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Titel         __ 

 

 

Zaterdag 10 september 

hield het Huisgezin, na 

enkele jaren, weer een 

open middag. Iedereen 

was welkom.  
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Fan de redaksje      ______ 

Het is 1995 als John en ik op De Tike komen wonen. Het dorp tel-

de toen tien huizen minder; ik verwacht dat het inwonersaantal 

dan ook ongeveer gelijk is gebleven.  Nadat het huis af is en onze 

jongens zijn geboren komen we meer in aanraking met het dorps-

leven. We ontmoeten andere ouders als we de kinderen naar 

school of opvang brengen. We worden benaderd voor een bestuur 

of commissie en leren weer meer mensen kennen. John zit enkele 

jaren in het Dorpsbelang en ik ga in de feestcommissie en enkele 

jaren later word ik ook redactielid van de Heidehipper. We ontdek-

ken dat we samen met onze dorpsgenoten het dorp zíjn!  

Voor de ruim 300 dorpelingen die de Tike telt kennen we een ac-

tief dorpsleven. Zo hebben we een leuke Brassband met overwe-

gend Tykster leden. Een biljartvereniging, een Countryline Dance-

Club, een dorpshuis waar elke donderdagavond grand café is en 

verder heel vaak activiteiten worden georganiseerd. Een dorps-

krant, Dorpsbelang, de feestcommissie of een tijdelijke commissie 

om bijvoorbeeld het dorpsplein  gestalte te geven. Maar ook een 

club mensen die de wandelpaden rond de Tike netjes en begaan-

baar houdt, een bernespul-commissie die de verbinding tussen 

Tykster kinderen in stand probeert te houden nu de kinderen naar 

verschillende scholen in de omgeving gaan.  

Regelmatig  zijn er mensen nodig voor een commissie of bestuur. 

Vele Tyksters leveren daarin een aandeel. Omdat de vijver vrij 

klein is zijn sommige mensen dan ook op meer dan een plek terug 

te vinden. Dan telt dat vele handen licht werk maken. Daarom 

worden ook ‘nieuwe’ Tyksters vaak al snel benaderd om plaats te 

nemen in een of andere commissie of vereniging. Dan snijdt het 

mes aan twee kanten; men betekent wat voor deze gemeenschap 

en je leert elkaar snel en goed kennen.  

Wat is het fantastisch dat we op deze manier met ons allen zorgen 

dat dit prachtige dorp kunnen laten leven.  

Een van deze vrijwilligers is Harm Bosga, onze trouwe columnist. 

Hij is ‘Tykster om utens’ geworden (zie ook pagina 22). Daarnaast 

zijn hij en zijn vrouw Ida nu ook Burgumer! Betekent dit dat ze 

dan geen Tykster meer bent? Ik denk dat in het geval van Bosga 

het volgende geldt: Jo kin Bosga wol út de Tike helje mar de Tike 
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Bij de voorpagina      __ 
 

Zonsondergang gemaakt door Rien de 

Bruin vanaf de Rottevalle kant richting 

De Tike. 

Zie ook pagina 16 

 

 

Zonnebloemen - Opening dorpsplein   __ 
 

Met de opening van het dorpsplein, afgelopen mei, werd er aan de 

kinderen van De Tike de mogelijkheid geboden om zonnebloempit-

ten te planten. De grootste én hoogste zonnebloem zouden worden 

beloond met een klein prijsje. Bram Aaders is de winnaar van de 

grootste zonnebloem. De redactie is nog op zoek naar de winnaar 

van de hoogste zonnebloem. Hij of zij kan 

zich melden bij redactieleden Janinke of 

Alida. 

nét út Bosga! De redactie is dan ook blij dat hij te kennen heeft 

gegeven dat hij regelmatig columns voor de Heidehipper wil blij-

ven verzorgen.  

We wensen Bosga veel woonplezier in het mooie Burgum en hopen 

dat hij nog lang binding met De Tike blijft houden.  
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Efkes foarstelle…Wymer, Jelly, Rutmer en Jeldert_ 

Sûnt it ein fan maart meie wy ús ek “Tyksters” neame: Wymer, Jel-

ly, Rutmer en Jeldert Bloemhof. Wy komme fan Burgum en hiene 

dêr in moai plak oan’e Burgumerdaam, mar us dream wie om oait 

nog ’s bûten út te wenjen en it leafst yn in hûs mei wat mear ka-

rakter as ús nijbouwenning dêr. By de Heidekamp hienen we fuort 

in goed gefoel en mei in bytsje gelok is dat no ús thús wurden. En 

it moaie is sa fielde dat ek fanôf de earste dei.   

Gelokkich moest hjir ek nog wat gebeure, want Wymer hâld net fan 

stil sitten, dus dy kin hjir syn aai wol kwyt. Wy probearje dêrom ek 

safolle mooglik sels te dwaan. Njonken it klussen is Wymer syn 

passy fuotbaljen, hy hat dan yn Burgum ek nog syn eigen fuot-

balakademy. Ek beide jongens fuotbalje. Ôfroune jier ha se nog by 

Burgum ofmakke, mar dit jier ha sy de oerstap makke nei ONT. Tot 

no ta foldocht dat hun bêst! (En se hoege net sa fier mear te fytsen 

nei it trainen). 

Njonken it fuotbaljen mei Rutmer graach buorman Klaas helpe, 

drumme en game. Ek Jeldert mei graach game en bûten omprutse. 

