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Fan de redaksje      ______ 

Het is alweer tijd voor mij om een ‘Fan de redaksje’ te schrijven. 

Weken voor de deadline ben ik er al mee bezig en zet het op mijn 

‘to do-lijstje’. Helaas schuift met het verstrijken van de weken en 

dagen ook dit naar beneden op mijn lijstje. Nu heb ik nog precies 

één dag voor de deadline en ‘moet’ er iets op papier. Maarja… nog 

steeds geen inspiratie. Corona, vaccinaties, kabinet, formatie… er 

is al zoveel over gezegd en geschreven en we raken er niet over 

uitgepraat. Al die verschillende meningen en mensen die er iets 

van willen en moeten vinden… ik ben er zo langzamerhand wel 

klaar mee en luister er niet eens meer naar. 

Ondertussen ben ik druk aan het zoeken ik of er nog iets belangrij-

kers op mijn ‘to do-lijstje’ staat, zodat het schrijven nog even uit-

gesteld kan worden. Eigenlijk niks, behalve al die vervelende huis-

houdelijke klusjes waar ik ook geen zin in heb en steeds verder 

naar beneden op het lijstje schuif.  

Terwijl ik al die klussen probeer te vergeten en redenen bedenk 

waarom het nu niet nodig is, bedenk ik me dat het naar beneden 

schuiven van de dingen die móeten eigenlijk best heel gemakkelijk 

gaat. En zijn die nou echt zo belangrijk? Was dat nou wat ik van-

daag echt moest doen? Of leg ik mezelf die druk op? Wat doet er 

eigenlijk echt toe? Nu ik daarover nadenk ontdek ik dat die dingen 

niet op mijn lijstje staan. En eigenlijk kosten de meeste dingen die 

er echt toe doen niet heel veel tijd, maar geven wel voldoening!  

Natuurlijk weet ik ook dat redactielid zijn een bepaalde verplich-

ting met zich mee brengt en dat het voor meerdere mensen van 

belang is dat ik dit voor de deadline aangeleverd heb.    

Gelukkig heb ik mijn mijmeringen alle-

maal op papier gezet en staat er een ‘fan 

‘e redaksje’ in de digitale versie van de  

Heidehipper. Die kan wat mij betreft op 

de afgesproken dag naar de drukker. Ik 

heb me aan mijn verplichtingen als redac-

tielid gehouden en kan verder met het 

afwerken van mijn lijstje. Ik ga beginnen 

met de dingen die er écht toe doen! 

AdV 



De Heidehipper                                                                         Nûmer 135 - september 2021 

5 

 Website de-tike.frl_________________________ 

Inmiddels maken wij ook gebruik 

van de website de-tike.frl. Wilt 

u een dorpskrant van de afgelo-

pen vijf jaar inzien, dan kan dat 

via het kopje Heidehipper 

‘archief De Heidehipper’. Als re-

dactie zouden wij het op prijs 

stellen dat u akkoord gaat met 

de wijze van verslaggeving van 

artikelen en foto’s op de website. 

Wanneer u dit niet wenst, willen 

wij u vragen dit door te geven 

aan één van onze redactieleden. 

Bij de voorpagina__________________________ 

Het is medio juli en wij brengen onze 

vakantie door in Normandië in het 

noordwesten van Frankrijk. We logeren 

3 nachten in een prachtige AirBNB aan 

de oever van de Seine. Op een mooie 

dag bezoeken we de prachtige tuinen en 

het huis van Claude Monet.  

Na een paar uurtjes hadden deze cul-

tuurbarbaren de highlights al weer ge-

zien en wilden we nog meer kunst "scoren". Ons werd geadviseerd 

om naar de tuinen van Chateau de Vascoeuil te gaan. Het was een 

uurtje rijden maar het was de moeite waard. In het Chateau zelf en 

op een oppervlakte van enkele hectares rondom het chateau heb-

ben we in korte tijd zóveel kunstwerken gezien dat we alle moge-

lijkheden hadden om een keuze te maken voor de vakantiefoto voor 

de Heidehipper. In de tuin is een permanente expositie van meer 

dan 50 beelden uit de 20e en 21e eeuw te vinden. Toen we langs 

dit beeld liepen was de keus dan ook snel gemaakt. De titel van het 

bronzen beeld is “Chuchotements” wat zoveel betekent als 

“Roddelpraat”. De kunstenaar is de Franse Antoniucci Volti (1915-

1989). 

SW 
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Húske hippe______________________________ 

Gaby de Boer is van It Leech gehipt naar Drachten. In haar woning 

zijn René Raap en Carlijn Broekhof samen met Dani en Aivy komen 

wonen. 

 

Ook It Leech  heeft nieuwe bewoners gekregen; Kars en Geesje 

Zijlstra met hun kinderen Shemaiah, Jared, Saffirah en Jesse-

David. 

 

Wietze en Eefie de Jong zijn deze zomer van It Leech naar de wo-

ning van moeder Bron aan de Peinderwei gehipt. Mevrouw Bron 

hipte op haar beurt naar Oudega. 

In de woning van Wietze en Eefie zijn Theo en Sjoerdje Roffel met 

hun kinderen Silvan en Lieke komen wonen. 

 

Daarnaast is Lysbeth Bus terug gehipt naar haar ouderlijke woning 

op de Leijensreed samen met haar vriend Johan Veenstra. 

 

Ook zijn Merijn en Sita de Bruin dit voorjaar al samen met hun kin-

deren Marinus, Jan en Daan terug gehipt. Zij wonen nu op de Jelke 

Sjoersloane. 

 

Welkom op De Tike!  
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Het is weer nazomer. De appels en peren maar ook pompoenen en 

courgettes kunnen geoogst worden.  

Hopelijk kunnen we er weer voor zorgen dat er geen Tykster fruit 

onnodig in de kliko verdwijnt.  

 

Het overschot aan Tykster fruit kan weer bij mij aangemeld wor-

den.  

Ook mensen die zelf geen fruit hebben maar het wel leuk vinden 

om smots, sap of stoofpeertjes te bereiden kunnen zich bij mij 

melden. 

Ik zal dan proberen aanbieder en vrager met elkaar in contact te 

brengen. Onderling kan men dan de voorwaarden afspreken voor 

de oogst en verwerking. 

 

Wat zou het mooi zijn dat we voedselverspilling kunnen voorkomen 

door mensen met fruitoverschotten in eigen tuin of boomgaard in 

contact te brengen met mensen die op zoek zijn naar fruit om te 

plukken of te rapen.  

 

Voor bemiddeling kan contact worden opgenomen met ondergete-

kende (bijv. bellen, appen of mailen). 

 

Met fruitige groet, 

Sietske Wijma  

Master de Jongwei 12a 

sietskewijma@gmail.com 

0512-372986 
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Tyksters in het nieuws     __ 
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 Open monumentendag   __  __ 

Zaterdag 11 september was het open Monumentendag en in Smal-

lingerland was het thema “Romrofte” Smallingerlanders. 

