 
3 Thema feest 
10 Tykster café 
15 Bingo 
17 Klaverjassen 
24 Tykster café quiz 
 
April 
6 Lekker ite 
13 kinderdisco 
14 Klaverjassen 
21 Vrijwilligersavond 
26 Koningsnacht 
28 prijsbiljarten 
 

Mei 
10 Fiifde Tykster kuier 



PAGINA 58 DE HEIDEHIPPER NÛMER 119  

De laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike 

info@delaatste-eer.nl 

Uitvaartverzorging Martien Nijboer,  

tel. 0512-331420/06-21491505 

Bij een overlijden valt heel veel te regelen in een vrij kort tijdsbestek.  
Het team van “Martien Nijboer uitvaartverzorgers” staat u in deze moei-
lijke dagen bij.  

Goed om te weten 

 
Dorpsbelang De Tike 

www.de-�ke.nl 

dorpsbelangde�ke@hotmail.com 

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

 
Wijkbeheer  
is bereikbaar op werkdagen tussen 7.30-12.00 uur en 12.30-16.00 uur.  
Telefoonnummer :06-53180832  
Voor vragen, klachten en tips betreft het onderhoud van het dorp kunt 
u bij hen terecht.  U kunt ook naar het spreekuur van het wijkteam 
gaan. Voor Nijega en de Tike is dat elke donderdag tussen 9.00 en 9.30 
uur in dorpshuis Op ‘e Jister in Nijega. 
 
 
Kledingaktie Roemenië 
De eerste zaterdag van de maand kun je tussen 11.00 – 12.00 uur kle-
ding voor Roemenië bezorgen bij de heer Schipstra, Hegewei 2 te 
Opeinde. 
 
 
Politie 
Wijkagent:  Anne Doddema  
Tel. 0900-8844 

 



 

  spoednummer 
H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 
9263 PH Garyp 

0511 - 52 12 64 0511 - 52 12 00 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 
9218 PM Opeinde 

0512 - 37 12 61 0512 - 37 15 43 

Keijer  

Buorren 34e 
9216 WE Oudega 

0512 - 37 12 62 0512 - 37 26 75 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 
9261 VH Eastermar 

0512 - 47 12 21 0512 - 47 19 45 

Dienstrooster huisartsen 

Onderstaande huisartsen nemen deel 
aan Dokterswacht Friesland.  

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

Heeft u in het weekend, op feestdagen of buiten kantooruren 

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

wacht Friesland.  

Centraal nummer:  0900 - 112 7 112 

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

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