Gelokkich krije we se soms ek nog wol safier om ús te helpen by it 

ferbouwen (slope fine se it moaist) en yn’e tun (gers meane op’e 

sitmaaier is dan favoriet).   

Jelly mei bûten it wurk om graach yoga dwaan en hurdrinne, al is 

dat letste der op’e Tike nog net sa  fan kaam. Wol hat se de hyn-

derhobby wer oppakt en at der straks wer wat mear tiid foar is, dan 

is de folgende dream dat de hynstestâl op’e Heidekamp ek wer sa 

brûkt wurd. 

Wolle jimme mear fan us witte 

of binne jimme nijsgjirrich nei 

de ferbou? Jimme binne altyd 

wolkom op’e Heidekamp! Ek 

digitaal binne wy te folgjen op 

instagram: de_heidekamp. 

Groetnis fan Wymer, Jelly, 

Rutmer en Jeldert  
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 Oogstmarkt zaterdag 24 september 12.00 uur -
16.30 uur 

Ook dit jaar hopen we, als 

Tsjerketún commissie,  weer 

een oogstmarkt te organise-

ren in de Tsjerketún achter 

de gereformeerde kerk in 

Opeinde.  

De opzet zal groter zijn dan 

vorig jaar, er hebben zich al 

verschillende standhouders 

aangemeld. 

Er zal sfeervolle livemuziek klinken, dus al met al wordt het weer 

heel gezellig! 

Zo kunt u bijvoorbeeld meedoen met workshops, lekker even zit-

ten met een kopje koffie of thee enz.  

U kunt deze middag heerlijk rondsnuffelen, kijken en proeven. 

We willen niet te veel verklappen en hopen uiteraard dat u ook 

even een kijkje komt nemen.  

De entree is gratis  

Veilig Verkeer Nederland: Hulp gezocht  _   

In en rondom De Tike doen wij als vrijwilligers van de lokale Vei-

lig Verkeer Nederland afdeling verschillende activiteiten. Denk 

hierbij aan voorlichtingen op scholen over de veilige fiets, fiets-

keuringen en helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in Drach-

ten. Wij zijn opzoek naar versterking van ons lokale vrijwilligers-

team. Dit najaar gaan we bijvoorbeeld fietsen van de kinderen 

controleren, zodat ze in de donkere dagen weer veilig op pad 

kunnen gaan. Lijkt het je leuk om af 

en toe aan te sluiten bij een activiteit 

voor verkeersveiligheid in de buurt?  

Stuur een mailtje naar Sanne via 

steunpuntnoord@vvn.nl  
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Tyksters in het nieuws     __ 

 

Húske hippe     __  __ 

Jasmijn Bosch en Robert van der Meer zijn naar Master de Jongwei 

15B gehipt. 

Zij zullen zich in de volgende Heidehipper aan u voorstellen.  

 

Richard Bijstra en Jekle Rijkens zijn als samen-

gesteld gezin komen wonen aan It Leech 8A, 

met hun kinderen: 

Sterre Bijstra 

Yann Rijkens 

Caere Rijkens 

Richard en Jekle trouwen 4 oktober as.  

Ook zij zullen zich in de volgende Hipper aan u 

voorstellen. 
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 Geslaagd     __  _______ 

Natasja - MBO1  

en op 5 juni moeder ge-

worden van Mana 

Janneke Koster - 

MBO1 

Catrinus Kooistra -

Manager Retail 
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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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Jubileum        __ 

Op 21 november zijn Steffen en Geke Kooistra 50 jaar getrouwd! 

Steffen Kooistra ligt momenteel in Groningen in het ziekenhuis. Hij 

heeft een moeilijk te behandelen infectie in zijn rug. Als vervelende 

complicatie werken zijn nieren niet waardoor hij gedialyseerd moet 

worden.  

 

Voor wie een kaartje wil sturen:  

 

Steffen Kooistra 

Martini Ziekenhuis 

Van Swietenplein 1 

9728 NT Groningen 

Verpleegafdeling B Kamer 201 
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   Geboren:     __    

Op 15 augustus werd Lie-

ke Fardau geboren, doch-

ter van Franke en Berber 

Kooistra en zusje van Ilse.  

 

Fam. Kooistra  

It Leech 3 De Tike  

“Wy binne bliid en wolle it hiel lûd roppe 

Want wy hawwe wer in lytse poppe 

Fansels bin ik it meast op ‘t skik 

Want de grutste dat bliuw ik” 

 

Ilse 
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Dit bin ik…  ______     __ 