Bij De Tike kom je dan uit bij master P. de Jong, die veel voor de 

ontwikkeling van het dorp heeft betekend. Als Historische Kring 

dachten we dat de school een prachtige plek was om er een kleine 

expositie te houden over master De Jong. Gelukkig was Unyk, die 

nu het schoolgebouw gebruikt, bereid om mee te werken en moch-

ten we de gang  van het schoolgebouw gebruiken. Met fotomateri-

aal en de boeken die De Jong geschreven heeft werd de expositie 

ingericht. Smelnes Erfskip was in Smallingerland de coördinator en 

voorzag de deelnemende dorpen van een speciale vlag voor het 

evenement. Om half twee hing dan ook de vlag in top bij het 

schoolplein. Naast de expositie had Harm Wesseling een boeken-

stalletje ingericht waar nog boeken van De Jong gekocht konden 

worden. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Hoewel er in 

het begin van de week op De Tike een flyer huis aan huis was be-

zorgd viel de deelname enigszins tegen. Desondanks was het een 

fijne middag met belangstellende bezoekers en werden er veel ver-

halen over school en master De Jong uitgewisseld. Tot onze verras-

sing kwamen er nog enkele familieleden van master en zijn vrouw, 

die door de publicatie in de Drachtster Courant op de expositie wa-

ren geattendeerd. 

Al met al kunnen we als Historische Kringen terugzien op een ge-

slaagde expositie. 

De Rûnte  

 

 

 

 

 

Nijs fan de Rûnte; de Histoaryske Kring  __ 

Alle ynwenners en donateurs krije fan de Rûnte in persoanlike 

útnoeging foar ús útstelde aktiviteit dizze hjerst. 
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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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Bernespul De Tike__________________________ 

Zaterdag 4 september was de aftrap 

van Bernespul de Tike! 

Er was een mooie opkomst van 23 kin-

deren. We begonnen de ochtend met 

fruit en ranja, vanuit daar gingen we in 

vier groepen langs de vier spellen, zo 

konden we rouleren. 

De kinderen konden onder andere 

springen op het springkussen, muur 

verven en buik glijden over kuilplastic! 

Tussendoor hebben we pannenkoeken gegeten met elkaar en na de 

tijd kregen de kinderen een diploma mee naar huis. 

Al met al een geslaagde dag! 

Wij willen de volgende mensen nog graag bedanken: 

- Poeisz Bergum voor het gesponsorde eten 

- Martin en Janny voor het opzetten en gebruik mogen maken van 

hun eigen springkussen 

 

Woensdag 20 oktober staat de volgende activiteit op de planning. 

Wil jij ook op de hoogte blijven van bernespul? Mail dan naar 

bsdetike@gmail.com en ontvang onze nieuwtjes. 

Bernespul de Tike 

Louwina, Klaske, Dieuwke en Doutsen 
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 Geboren_________________________________ 

Op 24 juni jl. werd Olivia Horta geboren.  

Dochter van Leonardo en Kim-

berly, zusje van Mees, Julia, 

Lente en Zus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 augustus jl. werd Ilse Marij geboren. Dochter van Franke en 

Berber Kooistra. 
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Dit bin ik…  ______     __ 

Naam:  Jaap Meinsma  
Leeftijd:  11 
Schoenmaat:  35 
Lengte:  1.42 m 
Kleur ogen:  blauw 
Broer/zus:  Nee 
Verkering:  Nee  
School:  Sinnewizer Wijnjewoude  
Favoriete vak op school:   Aardrijkskunde 
    omdat je leert  
    dingen over de wereld 
Websites:    YouTube 
Favoriete muzieknummer:  Legend For Life  
Favoriete muziekgroep:  het is eigenlijk geen muziek groep  
    maar de YouTuber heet kalvijn 
Favoriete sporter:   Frenkie de jong  en Memphis Depaay  
Favoriete film:   Madagaskar 1 2 3 en 4  
Favoriete spel:   Niets aan te geven 
Favoriete tv-serie:   Massa is kassa   
Favoriete boek:   Het leven van een loser 
Favoriete sport:   Voetbal omdat: Er veel tactiek bij komt 
    kijken en je kan je energie kwijt 
Favoriete muziekinstrument: Drumstel omdat je lekker lawaai kan 
    maken  
Mijn hobby’s:    Voetbal, Auto’s en gamen 
Het leukste aan mijn hobby: Je kan energie in kwijt maar ook  
    opladen  
Dit wil ik later worden:  Weet ik nog niet 
Dit doe ik als ik me verveel: Op mijn telefoon gamen 
Wie zou je graag ontmoeten? Frenkie de jong 
Wie bewonder je het meest? Frenkie de jong  
Favoriete auto:   Nissan Skyline R34 GTR 
Wat ligt er onder je bed?  Stof en een matras 
Lievelingseten:   De pizza van iris 
Brood of warm eten?  Warm eten 
Welke zin gebruik je vaak?  = ta kan ni 
Huisdieren?    3 honden, 1 kat, 2 konijnen, een klein 
    varken en 3 kippen  
Waar kun je niet tegen?  Dat mensen heel erg snel willen en dat 
    ze dat dan op anderen afreageren 
Goede voornemens:   Goed trainen voor voetbal 
Mogen we je handtekening:  
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"Us Doarpsplein"_____________________ __ 

 

It giet oan, 

De titel zegt het al, It giet oan mei ús neie doarpsplein.  

Halverwege juli kregen, we te horen dat de aanvraag voor € 

10.000,00 subsidie bij het Iepen Mienskipfûns, gehonoreerd was. 

Dit laatste subsidiebedrag was erg belangrijk om de speeltoestellen 

aan te kunnen schaffen.  

Zodra de toezegging bekend was, zijn de speeltoestellen besteld en 

zullen begin oktober de speeltoestellen geplaatst worden. Het oude 

speeltoestel is inmiddels verwijderd en heeft een nieuwe bestem-

ming gevonden bij de familie Riemersma .De volgende stap is nu 

om een gedeelte van de tegels te verwijderen, zodat de speeltoe-

stellen geplaatst kunnen worden.   

In de zomervakantie is Yka, samen met haar dochter Marije,  be-

gonnen met het beschilderen van het fietsenhok. Yka heeft een 

ontwerp gemaakt, welke is gebaseerd op het gedicht Lokkich & 

grien. Dit gedicht heeft Andries de Jong, speciaal voor ons nieuwe 

dorpsplein geschreven. In het fietsenhok zullen nadat het beschil-

deren gereed is, een spelotheek/ minibieb en picknickbankjes ge-

plaatst worden, zodat het fietsenhok, een mooie vrolijke speelplek 

voor de kinderen zal gaan worden.  
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Na onze oproep voor vrijwilligers, hebben zich behoorlijk wat vrij-

willigers aangemeld om te helpen bij het realiseren van het nieuwe 

dorpsplein. Hier zijn we als werkgroep erg blij en de eerste vrijwil-

ligers zijn reeds benaderd om een klus te klaren. 

 

OPROEP:

WEET U EEN LEUKE/ PASSENDE NAAM VOOR ONS 

NIEUWE DORPSPLEIN? 

GEEF HET UITERLIJK 31-10-2021 DOOR VIA: 

 

Picknickbankjes klaar voor montage Spelotheek en minibieb 
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  Groninger klei-aardappelen 
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Nieuws van Dorpshuis De Tike________________ 

Yes we mogen weer!! De deuren staan weer wijd open voor ieder-

een. Het stof en spinnenwebben weer uitgeroeid en de koelkasten 

gevuld. Alsof er niks is gebeurt, nieuw seizoen, nieuwe ronde nieu-

we kansen.  