Naam:  Marije Reinskjen Annet Visser 

Leeftijd:  11 jaar 

Schoenmaat:  39     Lengte: 161 cm 

Kleur ogen:  Bruin   

Broer/zus:   2 broers: Cornelis en Gyan 

Tevreden?  Ja 

Verkering:  Nee   

School:  De Twirre in Eastermar 

Favoriete vak op school:  Gym, omdat je hebt  

    vaak lol en je kan lekker bewegen   

Favoriete websites:  Tiktok en Youtube  

Favoriete muzieknummer:  Gimme Gimme van Abba  

Favoriete muziekgroep:  Abba  

Favoriete sporter:    Lieke Martens 

Favoriete film:   Matilda 

Favoriete spel:   Levensweg en Monopoly  

Favoriete tv-serie:   Ik vertrek en Pretpark Summer Vibes  

Favoriete boek:   Matilda en Dinges  

Favoriete sport:   Paardrijden omdat ik zelf paard rij en ik 

    het een leuke sport vind 

Favoriete muziekinstrument: Toeter omdat ik er zelf ook een speel  

Mijn hobby’s:    Paardrijden, lezen, buitenspelen, met 

    vrienden afspreken 

Het leukste aan mijn hobby is: Het is gezellig en leuk 

Dit wil ik later worden:  Dierenarts  

Dit doe ik als ik me verveel: Dan ga ik op mijn telefoon zitten   

Wie zou je graag ontmoeten? Dr Pol en Kalvijn 

Wie bewonder je het meest? Onze hond Mila 

Favoriete auto:   Tesla 

Wat ligt er onder je bed?  Ik heb een hoog slaper dus een plank 

    met boeken en veel meer 

Lievelingseten:   Lasagne, patat, pizza   

Brood of warm eten?   Warm eten 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Doe ik zo, Nu niet en boeie 

Huisdieren?    Een hond Mila en twee katten Max en 

    Mistie en we hebben ook kippen 

Waar kun je niet tegen?  Als je vals speelt, buitensluit en als  

    mijn broers irritant doen 

Goede voornemens:   Vaker Mila de hond borstelen en minder 

    vaak op te telefoon 
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 Efkes foarstelle…Siebren, Esther, Lyke en Yfke___ 

Hallo..  

Laten we ons als eerste voorstellen voor degenen die ons nog niet 

kennen of gezien hebben in De Tike (en omstreken). Wij zijn Esther 

en Siebren, Lyke en Yfke zijn onze dochters van 2½ en een half 

jaar oud.  

Wij zijn onlangs getrouwd en wonen “al” sinds maart 2018 op Pol-

derdyk 8. Officieel valt dit onder Sumar maar we zijn blij dat we 

mee mogen doen bij De Tike!  

‘Siebren’ komt van oorsprong uit Donkerbroek waar ik mijn hele 

leven heb gewoond voordat ik Esther heb leren kennen. ‘Esther’ 

heeft voordat we hier kwamen wonen in Drachten gewoond. We 

hebben elkaar leren kennen op het werk bij Philips in Drachten 

waar ik nog steeds werkzaam ben als monteur. Esther is inmiddels 

onderwijsassistent in Sint Annaparochie waar ze ook voor heeft ge-

leerd.  

Samen zijn we het avontuur aangegaan om groter te gaan wonen 

en een plek te mogen hebben voor de hobby: Paarden. We hebben 

een nieuw huis mogen bouwen waar we vanaf mei 2019 ingetrok-

ken zijn. We zijn onderhand klaar 

met klussen in en rond het huis om 

toonbaar te zijn om in dit krantje te 

mogen komen  

We wonen hier inmiddels 4 jaar met 

veel plezier, waar we fijne buren en 

kennissen hebben leren kennen en 

dus ook al leuke contacten kunnen 

onderhouden.  

Wij hopen dan ook nog lang van dit 

mooie plekje te mogen genieten en 

samen in goede gezondheid oud te 

worden met ons gezin.  

Groeten   

Siebren, Esther  

Lyke en Yfke  
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Terugblik Natuermerke van Arcadia aan de Leijen 

op 2, 3 en 4 september 

Foto: Rien de Bruin. Gemaakt na de sluiting op 4 september.  

 

De Natuermerke aan de Leijen was het laatste van de vele natuur/

cultuur projecten van Arcadia. 

De projecten vloeiden voort uit 'Leeuwarden Culturele hoofdstad 

van Europa' in 2018. Ook de leesavonden zoals er een plaatsvond 

in de tuin van Yka en Harm aan de Leyensreed op 27 juli maakten 

daar deel van uit.   

Uit vijf dorpen rond de Leijen presenteerden vrijwilligers op diverse 

wijzen in  drie dagen hun betrokkenheid bij het mooiste meer van 

Friesland. Er was bij de diverse 'kraampjes' van alles te doen en te  

beleven, voor jong en oud. Informatie, gesprekken met 

'Leijenlovers', doe-dingetjes en meer. De unieke natuur van de 

Leijen, flora en fauna, speelde uiteraard een belangrijke rol. Ook 

met sprekers, interviews en  muziek in de projecttent en op het 

strand. De in De Tike wonende voormalige gemeente-dichter An-

dries de Jong gaf een inzicht in zijn dichtwerk.  Ook de Tiekster ca-

baretier Folkert Wesseling trad er een paar keer met succes op.    
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 De vrijwilligers van de Historische Kring van De Tike ( belangrijkste 

'Leijen dorp'), richtten hun informatie vooral ook op de geschiede-

nis van het veenmeer. Met boeken, literatuur en foto's. Maar  voor-

al maakten zij een prachtig voorlichtingsdocument/flyer. De flyer, 

gemaakt door Geke Kooistra en Yka van der Veen, maakte veel in-

druk bij de Merke/Arcadia organisatie. Toen op zondagmiddag ge-

meentebestuurders op bezoek waren werd deze Tiekster flyer als 

kenmerkend voor het evenement, aan de bestuurders aangeboden. 

Een mooie opsteker voor De Tike. 

De  Arcadia/Natuermerke organisatie geeft toe dat zij misschien 

meer hadden kunnen doen aan publicatie voor dit mooie evene-

ment. Het Leijen paviljoen/restaurant, het strand en de camping 

worden, zeker in deze mooie zomer,  door velen bezocht en mede 

daardoor was er een bevredigend aantal bezoekers.  

Maar het hadden er best nog wat meer mogen en kunnen zijn. 

Hoe dan ook, De Tike: Dorpsbelang en de Historische Kring hebben 

hun best gedaan. 

Het Rûnte Team  

Historische Kring De Tike  
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  Groninger klei-aardappelen 
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Efkes foarstelle…      __ 

Sinds 13 juli wonen wij in de Tike op de Master de Jongwei 18-A in 

het huis waar voorheen de familie van der Velde woonde. We zijn 

nog steeds aan het klussen om alles helemaal naar wens te krijgen. 

Ook de tuin, zowel voor als achter, wordt daarbij niet vergeten. We 

hebben een hond, een zwart-witte Schapendoes Twirre, en de kans 

is groot dat we al zijn opgemerkt tijdens het uitlaten. We wonen op 

een prachtig plekje en we voelen ons al helemaal thuis en ook wel-

kom in de Tike. We hebben leuke buren en andere omwonenden en 

we leren steeds meer mensen kennen.  

We hebben heel lang in Drachten gewoond, in wijk de Folgeren vlak 

bij de watertoren, maar oor-

spronkelijk zijn we beide af-

komstig uit Leeuwarden. Voor-

dat we zijn verhuisd hebben we 

het dorpsfeest in de Tike mee-

gemaakt en zoveel mogelijk 

aan de activiteiten meegedaan. 

Dat is iets wat Drachten op die 

manier niet kent, erg leuk!  

Onze kinderen zijn al een tijdje 

het huis uit.  We hebben samen 

5 kinderen plus hun partners en inmiddels 6 kleinkinderen. 

Geert (71) heeft tot z’n pensionering in 2015 gewerkt voor diverse 

automatiseringsbedrijven. Momenteel helpt hij mensen met hun 

digitale problemen. “Zorgeloos Digitaal” is namelijk niet vanzelf-

sprekend, terwijl steeds meer zaken digitaal geregeld worden. Het 

gebruik van internet en middelen als computer/smartphone/tablet 

kan problemen geven en als dat zo is kan Geert helpen. Daarnaast 

heeft hij als hobby’s muziek (gitaar) en fotografie. Wandelen in de 

natuur of met de hond doen we beide graag.  Op vakantie gaan we 

graag naar Duitsland of Oostenrijk. 

Welmoed (60) is vroeger altijd voor de kinderen thuis geweest. 

Daarnaast heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan, onder andere bij 

de peuterspeelzaal in de Folgeren en Kinderdagcentrum It Bijenhûs 

voor  kinderen met een verstandelijke beperking. Maar de laatste 

15 jaar heeft ze wekelijks muziek gemaakt met Sjoukje Scheltema, 
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 muziekagoog bij Talant (nu Alliade). Dit was met volwassen men-

sen met een verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperking. 

Verder is ze samen met haar zus mantelzorger voor hun 89-jarige 

moeder.  

Nu we in de Tike wonen wil ze eerst in huis alles op de rit hebben 

en dan verder zien wat ze eventueel wil gaan doen aan vrijwilli-

gerswerk. Welmoed heeft veel aan muziek gedaan. Ze is begonnen 

met piano en daarna gitaar en viool. Met de viool heeft ze in ver-

schillende orkesten gespeeld en veel projectmatige dingen gedaan, 

want als je viool speelt kan je overal terecht. Helaas kan ze na vier 

operaties aan de rechterhand geen viool meer spelen. Maar mo-

menteel neemt ze het drummen en de percussie bij vrouwenkoor 

“Noaten op 'e Sang” uit Surhuisterveen voor haar rekening. Haar 

andere hobby’s zijn tekenen/schilderen, naaien, haken, breien en 

fotografie.  

We hopen nog lang in de Tike te mogen wonen en te genieten van 

het dorp en de mooie omgeving.  

Groeten en oant sjen! 

Geert en Welmoed van der Meer 

 

 

Tankbetsjoeging Gouden Brulloft_   __ 
 

Bêste minsken,  

Wat moai, sa't jimme omtinken jûn hawwe oan ús gouden 

houliksjubileum. 

Hertlik tank foar alle kaarten en blom-

men. 

It wie in moaie sinnige dei foar ús en wy 

hoopje dat de sinne ek foar jim allegear-

re noch lang skine mei.  

 

Groetnis, Sieberen en Lammie Postema 
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Fan It Leech nei trije heech__________________ 

Yn desimber 1966 seach ik yn myn fakblêd fan it PCO dat der op 

De Tike in learkrêft frege waard foar de earste, twadde en tredde 

klasse. It gie om in lytse twamansskoalle en dy koene yn dy tiid 

suver gjin learkrêften krije. Boppedat bestie der yn dit gefal ek in 

kâns om net yn militaire tsjinst te hoegen, mar dan moasten jo wol 

fiif jier bliuwe. Der wie boppedat in wenning beskikber. Dat sad-

waande skreau ik in sollisitaasjebrief. Op 11 jannewaris slagge ik 

foar it lêste ûnderdiel fan de haadakte. Doe’t ik dat trochjoech krige 

ik te hearren dat ik op 30 jannewaris komme koe foar in proefles. 

Yn de auto fan myn broer makke ik de reis nei De Tike. Doe ried 

men noch gewoan troch de Suder- en Noarderbuert fan Drachten. 

Njonken de Kommisjewei troch De Pein wie noch gjin fytspaad. 