Helaas wel om middernacht 0.00 uur sluiten. Maar dan beginnen 

we toch eerder? Denken in mogelijkheden. We mogen en kunnen 

weer samen zijn dat is het belangrijkste.  

De muziek, biljart en grandcafé hebben de aftrap al gehad. En ook 

de DISCO gaat weer LOS!! Wat vooraf ging aan de disco was it 

Tykster Bernespul. Maar liefst 28 kinderen kwamen naar de sport 

speldag op 4 september op onze strak gemaaide grasveld naast het 

dorpshuis. Prachtig dat de kinderen elkaar weer kunnen ontmoeten 

in het hart van ons dorp. Wordt zeker vervolgd !  

Op vrijdag 1 oktober gaat ook  

het Lekker Ite weer van start. De-

ze succesformule mocht zeker niet 

ontbreken in het nieuwe seizoen. 

Voor maar €12,50 kun je heerlijk 

tafelen en bijpraten met vrienden, 

dorpsgenoten en nieuwe mensen 

ontmoeten. Wanneer u alleen bent 

en het niet ziet zitten om alleen te 

komen of gaan, schroom niet en 

trek een bestuurslid aan de mouw. 

Samen uit samen thuis! Want wees 

nou eerlijk, samen eten is toch veel 

lekkerder? 

Alvast de volgende data van 

Lekker Ite om te noteren; 

17 december, 11 februari, 8 

april 

 

Nog even voor de duidelijkheid; de geldende corona regels worden 

toegepast in het dorpshuis, dus te allen tijde zal de deur om 0.00 

uur sluiten, dit tot nader orde.  
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 Wij zullen u altijd op de hoogte brengen van de geplande activitei-

ten d.m.v. facebook en houd uw brievenbus in de gaten.  

*zie jaarprogramma voor activiteiten* 

Zeker de tijden kunnen afwijken van wat u gewend was. 

Denk aan het klaverjassen, Tykster Café en Sjoelen Kegelen.  

Maar met een creatieve en motiverende drive maken we er zeker 

weer gezellige feestjes van!  

#En gezelligheid kent geen tijd# 

 

Voel jullie welkom in het hart van De Tike.  
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Broodnodig______________________________ 

Stel je voor… je zal een jaar gedropt worden op een onbewoond 

eiland en je mag 10 dingen meenemen. Wat neem je mee?  Ik 

weet nog dat deze vraag mij werd gesteld op een kennismaking 

dag tijdens mij studie. En ook bij een groep jongeren heb ik deze 

vraag wel eens in het midden gelegd. De antwoorden die er komen 

zeggen iets over wie je bent.  

Ik ben benieuwd naar uw en naar jouw antwoorden. Wat zou het 

leuk zijn ze eens naast elkaar te leggen. Ik vermoed dat onze lijst-

jes toch voor een groot deel hetzelfde zullen zijn. Iets om onder/in 

te slapen, een slaapzak bijvoorbeeld. Of een tentje. Water natuur-

lijk. Eten, maar dat blijft niet houdbaar. Misschien een kip, voor 

verse eieren? En bloem en boter? En iets om vuur te kunnen ma-

ken? Dan kom je een heel eind en gaan we al aardig naar de 10. 

Zouden we het daarmee echt een tijdje vol kunnen houden? Niet 

voor niets noemen we dat wat we echt nodig hebben broodnodig.  

Wat hebben wij broodnodig in ons leven? Nou….De afgelopen an-

derhalf jaar, sinds de corona deel is van het dagelijks leven, heb-

ben we gemerkt dat we naast de basisbehoeften van eten, drinken 

en een veilige plek om te slapen, echt ook behoefte hebben aan 

mensen om ons heen. Wat was het een gemis om elkaar niet op te 

kunnen zoeken. Niet meer bij elkaar te kunnen komen. Door alle 

lagen van onze bevolking heen. Van de peuters op de peuterschool 

Geref. Kerk Nijega Opeinde De Tike 

www.pkn-not.nl 
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tot en met de ouderen in de verzorgingstehuizen en alles hier tus-

senin. De opluchting is groot nu we elkaar weer meer mogen ont-

moeten en veel weer kan zijn zoals het was, ook al blijven we wel 

voorzichtig en aan regels gebonden. We mogen elkaar weer ont-

moeten. We hebben elkaar nodig. Dat geeft glans aan ons leven. 

Nog even terug naar het lijstje van het begin. Want op mijn lijstje 

staat nog iets heel belangrijks. Dit is de Bijbel. Daar zou ik niet 

graag zonder willen. Ik ervaar de Bijbel als  broodnodige voeding 

voor mijn hart. In de Bijbel staat dat Jezus is als brood, en als ker-

ken willen we niets liever dan dát Brood met elkaar delen en uit 

delen aan elkaar. Aan iedereen, niemand uitgezonderd. Op ver-

schillende manieren. Gelukkig mogen we ook in de kerken elkaar 

weer ontmoeten. En daarvoor nodigen we u en jou van harte uit . 

Op zondagmorgen of op andere momenten in de week. Bij een ac-

tiviteit, of voor een goed gesprek. Het Levensbrood van Jezus de-

len met elkaar, dat proberen we in woorden en daden.  

Zondag 19 september start-

ten we ons seizoen. In beide 

kerken om 9.30 met een 

kerkdienst en aansluitend 

met een gezamenlijke fiets-

tocht of, voor hen die niet 

fietsen, een pub quiz. Wees 

welkom om mee te vieren. 

Want er is Brood genoeg, 

voor iedereen. Wat is voor u, 

voor jou broodnodig in uw/

jouw leven?  

Namens de PKN kerken 

(Hervormd en Gereformeerd) 

van Nijega – Opeinde – de 

Tike, 

 

Renate de Vries-Martini  
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Korenmolen De Hoop in Sumar is de enige industriemolen van en in de 
gemeente Tytsjerksteradiel. Vrijwillige molenaars zorgen in belangrijke 
mate voor de instandhouding van de molen, met name door de wieken in 
de wind te kruien en te laten draaien, tarwe te malen en onderhouds-
werkzaamheden uit te voeren.  

Iedere zaterdag is de molen geopend van 9 tot 14 uur. 

Vanaf 9:30 uur kunt u  

✓ onze winkel bezoeken op de maalzolder voor tarwe-, spelt-,  rogge- 
en maisproducten, alsmede diverse graanproducten van molen De 
Zwaluw uit Burdaard. Voor een volledig overzicht zie onze website 
pagina WINKEL. 

✓ zelfstandig of samen met een van de vrijwillige molenaars de molen 
bezichtigen, voor zover toegankelijk. Dit is afhankelijk van de werk-
zaamheden die tijdens uw bezoek door de molenaars worden uitge-
voerd. Alleen de kap- of smeerzolder, boven in de molen, is uitslui-
tend samen met een molenaar te bezoeken. 

✓ op afspraak een proefles volgen voor de 2-jarige GVM-opleiding tot 
vrijwillig molenaar. Zie onze website pagina VRIJWILLIGERS. 

✓ Op afspraak doordeweeks, geopend voor groepen, € 2,50 p.p. Voor 
scholen groep 5-8 meerkeuzevragenlijst over molens en molenaars 
beschikbaar. 