Rjochts fan de âlde grifformearde tsjerke fia in smel dykje kaam ik 

op De Tike. Nei it winkeltsje fan Sijke like it wol as wie it dien mei 

de bebouwing. Dochs mar trochride en ja hear, dêr wie de skoalle 

mei in grut grintplein der foar.  

Nei yn de kunde te kommen mei haadmaster Van der Werff en it 

skoalbestjoer, koe it mar oangean. Ik hie it bibelferhaal taret yn it 

Hollânsk, mar der waard my ferteld dat de bern wend wiene om dat 

yn it Frysk oan te hearren. Nei noch in pear leskes moast ik mar 

efkes salang mei de frou fan de haadmaster prate. It bestjoer en 

Van der Werff wiene gau út ‘e rie. Ik krige de beneaming, mar it 

moast noch wol wis wêze dat it leger gjin ferlet fan my hie. Van der 

Werff soe daliks in brief nei definsje stjoere. Ik koe begjinne op 4 

april 1967. Oant salang wie ik boerefeint yn Rotstergaast. Doe 

kaam fan de kweekskoalle de fraach oft ik ynfalle koe op de LTS yn 

Emmeloord. Dat paste my krekt, want ik woe graach wat fertsjinje 

mei it each op de trouplannen mei Ida. Der wie ommers in wenning 

beskikber op De Tike en doe wie it út noch yn gjin wenst dat jo 

sûnder te trouwen by inoar ynlutsen. Hoe koe it sa mal treffe, doe’t 

ûnder de les direkteur De Schiffart my fertelde dat ik dochs soldaat 

wurde moast. Op 14 maart melde yn de Isabellakazerne yn Den 

Bosch. 

Van der Werff klom wer yn de pinne en it slagge him om my op 3 

april út tsjinst te krijen. Op nei De Tike en mei Ida ús trouplannen 

útwurkje. De grutte dei wie op 2 juny 1967 en in pear wiken dêrnei 

setten wy ús tegearre nei wenjen op Peinderwei 3. Dêr hawwe wy 
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 ryklik sân jier wenne en Harmen en Sytse binne yn dat hûs berne. 

Ida woe net altyd allinne mar mem en húsfrou wêze. As ien fan de 

earste froulju op De Tike socht en krige se wurk bûten de doar. 

Begjin jierren santich bouden de Sijke-jonges harren eigen hûs op 

De Tike. Buorman Jan Postema kaam by my en sei dat soks ek wol 

wat foar ús wie. Miskien kinst wol lân fan ús mem yn It Leech 

keapje. Doe ha ik in kearmannich nei ús lettere buorfrou Akke west 

te praten en fan har mocht ik doe in hoeke grûn keapje. It slagge 

flot mei de formaliteiten by de gemeente en doe koene der plan-

nen makke wurde. Hilke Atema makke in tekening en soe ek de 

bou begeliede. Mei help fan de Sijke-jonges en Willem en Jan 

Boonstra is it hûs It Leech 8a boud. Sels ha ik der ek in grut oan-

diel yn hân, want fan de faklju ha ik in soad leard. Wy hiene no in 

soad romte om ‘e doar. De jonges koene der fuotbalje, wy krigen 

earst skiep en letter geiten, mar de bern hiene ek kninen, dowen, 

parkiten en kwartels. Fansels kamen der ek hinnen, dy’t by’t winter 

oer it hiele hiem rinne mochten. De húshâlding waard ek nochris 

grutter doe’t Rudmer en Djoke berne waarden.  

No is ús nestje wer leech, want ús bern binne allegear Friezen om 

utens wurden. Foar ús dus gjin mantelsoargers of pake- en beppe-

sizzers dy’t wat hantlangje kinne. Dêrom hawwe wy nei lang beried 

– ik wie net samar oer de streek te krijen – it beslút nommen en 

sjoch om wat oars. Yn Burgum waard wakker reklame makke foar 

de apparteminten fan de Sminiabosk. Wy hawwe doe in opsje 

nommen en ús hûs te keap setten. En sûnt 11 augustus wenje wy 

no yn Burgum. It foldocht skoan, mar likegoed tinke wy noch wol-

ris werom oan ús moaie frije stee yn It Leech en oan it moaie fre-

dige doarpke De Tike. Wy mochten 48 jier mei nocht  yn It Leech 

wenje. Dochs ferlitte wy nei 55 jier De Tike. Tiden hawwe tiden en 

okkerdeis lies ik op in stien by Feinsum: 

Neat bliuwt sa as it is 

Neat wurdt sa as it wie 

 

Us nije adres: Trambaan 63  9251 LZ Burgum   Tel. 0511-403456. 

Groetnis fan Harm en Ida Bosga-Bouwer.  
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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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Nieuws van de Historische kring “De Rûnte”_____ 

In het weekend van 29 en 30 oktober a.s. kunnen we eindelijk 

weer een expositie inrichten in het dorpshuis. Zoals vanouds zal 

het weer een tweedaagse expositie worden met als thema:  

De Tiekster middenstanders/ondernemers vanaf rond 1920.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste middenstander van De Tike sloot zijn bedrijf in 1974. 

Dat was 'Pieter Fytsmakker'.  Het achterhuis van de nog bestaande 

woning op de hoek van de Master de Jongwei en de Susterwei was 

zijn winkel en werkplaats. Aan de wegkant stond een heuse benzi-

nepomp waar de Tykster autobezitters tankten. In 1970 kostte een 

liter benzine bij hem f. 0,66 (€ 0,31).  