Kinderen mogen de molen alleen onder begeleiding van een volwassene 
betreden. Voor hun eigen veiligheid! 

 

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

WWW.DEHOOPSUMAR.NL 
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Kollum_______________    _____ 

Op 5 augustus wie de PC op it Sjûkelân yn Frjentsjer. Foar Fryslân 

en de keatsleafhawwers de belangrykste wedstriid fan it jier. It 

koe dan dochs troch gean en foar de besikers en supporters in 

boppeslach! Boppedat wie it ek noch kreas waar en it publyk hat 

spannende wedstriden sjoen. 

Mar moarns betiid is der as wenst steefêst de taspraak fan de 

foarsitter. Alle kearen sitte de harkers op it puntsje fan de stoel, 

sa benijd is men wat der dizze kear sein wurde sil. Foarsitter Ids 

Hellinga naam allerhande wichtige saken dy’t mei Fryslân te krijen 

ha by de kop. Jo koene skoan fernimme dat hy net sasear in 

foarstanner is fan dy al sa faak beprate Lelyspoarline. 

As dy der komt dan soene der tagelyk wol sa’n 150.000 wenten 

yn it noarden boud wurde moatte, want yn de Rânestêd is it te fol. 

Dy Hollanners kinne hjir dan moai wenje en oan it wurk yn it wes-

ten. Mar wat hawwe wy der oan? ,sa frege Ids Hellinga. It is mei 

dy Hollanners krekt sa as mei de seefûgels, se skite en frette hjir 

en dan binne se wer fuort. It joech yn de seal efkes opskuor en de 

kranten setten dy útspraak mei grutte letters op papier. Dochs 

kaam der gjin dalje op en de Keamer hat der ek gjin fragen oer 

steld. It waard blykber net opfette as in mislediging en Hellinga 

hat by myn witten ek gjin bedrigings krige. Allinne in man út Gou-

tum weage der in ynstjoerd stik oan yn de Leeuwarder Courant. 

Neffens dy man wie it der fier by troch wat Ids der út kreamde en 

de Fryske polityk hie der wat fan sizze moatten. Lykwols de kom-

missaris fûn de rede fan Hellinga eins wol besteklik praat. Boarge-

master Van der Zwan luts efkes de wynbrauwen op en hie leaver 

hân dat Ids wat mear fan it skûtsjesilen sein hie. Letter skreau in 

redakteur fan de L.C. der noch in kollum oer yn it hollânsk om 

mar in grut lêzerspublyk tsjûge wêze te litten fan dy bjusterbaarli-

ke rede fan foarsitter Ids. It bleau lykwols stil fan dy kant.  

Utspraken fan pommeranten (belangrike en heech pleatste 

minsken) wurde ornaris op in goudskaaltsje hifke en omraak op-

blaasd en útfergrutte. In bekend politikus – de hear W.- kin der 

oer meiprate. Syn útspraak fan seis jier lyn waard him  swier oan-

rekkene, wylst Akwasy – hy soe op Swarte Pyt ynhuffe, as er him 

trapearre - nei oanbieden fan ekskuses gewoan trochrappe mocht, 
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mar net wer sa lûd  raze moast. In lytse “lockdown”foar de mûle 

soe foar sokken ek kinne. 

It makket dêrom gâns ferskil wa’t it seit. As minister Hugo de J. it 

yn syn optimisme hat oer: Dansen met Jansen, komt dat breedút 

yn it nijs en wurdt de man foar omkoal útmakke. Hoe kin hy soks 

no laitsjendewei sizze? Wy hawwe ommers allegearre merkbite 

kinnen hoe’t dy frijheid útpakt is. Mar wurdt itselde sein troch de 

earste de bêste puber, dan wurdt der om glimke en seit men: Och, 

se binne noch net wizer, it ferstân komt mei de jierren. 

Ja, hjoed-de-dei kinne jo mar oppasse wat jo yn in opstiging sizze, 

want it wurdt samar oppakt en de wrâld oer stjoerd. No sil dat mei 

de krasse útspraken fan de mannen yn de leagenbank wol wat 

tafalle en wat der by de stamtafel sein wurdt, sil grif net altyd 

buorkundich makke wurde. Likemin as de wiisheden dy’t trochpraat 

wurde by de grutte reus njonken it Leyenspaad. En lytse bern en in 

soad âlde minsken hawwe foar dat se ûnder en boppe de wet 

beskôge wurde. It kin wat lije. 

Mar likegoed is en bliuwt it sa: Pas op jo wurden en tink der om 

wat jo sizze, want it kin jo samar oanrekkene of om de noas 

wreaun wurde. 

 

Harm Bosga. 
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Yn petear mei: Klaas Kingma_________________ 

De voortuin en het huis van 

Klaas Kingma aan Mr. de 

Jongwei oogt keurig netjes 

en onderhouden. Maar een-

maal in de achtertuin word ik 

verrast door kleuren, meer-

dere gezellige terrasjes en 

variatie in bloemen- en 

groentetuin. Gelukkig is het 

weer die middag goed en kan 

ik een poosje van het zicht 

op deze prachtige tuin genieten. Het leven van Klaas begon in 1948 

op de Heidekamp. 

De boerderij werd in 1927 gebouwd in opdracht van de kerkvoogdij 

van de Nederlands Hervormde kerk van Nijega. In 1935 brandde de 

boerderij tot de grond toe af en werd daarna herbouwd. De Heide-

kamp is een gemeentelijk rijksmonument. In 1942 pachten Klaas 

zijn ouders, nadat ze getrouwd waren, deze boerderij met 12 hec-

tare land. Omdat er in totaal 4 “Tsjerkepleatsen” aan de Mr. Inia-

wei stonden, lag het land veelal elders. Heidekamp was een boer-

derij met ongeveer 14 koeien. Klaas zijn moeder, een ‘Tjepkema’ 

kwam van De Tike. Zij was een dochter van bakker Tjepkema en 

groeide op aan Mr. Iniawei nr. 2. Vader Kingma kwam van Nijega. 

Pas aan het einde van ons gesprek vraagt Klaas of ik het wapen-

schild naast de voordeur ook heb opgemerkt. Hij vertelt zichtbaar 

trots dat hij het wapenschild van glas in lood heeft 

laten maken nadat in de zomer van 2000 een reünie 

was georganiseerd door de Stichting Kingma State, 

in het kader van  “Simmer 2000”. De Stichting heeft 

ruim 20 jaar onderzoek gedaan naar de familiege-

schiedenis en bewoners van het familielandgoed 

Kingma State in Zweins. Naast het wapenschild, met 

onder andere 2 zwarte kinkhoorns en een adelaar, 

laat Klaas me ook een uitgebreide stamboom zien 

waarin zijn vroegste voorouder Jelle Kingum (1450-

1538) heette. Tijdens de reünie in het Friese Zwiens 
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 kwamen afstammelingen van heinde en ver om elkaar te ontmoe-

ten. ‘Spitigernochs stoppet us takke fan de familielijn, zegt Klaas 

met enige spijt.’  