Naast de fietsenmaker stond de kruidenierswinkel van Paulus en 

zijn zus Anna Paulusma. Er waren hier kruideniers, bakkers, vee-

kooplieden en veevervoerders, een schoenmaker, een café met 

Verlof en één zonder, een snoepwinkeltje, bezorgdiensten, een rij-

dende supermarkt, een stoelmatter, een imker (bijker), een auto-

rijschool, een winkel voor spullen voor boeren, een uitgever, kap-

pers, een kolenboer  ..., en meer.   

Een bijzondere geschiedenis die in oktober in het dorpshuis weer 

tot leven zal komen. Dus, dat wilt u vast niet missen.  

Foto van de “suertjes winkel” van weduwe Kooistra aan de Susterwei 
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 Op zaterdagmiddag 29 en zondagmiddag 30 oktober gaan de deu-

ren van het dorpshuis open om 13.30 tot 17.00 uur. Met doorlo-

pend bezoekmoment, maar wilt u echt de tijd nemen voor wat er te 

zien en te lezen is en met anderen praten over die 'goeie âlde 

tiiden', kom dan niet te laat. Iedereen welkom, gratis entree.  

Oant sjen yn de wynmoanne (oktober) 

Het Rûnteteam  

De Tike     

 

Simmermuseum Deltike_____________________ 

Dit huisje stond op de Deltike, naast het huis waar Jaap en Betty 

nu wonen. 

De inwoners, Reinder en Tjipkje hadden hier het eerste (en laat-

ste?) museum van de Tike in gevestigd. 

Tjipkje kon heel goed breien, ze breide tafelkleedjes, vloerkleedjes, 

eierwarmers en nog veel meer. Ze oogstte er veel bewondering 

mee, iedereen kwam langs om te kijken wat ze nu weer voor moois 

had! Dus, dacht Tjipkje als ik nu per bezoeker een stuiver of een 

dubbeltje entree vraag heb ik een leuke "instruier'!  

En zo begon het beroemde 

"simmermuseum"(alleen 

geopend in de zomer). 

Tjipkje werd tenslotte zo 

commercieel dat ze de dok-

ter die langs kwam omdat 

ze ziek was, niet eerder 

binnen liet voor hij entree 

betaalde! Dokter Ament uit 

Burgum wilde ook niet 

moeilijk doen en betaalde 

10 cent entree! 

Geke Kooistra 

Historische kring 
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Yn petear mei... Willemien de Vries   __ 

Onder de grote beuk aan de Susterwei wonen Harrie en Willemien, 

al vijfenveertig jaar. Bij de achterdeur valt meteen een Feyenoord 

embleem aan de muur op, die heeft Harrie gekregen toen Feyen-

oord landskampioen werd. Ze wilden graag in een dorp wonen, met 

directe buren en ze vielen voor het huisje vanwege de ruime kavel 

waar momenteel het paard van kleindochter Elina staat. Harrie had 

al wat familie in De Tike wonen dus ze kenden het dorp al een 

beetje. Ze krijgen op 15 juli 

1977 de sleutel van het huis en 

knappen het huis op. Op 11 

november van dat jaar trouwen 

ze en verhuizen ze allebei van-

uit hun ouderlijke huizen naar 

De Tike (al hoort hun huis offi-

cieel bij Sumar). Ze zijn hier 

thuis, "Harrie wol hjir ek nea 

wer wei, seit Willemien." 

 

Binnen aan de keukentafel valt de gezellige en pas vernieuwde 

keuken op, het geheel heeft een warme en landelijke uitstraling 

waar je je direct thuis voelt. Ik vraag Willemien naar haar jeugd en 

meteen begint ze enthousiast te vertellen. Willemien is geboren en 

getogen in Drachten, ze is opgegroeid vlakbij de Dwarsvaart samen 

met twee jongere broers. Drachten zag er in die tijd nog heel an-

ders uit. "It wie in geweldich plak om op te groeien, mei lân efter 

de feart wêr’t wy as bern in soart boarten. Altyd lekker bûten, yn 

de wintertiid as der iis lei dan bûn ús heit de redens ûnder yn hûs - 

lekker strak dan bleauwen se goed sitten - en sjouwde hy ús sa de 

feart op om de hiele middei te reedriden. Wy hawwe ek wol ris 

domme dingen dien, dan stie it lân fol mei tarwe yn de simmer en 

makken wy der allegear paadsjes yn mei yn it midden in hûske. 

Dêr wiene de boeren fansels net bliid mei, want die tarwe wie net 

mear te brûken". Haar ouders zijn voor die tijd vooruitstrevend, 

haar vader kampte al jong met gezondheidsproblemen waardoor 

haar moeder aan het werk gaat. Ze hadden een mentaliteit van: 

"de mouwen opstropen en we gaan ervoor", een mooi voorbeeld en 

zo zit Willemien zelf ook in elkaar. Ze omschrijft haar thuissituatie 

als heel warm met liefhebbende ouders, ze stonden altijd voor haar 
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 klaar. Willemien gaat graag naar school en ook nu nog zegt ze dat 

ze blij is als ze nog weer wat nieuws mag leren. Op de Mavo ont-

moet ze Harrie, ze zaten in dezelfde leergang maar niet bij elkaar 

in de klas. Ze kennen elkaar niet, totdat ze zestien jaar oud zijn en 

in de derde klas op schoolreis gaan naar Luxemburg en België. 

"Ynienen foelen wy elkoar op". Ze ziet zijn mooie bruine ogen en 

donkere krullen en hij blijkt ook nog humor 

te hebben. Ze raken aan de praat, draaien 

een tijdje om elkaar heen en krijgen dan 

verkering. Wanneer je zo jong een relatie 

krijgt, dan groei je samen op en ze hebben 

het nog altijd fijn. "It is gewoan in wûnder 

dat jo in libbensgenoat fine wêrmei jo jo lib-

ben lang lokkich trochbringe kinne." Harrie 

weet Willemien goed te plagen en in de be-

ginjaren trapt zij vaak genoeg in zijn poker-

face. Inmiddels weet ze - na al die jaren - natuurlijk precies in te 

schatten wanneer hij een grapje maakt. De kleinkinderen beseffen 

dat nog niet altijd, dan kijken ze even met een schuin oog naar 

beppe om haar reactie te peilen. 

 

Willemien gaat door naar de Havo en daarna wil ze graag aan het 

werk, zij mag dankzij de wiskunde in haar pakket, meteen aan de 

slag bij Nij Smellinghe als medisch codeur. Ondertussen volgt ze in 

de avonduren ook nog de opleiding voor medische terminologie in 

Groningen. In haar functie zorgt ze ervoor dat alle diagnoses en 

operaties in de juiste codes worden vastgelegd, het RIVM kan dit 

gebruiken om de statistieken bij te houden en trends te ontdekken. 

Het cirkeltje is mooi rond vertelt ze, want ook aan het eind van 

haar loopbaan vervult ze deze functie. Tussendoor heeft ze ook nog 

20 jaar met veel plezier als secretaresse op de kraamafdeling ge-

werkt.  

Nadat ze gesetteld zijn in De Tike krij-

gen ze 3 prachtige kinderen. Eerst 

dochter Emmie en daarna Anja, door 

complicaties na die bevalling moet Wil-

lemien geopereerd worden en een aan-

tal maanden bedrust houden. In die 

periode zijn haar ouders en schoonou-
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ders tot grote steun, zij kwamen elke dag als de gezinshulp weg 

ging om voor de kleine meisjes te zorgen zodat Harrie kon werken 

en het huishouden door kon draaien. Vier jaar later krijgen ze nog 

een zoon, Wietze, en prijzen ze zich gelukkig met hun gezin.  

 

In de tijd dat de kinderen klein zijn doet Willemien veel vrijwilli-

gerswerk. Zo zit ze onder andere in verschillende besturen van de 

Gereformeerde kerk Opeinde - Nijega - De Tike zoals de evangeli-

satiecommissie, jeugdraad, beroepingscommissie en kerkenraad en 

zit ze nu in de redactie van het kerkblad. En ook in De Tike vervult 

ze vele functies, zo is ze secretaris van het dagelijks bestuur van 

het Dorpshuis geweest en was zij lange tijd redactielid en typiste 

van de Heidehipper. 22 september aanstaande gaat ze officieel met 

pensioen, al kon ze door haar overschot aan verlofdagen afgelopen 

mei al stoppen met werken in het ziekenhuis. Dat was geen straf 

deze zomer, ze kon regelmatig leuke dingen doen met Harrie zoals 

fietstochtjes of naar het strand. Ze is een bezig bijtje dus ze denkt 

ook alweer na over een andere invulling van haar dagen nu haar 

pensioen begint. Ze helpt nog steeds met verschillende activiteiten 

in de kerk en met het “Lekker Ite” in De Tike en zegt met een glim-

lach "der komt nog wol wat by". Thuis stilzitten is niks voor haar. 

Ook hoopt ze een groepje bijeen te brengen die op vaste momen-

ten Jeu de boules willen spelen op de nieuwe baan op het dorps-

plein. 

 

26 april beleefde ze wel een heel bijzondere dag. Die dag wordt 

Willemien 's ochtends vroeg verrast met een bezoek van burge-

meester Jeroen Gebben die bij haar aan de voordeur staat. Ze 

wordt uitgenodigd voor een ceremonie later die ochtend in de 

Kruiskerk te Burgum waar ze een lintje ontvangt en wordt uitgeroe-

pen tot Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau. Deze ere-

onderscheiding ontvangt Wil-

lemien vanwege het vele vrij-

willigerswerk dat zij heeft ge-

daan. Haar kinderen en de 

pake- en beppesizzers zijn er-

bij en samen maken ze er een 

onvergetelijke dag van, ze 
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 gaan samen lunchen bij de Pleats in Burgum en 's middags is er 

nog een feest georganiseerd in het dorpshuis. Ze kan het nauwe-

lijks bevatten en het is nog altijd niet helemaal ingedaald, "it wie sa 

bysûnder en it lintsje leit yn 'e kast, mar ik kin it nog net echt leau-

we. Ik hie de folgende dei soks fan no sille wy hjoed mar wer ge-

woan dwaen". Er is iemand die tegen haar zei: je moet het maar 

zien als een schouderklopje en dat is mooi gezegd, ze kijkt er ook 

met een heel bijzonder en dankbaar gevoel op terug: "it wie in dei 

mei in gouden rântsje".  

 

Qua gezondheid heeft Willemien veel meegemaakt, zo kreeg ze 

drie jaar geleden voor de tweede keer de diagnose borstkanker. 