Klaas werd als jongste zoon van 3 kinderen op de Heidekamp ge-

boren. ‘De wrâld foar my as bern wie net sa grut.’ Als jongetje van 

4 jaar ging hij samen met andere kinderen uit De Tike naar de 

“bewaarskoalle” kleuter-

school “De Toekomst” in 

Nijega. De kinderen wer-

den opgehaald door een 

kleuterbegeleidster, waar-

bij een touw om de groep 

kinderen heen werd gelegd 

waaraan ze zich onderweg 

vast moesten houden. En 

zo gingen ze lopend naar 

Nijega heen en terug. In 

de jaren op de Lager School op De Tike (de naam Gielguorde be-

stond toen nog niet) werd de groep jongens in de klas van Klaas 

steeds kleiner door zittenblijvers. In klas 6 waren er nog 3 jongens 

en 12 meisjes over. Net als zijn zus en broer ging ook Klaas naar 

de ULO. Hij leerde gemakkelijk en was echt een bèta-kind. Omdat 

Klaas al van jongs af aan hield van tuinieren overwoog hij de Tuin-

bouw opleiding te gaan doen. Maar omdat onderzoek hem ook 

boeide koos hij voor de Chemisch Analistenten opleiding te Leeu-

warden. En daarna nog een vervolgopleiding met meer aandacht 

voor de technologische richting. Tijdens zijn dienstjaren bij de 

luchtmacht kwam Klaas via Nijmegen en Arnhem uiteindelijk bij de 

luchtmacht in Leeuwarden op de telefooncentrale terecht. De 

saamhorigheid tijdens deze dienstjaren deed Klaas goed. Met 8 

man op rij werkten ze op de telefooncentrale. Tijdens een oefening 

mocht er niet naar buiten gebeld kunnen worden. Dan was het snel 

handelen om te zorgen dat alle stekkertjes en snoertjes tijdig afge-

sloten en later weer correct aangelegd werden. 

Klaas zijn vader bleef boer tot 1969 en liet intussen de huidige wo-

ning van Klaas bouwen. Er was geen opvolger. Klaas trok na een 

aantal jaren in Groningen gewoond te hebben weer bij zijn ouders 

in. Na het afronden van zijn opleiding vond hij een baan bij aardap-
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pelmeelfabriek W.A. Scholten in Foxhol (een klein dorpje in Gronin-

gen). Scholten zijn eerste fabriek (1841) werd ‘Eureka’ - ‘Ik hèb het 

gevonden’ - genoemd. De industriële verwerking van aardappel tot 

zetmeel en verwante producten bleek een gat in de markt. Klaas 

kon zich begin jaren '70 als chemisch-technisch analist op het labo-

ratorium bezighouden met het ontwikkelen van producten door 

nieuwe toepassingen van aardappelzetmeel voor de papierindustrie. 

O.a. producten die bij de productie van papier werden gebruikt om 

het papier sterker te maken en de productie te versnellen. Verder 

producten die gebruikt konden worden om papier te verdelen waar-

door het papier oppervlak gladder wordt en betere en mooiere druk-

resultaten worden bereikt. Later ontstond het concern Koninklijke 

Scholten Honig (KSH) door een fusie van Koninklijke W.A. Scholten 

en Koninklijke Honig. 

Ondanks dat Klaas met de auto naar Foxhol kon rijden, werd de af-

stand die hij elke dag moest overbruggen minder aantrekkelijk en 

was ook toe aan iets nieuws. Hij solliciteerde en werd aangenomen 

bij pepermunt- en suikerwerkfabriek van Slooten in Leeuwarden als 

voedingstechnoloog. Deze fabrikant was bekend om haar VS-

pepermunt en vanwege haar productie van Autodrop en later Oldti-

mers drop. En zo werd Klaas een echte dropmaker. Hij staat aan de 

wieg van de herintroductie van die ouderwets lekkere drop die als 

Oldtimers op de markt kwam. Als ik 

hem vraag of hij de uitvinder is van de 

herleving van deze dropsoort geeft hij 

alle credits aan Jochum Douwenga, die 

commercieel het brein achter de nieu-

we drop werd met motto “Ouderwets 

wordt weer nieuwerwets” en “Achter 

elk dropje moet een verhaal zitten”. 

Op elke verpakking doet hij zijn ver-

haal uit de doeken. Klaas heeft de hui-

dige Oldtimers wel ontwikkeld, waarbij 

het de kunst was een nieuw product 

de oude beleving te geven. Als pro-

ductontwikkelaar heeft Klaas heeft 

zich vooral beziggehouden met de 

technologische kant van het suiker-

werk. Dit vroeg veel grondstofkennis 
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 van producten en ingrediën-

ten als kleur en smaakstof-

fen. Zo was hij voor de wi-

negums betrokken bij de 

overgang naar natuurlijke 

kleur- en smaakstoffen. 

Veel proeven en smaken 

testen was dan ook een 

groot deel van zijn functie. 

Waar kiest Klaas zelf voor 

als hij voor het schap in de 

winkel staat. ‘It moat lekker 

smeitsje.’  De slogan voor 

Autodrop was dan ook “zo lekker, het zou verboden moeten wor-

den.” Oldtimer Ruitjesdrop blijft wel zijn favoriet. 

In 1986 werd Van Slooten verkocht aan een nieuwe eigenaar en 

verhuisde het bedrijf van Leeuwarden naar Jirnsum waarna de 

naam veranderde in Concorp. In Jirnsum werden de meeste nieuwe 

producten ontwikkeld. Klaas geniet nu al ruim10 jaar van zijn pen-

sioen. Klaas is al die jaren bij zijn ouders blijven wonen en singel 

gebleven. Toch zegt hij zich nooit alleen te voelen. 

Omdat Klaas net na de oorlog geboren is, vraag ik hem hoeveel 

invloed dit nog heeft gehad in zijn jonge jaren. ‘Op jierdei en oare 

visites waard faak praat oer it foarfal fan de “vliegenier” dy achter 

de Heidekamp deafallen út it oansketten fleantúch weryn hy siet.’ 

De Amerikaanse boordschutter Walter Wince die dit niet overleefde 

werd op een ladder naar het “lytshûs” gedragen. De dokter van 

Opeinde was er direct bij om zijn persoonlijke documenten en sie-

raden af te nemen zodat deze niet in handen van de Duitsers te-

recht zouden komen. Later heeft een oom van Klaas, die emigreer-

de naar Canada, zijn persoonlijke bezittingen aan de ouders van 

Walter kunnen overhandigen. 

Toen Klaas zijn ouders op leeftijd raakten draaiden de rollen om en 

ging hij voor hen zorgen tot ze begin 1999 als echtpaar verhuisden 

naar de Warrenhove. Zijn vader overleed vrij onverwacht al kort 

daarna. Zijn moeder overleed in januari 2000. Klaas zijn werk, 

contacten in het dorp en werkzaamheden voor de kerk en de bezig-

heden in en rondom het huis maakten dat hij zich niet alleen of 
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eenzaam voelt. Hij kan juist heel goed alleen zijn. In 2017 heeft 

Klaas zijn huis uitgebreid met een aanbouw voor een grotere gara-

ge, een nieuwe slaapkamer en badkamer op de begane grond. 

Bij de SDG speelt hij al vanaf zijn 11e levensjaar. Eerst op de bu-

gel, later de cornet. Hij kreeg, met nog een paar jongens van het 

dorp, muziekles van Jan Posthumus (van de winkel). Wat Klaas 

zich nog goed herinnert is dat Jan vanwege maagklachten een 

blikje Roter maagtabletten had staan. Met dat blikje gaf hij de 

maat van de muziek aan. Helaas overleed Jan Posthumus een jaar 

later heel plotseling rond de Kerstdagen. Hendrik Pijl nam de mu-

zieklessen over maar het overlijden had veel impact in het jonge 

leven van Klaas. Je had toentertijd een boekje met oefeningen. 

Wanneer je bij een bepaalde oefening was mocht je meespelen in 

het korps. Ooit speelde Klaas op de 1e plek in zijn sectie, nu zit hij 

op de 3e plek. Naast muziek speelt ook geloof en kerkgang een 

belangrijke rol in zijn leven. Van huis uit, ging Klaas naar de Ne-

derlands Hervormde kerk in Nijega. Zijn vader was daar benoemd 

als kerkvoogd en heeft dit tot zijn 70e levensjaar gedaan. Daarna 

volgde Klaas hem op. De functie wordt nu kerkrentmeester ge-

noemd en houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het beheer 

van alle goederen die de kerk 

heeft. Klaas houdt daarnaast de 

ledenadministratie bij van de 

begraafplaats Nijega. In een re-

gister houdt hij de plaats bij 

waar overledenen begraven of 

bijgezet zijn. Zo wordt hij tijdens 

ons gesprek gebeld door iemand 

die bezig is een stamboom op te 

stellen en nadere informatie 

vraagt. Nauwkeurigheid en his-

torie past bij Klaas. Samen met 

4 andere redactieleden van “De 

Rûnte”, de Historische kring De 

Tike, stelt hij 2 x per jaar het 

blad “Weromsjoch” samen. Van-

af het begin, in 2007, is Klaas 

betrokken geweest en hij vindt 

dit erg leuk en verbindend om te 
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 doen. Soms vragen ze zich vanuit de redactie wel eens af of het elk 

half jaar weer lukt om het blad gevuld te krijgen. Maar tot nu toe is 

het gelukt. Op deze manier hopen ze bij jong en oud iets door te 

geven van hoe het eens was in ons dorp en hoe het dorp is meege-

gaan met de veranderingen in de tijd. Met een speciale uitgave 

2013 en een fotoboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan 

met foto's en verhalen eerste helft 20e eeuw keer ik weer huis-

waarts. Mocht u als lezer interesse hebben in het 2-jaarlijks ont-

vangen van “Weromsjoch” dan kunt u zich hiervoor bij Klaas aan-

melden. 

Wat is je mooiste gebeurtenis of herinnering? 

‘Daar kan ik geen specifiek gebeurtenis in benoemen. Er zijn geen 

echte hoogte- en dieptepunten in mijn leven geweest. Ruim 2 jaar 

geleden werd er een hartruis geconstateerd en moest ik worden 

geopereerd. Dat zet je wel even stil.’ Gelukkig is de operatie en het 

herstel goed verlopen. 

 

Wat maakt dat je op De Tike bent blijven wonen? 

‘De mienskip en ienheid dy ik yn it doarp belibje.’ Je bent bij en on-

der de mensen en toch vrij om te doen wat je wilt. Klaas kent bijna 

nog iedereen op het dorp. 

 

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken? 

‘Niet! Ik heb geen favoriet eten. Ik eet graag lekker, maar wel ge-

zond.’ Na de operatie en revalidatie is Klaas blijven sporten. 2 x in 

de week gaat hij naar de sportschool en doet daar kracht-/

conditietraining en fitness. Ook het vele tuinieren en buitenleven 

doet hem goed. 

 

Wat is je levensmotto? 

‘Dysesls wêze en libje út tankberens.’ Bescheidenheid en eenvoud 

past daarin goed bij Klaas. 

 

Wie is je (grote) voorbeeld en waarom? 

‘Vanuit mijn geloof probeer ik het christen-zijn invulling te geven. 

Ik hoop dat men dit aan me kan merken.’ 

 

Volgende keer Yn petear mei: Doutsen Hoekstra 

 

AS 
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  Stel! 

U woont alleen, bent herstel-

lende van een operatie of vindt 

het lastig om elke dag een ge-

zonde maaltijd op tafel te zet-

ten. Wat kan Van Smaak dan 

voor u betekenen? 

Direct aan tafel met Van Smaak 

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

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

kunt u gebruik maken van de warme uitbreng van maaltijden voor 

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

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

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

dus! 

Een vertrouwd gezicht 

"Een ouderwetse gehaktbal, échte vleesjus, gekookte aardappelen 

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

Smaak voor de deur stopt en de maaltijdbezorger mijn warme 

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

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

doen. 

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

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

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

tijdservice is niet duur." 

Van Smaak 

Van Smaak bereidt en bezorgt al sinds 1970 heerlijke koelverse, 

diepvries- én warme maaltijden. Onze ambachtelijk werkende koks 

gebruiken zoveel mogelijk verse ingrediënten. Hun werkwijze en 

kookkunst staan garant voor gezonde en smaakvolle maaltijden 

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

Smaak werkt niet met een abonnement dus u heeft geen enkele 

verplichting. 

Proeven is geloven 

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

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

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

bepaalt zelf of onze maaltijd zo lekker is als wij zeggen. 
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✓ Gevelmontage 
✓ Alu & Kunststof Kozijnen 
✓ Vliesgevels 
✓ Beplating 
✓ Serres en terras overkappingen 

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

mailto:info@de-leyen.nl
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Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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Griemmank fan de Fryske taal    __ 

Dize kear giet it oer heech en leech. 

Mei moai waar en in blauwe loft sjogge wy gauris 
wite strepen fan fleantugen yn de loft. Wy hearre 
dy grutte fûgels net, mar sjogge se wol. Se fleane 
hiel heech, want de lucht is dêr tinner en dan giet 
it makliker. Dy hichte is sa likernôch 10 km. 
Dochs is dat foar guon minsken blykber net heech 
genôch, want miljardair Bezos hat mei noch in 
pear minsken in romtereis makke. Se kamen út 
op in hichte fan 106 km! Yn fjouwer minuten wie-

nen se sa heech en 7 minuten letter wiene se werom op ierde. Ja, 
yn in skeet en in sucht, dus yn in omsjoch wiene se hinne en wer. 
Neffens de reizigers soene folle mear minsken soks dwaan moatte, 
mar dan is in tige heech banksaldo wol in betingst en dêr hat Bezos 
net oer te kleien. 

Lykwols foar de measte minsken is sa’n reiske dochs net weilein. 
Boppedat binne der wol oare saken dy’t wichtiger binne yn it libben 
en foar ús lân. Hoe wurde wy it wetter baas as it sa heech komt te 
stean lykas yn Limburch, België en Dútslân. De diken moatte he-
ger, sa ek de Ofslútdyk, want it wetter fan de see sil hieltyd heger 
wurde. 

No kin men sels ek lêst hawwe fan heech wetter, mar foar manlju 
is dat mei dikke beammen yn de buert gau genôch te ferhelpen en 
fansels dan net op it sicht. 

As de sweltsjes heech fleane, komt der moai waar, sa wurdt der 
sein. 

Stiet it waarglês (barometer) heech, dan meie wy moai waar fer-
wachtsje, mar stiet er leech dan kin der reinwetter mei hurde wyn 
of sels stoarm komme. 

Om’t de wenningneed yn Hollân sa heech is, binne der plannen om 
dan mar in soad huzen yn Fryslân te bouwen en tagelyk de Lely-
spoarline oan te lizzen. Net elkenien is der wiis mei en men is suver 
bang dat wy yn de takomst allegearre heech (hollânsk) prate sille. 
Men kin fan tinken dan wol ha dat by party minsken dy plannen 
heech sitte (it lit harren net kâld), mar de hege hearen yn Den 
Haag binne der noch net oer út (earst mar in nij kabinet!). 

Lytse Wigle hat it mar heech yn ‘e holle; hy wol letter minister wur-
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 de en oars mar piloat, want dy sit altyd heech yn de loft. 

De strykjild skriuwer hie fierstente heech ynset op dat stik lân en 
hy bleau der oan hingjen. 

De froulju en famkes yn Afghanistan hawwe it net heech dat de 
Taliban har hâlde sille oan diene útspraken dat it mei de rjochten 
foar famkes en froulju wol wat tafalle sil en ûnderwiis en wurk ek 
foar harren gewoan bliuwt. Se hawwe der dus net folle betrouwen 
yn. 

Lit Oege dan gjin heechfleaner (gjin learder) wêze, yn saken is er 
tige betûft. 

Okkerdeis hiene dy grutte freonen omraak hege wurden, it naaide 
der út dat it sta sei (spul). 

De kweajonge bewearde by heech en by leech dat hy de bal net 
troch it rút skopt hie. 

Jimme kinne heech of leech springe, mar de keet giet no ticht en it 
feest is dien en dêrmei út! 

De nije trener fan it Oranje alvetal stiet heech oanskrean yn de 
fuotbalwrâld . 

Troch koroana en heech wetter binne de measte sakelju yn Val-
kenburg raar yn it leech bedarre. Guon binne gewoan oan leger 
wâl rekke of fallyt gien. 

Yn de iere maitiid hawwe wy gauris te krijen mei in hege wyn (wyn 
út it noarden). Dy kin dan wol wiken út dy hoeke waaie. Men seit 
sokke tiden: Hy koe dêr wol jongen hawwe. 

Jonge, jonge, wat stappe dy dames heech ( se dogge har grut foar 
en binne heechhertich en it krop wakker heech), mar jo moatte sa 
tinke: Dy’t heech sjocht, stjit de teannen! 

It wurdt heech tiid dat wy in stabyl en nij regear krije. Ophâlde 
mei inoar leech te lizzen en gjin praat leech by de grûn of leech op 
inoar delsjen. Mei it fieren fan in heech wurd allinne komt it net 
klear, dat jout op syn heechst in soad argewaasje. 

Yn Wâldsein tochten de minsken op snein 22 augustus: Sieten wy 
no mar heech en dreech en hoe moat it mei dy strjitten dêr’t it sa 
leech is. 

Op ‘e Tike hawwe wy It Leech en yn De Pein is It Heech.  

Harm Bosga. 
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 Wel zonnepanelen, maar niet op uw dak?  

De overheid wil het lokaal en ge-
zamenlijk opwekken van duurza-
me energie stimuleren en heeft 
daarom de Subsidieregeling Co-
öperatieve Energieopwekking in-
gesteld. Ook De Tike  kan daar-
van profiteren via een initiatief 
van Enerzjy Koöperaasje Garyp 
(EKG). 

EKG  is van plan ruim 500 extra 
zonnepanelen te plaatsen op de 
voormalige vuilstort, de Griene 
Greide. De elektriciteit die hier-
mee wordt opgewekt, wordt ver-
kocht tegen een marktconforme 
prijs. Bovendien geeft de over-
heid gedurende 15 jaar subsidie.  

Door het kopen van een certificaat kunt u uw steentje bijdragen aan 
duurzaamheid en meeprofiteren. De winst (opbrengst na aftrek van 
de kosten) wordt namelijk periodiek uitgekeerd aan de deelnemers.  

EKG plaatst de panelen alleen als er voldoende deelnemers zijn en 
er voldaan is aan de voorwaarden die de overheid stelt (zoals ver-
gunningen).  

Deelname is per adres (ook bedrijven) met een kleinverbruikersaan-
sluiting ( maximaal 3 x 80 ampère).   

U kunt deelnemen als uw adres ligt in het postcodegebied 9263 
of een aangrenzende postcode; het zogenaamde postcoderoos-
gebied: 9265, 9251, 9262, 9219, 9217, 9216, 9264 en 9003.  

Dus wilt u wel investeren in zonnepanelen maar ze zelf niet op uw 
dak hebben kijk dan voor  meer informatie:  
op onze website http//aardgasvrijgaryp.nl/nieuws/ en/ of mail naar  
info@ekgaryp.nl of kom naar het Energiehûs, Greate Buorren 13B te 
Garyp dat op donderdag en vrijdag is geopend  

 

mailto:info@ekgaryp.nl
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Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

Sumarderwei 2 

  9261 VC Eastermar 

 

Telefoon: 0512-471374 

mobiel: 06-18556735 

info@krobbehiem.nl 

www.krobbehiem.nl 
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Nieuws van het dorpsbelang    _ 

Na een welverdiende zomervakantie, hebben wij op 

2 september jl. onze eerste bestuursvergadering 

weer gehad. Na vele overleggen op afstand, via 

Teams, konden we eindelijk weer samenkomen in 

het dorpshuis. Graag brengen we u op de hoogte 

van enkele afgeronde en lopende zaken! 

 

Picknickbank  

Begin september is de Tike uitgebreid met een nieuwe picknick-

bank. Deze is te vinden aan het einde van de Doktersheide, rechts 

van de reus. De picknickbank is gefinancierd vanuit het toegewe-

zen buurtbudget uit de 1e ronde van 2020. 

 

We hopen dat er veel gebruik van zal worden gemaakt door de ve-

le fietsers en wandelaars die hierlangs gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infopaneel nabij glasbak  

Begin dit jaar is het kapotte informatiepaneel op de hoek van de 

Singels verwijderd, omdat de plastic informatieplaat gevaarlijke 

scherpe hoeken bevatte. We zijn nu aan het kijken wat de moge-

lijkheden zijn voor het plaatsen van een tafel, met een nieuw infor-

matiepaneel. Streven is om de financiering hiervoor aan te vragen 

in de 2e ronde van het Buurtbudget van dit jaar.  

 

Mogelijke verkoop Tiekster boskje, toekomst Tsjerkepaed 

Nu het Tiekster boskje te koop staat, is het onduidelijk of een nieu-
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 we eigenaar toestemming blijft geven om er doorheen te wandelen. 

Het is voor het behoud van de historische paden enorm gewenst 

dat het boskje toegankelijk blijft. Daarom heeft het bestuur contact 

gezocht met de gemeente maar die zien er geen heil in om  

ons opnieuw om te zien of we wellicht op een andere manier het 

Tiekster boskje kunnen behouden. We houden u op de hoogte! 

 

AED Training 

Per week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Het is van 

levensbelang dat er zo snel mogelijk wordt gereanimeerd.  

Elke minuut dat iemand met een hartstilstand niet wordt gereani-

meerd neemt de overlevingskans met 10 % af. Hoe meer mensen 

weten hoe ze moeten handelen, hoe sneller er actie wordt onderno-

men met een grotere overlevingskans.  

Daarom bieden wij u op vrijdag 8 oktober vanaf 19:30 uur een re-

animatie/AED cursus aan in het dorpshuis. Deze zal worden gege-

ven door Dik Zijlstra van BHV Friesland en Jillard Faber, Ambulan-

ceverpleegkundige. Deze cursus is kosteloos en nog belangrijker u 

kunt er levens mee reden, al hopen wij dat het nooit nodig zal zijn.  

Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus wilt u leren reanimeren of uw 

vaardigheden opfrissen meldt u dan aan.  

 

Jaarvergadering 

Woensdag 15 september was de uitgestelde jaarvergadering van 

2021.  Als bestuur hadden we de hoop, dat na het annuleren van 

de jaarvergadering van 2020, er een goede opkomst zou zijn, maar 

helaas was de opkomst erg laag.  

 

We hopen als bestuur dat de opkomst op woensdag 30 maart 2022 

beter zal zijn. Als bestuur hebben wij nl. ook onze leden nodig! 

 

Tijdens de jaarvergadering is Yka van der Veen, na haar periode 

van 4 jaar, afgetreden en zijn wij blij mede te kunnen delen dat 

Inge Breedijk is toegetreden tot het bestuur van het Dorpsbelang. 

 

Agenda 

Donderdag 14 oktober 2021 19:30 uur Bestuursvergadering 
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SDG Nieuws       __ 

Voor de zomervakantie hebben we het seizoen mooi af kunnen slui-

ten met een zeer geslaagd Muziekfeest op ’t Plein!  

Het bleef lang droog, maar de regen aan het slot van het concert 

mocht de pret niet drukken. SDG is terug! In samenwerking met 

Folkert Hans Tolsma en onze leerlingen werd het een gezellige (en 

corona-proof) avond op het plein! 

Wat zijn we blij dat we na dit jaar van ons hebben kunnen laten 

horen. Een jaar met weinig repetities en optredens.  

Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân. 

Met dit concert sloot SDG het seizoen 2020/2021 af. Hiervoor ont-

vingen we een subsidie van de Provincie Fryslân voor leefbaar-

heidsinitiatieven in het dorp. Een concert voor onze trouwe fans en 

donateurs die ons ook in een jaar zonder muziek trouw bleven en 

onze acties steunden. Dank jullie wel daarvoor!  
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Behalve dit concert 

brachten we ook alle 

80+’ers van De Tike een 

bloemetje en speelden we 

in Berchhiem voor 2 oud 

inwoners van de Tike, 

Sjouk Pijl en Griet Kooi-

stra. Ook hier mocht de 

regen de pret niet druk-

ken, wat hebben de da-

mes genoten! 

 

Inmiddels is de zomer voorbij en zijn we alweer een aantal weken 

aan het repeteren.  

De bedoeling is om eind oktober / begin november een mooi con-

cert te plannen. Waar en wanneer hoort u t.z.t. 

Ook staat het Sjoelen en Kege-

len weer op het programma, 

dit keer op 19 en 20 november. 

Door de corona maatregelen 

moeten we nog even bedenken 

hoe en wat, maar 1 ding is ze-

ker… het Sjoelen en Kegelen 

gaat dit jaar door! 

In december willen we rondom 

kerst ook heel graag weer voor 

u optreden. Ook hier hoort u t.z.t meer over! 

We hopen op een mooi muzikaal seizoen, met veel hoogtepunten 

samen met u! 

Lysbeth Bus 
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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!  

Onderstaande activiteiten staan gepland voor het najaar van 2021. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona zullen deze wel 

of niet doorgaan. Houd social media in de gaten.  

 

 

    

 

  

Programma dorpshuis sept t/m dec 2021  __ 

September 2021 

17 september: Kinderdisco 

18 september: Klaverjassen 

 

Oktober 2021 

1 oktober: Lekker ite 

9 oktober: Feestavond met  

                Bertus Sipma 

16 oktober: Klaverjassen 

20 oktober: Kinderactiviteit 

30 oktober: Tykstercafé 

   

November 2021 

5 november: E-bingo 

13 november: Binnenkomst Sinterklaas 

13 november: Klaverjassen 

19/20 november: Sjoelen en Kegelen 

 

December 2021 

8 december: Kerstworkshop 

10 december: Kinderdisco 

11 december: Tykster cafe 

17 december: Lekker ite 
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Goed om te weten       

Dorpsbelang De Tike 

www.de-tike.frl 

dorpsbelangdetike@hotmail.com 

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

 

Wijkbeheer  

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

Telefoonnummer : 06-53180832  

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

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

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

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

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

   Tel. 0900-8844 

In groet nei it sikehûs      

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

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

H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 

9263 PH Garyp 

0511 - 52 12 64 0511 - 52 12 00 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 

9218 PM Opeinde 

0512 - 37 12 61 0512 - 37 15 43 

Keijer  

Buorren 34e 

9216 WE Oudega 

0512 - 37 12 62 0512 - 37 26 75 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 

9261 VH Eastermar 

0512 - 47 12 21 0512 - 47 19 45 

Huisartsen    

Onderstaande huisartsen nemen deel 

aan Dokterswacht Friesland.  

De dienstverlening in de avond, de 

nacht, het weekend en op feestdagen 

is gezamenlijk geregeld via Dokterswacht Friesland. Dat betekent in uw 

gebied via de Dokterswachtpost Drachten. 

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

gend een huisarts nodig? Neem dan contact op met Dokterswacht 

Friesland.  

Centraal nummer:  0900 - 112 7 112 

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

ken worden namelijk altijd eerst overlegd met de regiearts alvorens deze 

wordt ingepland. 

Voor algemeen informatie, herhaalrecepten en niet-spoedeisende klachten 

kunt u terecht bij uw eigen huisarts.  

De laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike   

info@delaatste-eer.nl 

Uitvaartverzorging Martien Nijboer 

tel. 0512-331420/06-21491505 

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

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

dagen bij.  
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De Heidehipper       _ 

De dorpskrant van De Tike. Verschijnt jaarlijks in de maanden maart, juni, september 
en december. Voor het eerst verschenen in januari 1988. 
Samengesteld door u en de redactie. Boordevol nieuws van en over De Tike.  Gratis 
voor inwoners van De Tike. 
Voor belangstellenden buiten De Tike is De Heidehipper voor  € 1,50 te verkrijgen bij de 
redactieleden. 
 
Redactieleden 
Alida Soepboer  (penningmeester)   tel. 06-27346208  
Sietske Wijma     tel. 0512-372986 
Anja de Vries      
Petra Veenstra     tel. 06-42420371 
    
Postadres (kopijadres)  
Mr de Jongwei 12a  9219 VN  De Tike   
Mr de Jongwei 6  9219 VN  De Tike 
 
Aanleveren kopij 
• Per E-mail: heidehipper@hotmail.com 
• Handgeschreven 

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

Verantwoording: 

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

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

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

den niet gepubliceerd, tenzij de naam van de inzend(st)er bij de redactie bekend is. 
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Kopij inleveren tot 10 december 