Ook deze keer is de tumor met succes verwijderd, al moet ze de 

komende vier jaar nog dagelijks medicatie blijven nemen om te 

voorkomen dat er uitzaaiingen ontstaan. Ze praat er nuchter over 

en oogt ontzettend positief. "Ik tink altyd wat no goed giet, dat giet 

goed. En dan sjogge wy it wol wer". Wanneer het over haar kin-

deren gaat is ze zichtbaar geroerd als ze vertelt dat het om een er-

felijke variant bleek te gaan. En dat een ontzettend grote opluch-

ting was toen bleek dat ze deze ziekte niet heeft doorgegeven aan 

haar kinderen: "it wie yn de Korona-tiid dus wy koenen it net útge-

breid mei-inoar fiere, mar wy hawwe der mei de laptop wol ien op 

dronken meiinoar". Door de bijwerkingen van de medicatie kan ze 

niet alles meer en moet ze meer rust nemen tussendoor. Gelukkig 

kan heel veel nog wel en kan ze samen met Harrie en haar gezin 

ontzettend genieten van het leven.  

 

Ze glundert wanneer het gesprek over hun kleinkinderen gaat, ze 

vindt het geweldig 

dat zij ze regelmatig 

kan zien. Ook de 

kleinkinderen die in 

Groningen wonen 

bezoeken ze regel-

matig in de stad of 

ze komen logeren bij 

pake en beppe. Afge-

lopen nacht bleef 

kleinzoon Lars nog 
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een nachtje slapen en terwijl wij in gesprek 

zijn kan hij mooi pake helpen met de 50 

schapen die ze houden. Lars loopt ook al 

trots rond in zijn Feyenoord tenue, het fan-

zijn is duidelijk doorgegeven in deze familie. 

Willemien kijkt ook met plezier mee met Har-

rie naar de wedstrijden, al volgt ze niet alles. 

Af en toe gaan ze samen naar een wedstrijd 

in de Kuip in Rotterdam, dan maken ze er echt een leuk uitje van. 

Ze vertelt: "ik meitsje it leafst fan alles in feestje, je moatte it lib-

ben fiere!'. 

Wat is je mooiste jeugdherinnering? 

Ik weet nog dat ik een jaar of 6-7 was en dat mijn vader mij 's och-

tends vroeg om een uur of 06:00 meenam naar de Volkstuin; daar 

achter op de fiets zag ik de zon opkomen en dat was zo bijzonder. 

Dat had ik nog nooit eerder gezien. 

Wat maakt dat je op de Tike bent komen (of blijven) wonen? 

We zijn hier gekomen omdat het huis heel geschikt was voor ons 

en we zijn gebleven omdat we ons hier heel erg thuis voelen. 

Waar mogen ze je ‘s nachts voor wakker maken? 

Een kopje groentesoep met een broodje kaas. Maar eigenlijk slaap 

ik het liefst. 

Wat is je levensmotto?  

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 

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

Het is niet wat je doet, het is hoe je het doet. 

Het is niet wat je ziet, het is hoe je het bekijkt. 

Het is niet hoe je leven is, het is hoe jij het leeft. 

Wie is je grote voorbeeld en waarom? 

Mijn ouders, daar heb ik zoveel van meegekregen. 

 

JD 

 

Volgende keer Yn petear mei: Jan Krist 
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 Kollum__________________________________ 

Op dit stuit leit it der raar hinne mei de wrâld. 

Noch hieltyd dy oarloch tusken Ruslân en Oekra-

ïne. Neffens Ruslân gjin oarloch mar gewoan in 

militaire operaasje De gefolgen binne lykwols dra-

matysk en geane de hiele wrâld oan, sa slim dat 

men suver bang is foar in tredde Wrâldoarloch. En 

dan dy skriklike oerstreamings yn Pakistan. Dan 

hawwe wy it noch net iens oer al dy boskbrannen. 

De wrâld stiet eins op de kop. 

Us regear hat de hannen fol oan alles wat se dwaan moatte en oan 

alles wat se net dien hawwe. De measte pineholle ha se optheden 

oan de oanpak fan stikstof. Faaks sûnder der goed oer nei te tin-

ken kaam de oerheid mei in lapketekken fan bedrige natuergebie-

ten en wat dat foar gefolgen foar de boerestân hawwe soe. It foel 

dy minsken rau op ‘e lea en soarge foar in soad panyk. Hoe no 

fierder, kinne wy noch wol buorkje en wat betsjut it foar dy’t nei ús 

komme? Gjin wûnder dat der in soad ferset kaam en aksjes tsjin 

dy radikale plannen. De boeren goaiden de kont tsjin de krêbe en 

jagen de boel letterlik yn de bulten op de snelwegen. 

Mei harren ek in grut tal dat meastentiids om de bulten springt en 

dus it measte net út ‘e wei set. De saneamde meirinders en notoire 

relskoppers. It rûn omraak út ‘e hân. It ferge hiel wat praterij om 

de partijen fan beide kanten safier te krijen dat se foar rede fatber 

wiene. 

Party boeren setten harren spul mar te keap fia makelder Van der 

Wal, wylst dat minske al hast net wit hoe’t ien en oar oanpakt wur-

de moat.  

De protesten geane troch mei de nasjonale flagge rûnom mar op 

de kop te hingjen. Foar de Dokkumer Flaggesintrale in goudmynts-

je. De flaggen mei blau, wyt en read binne net oan te slepen. De 

heraldyk hat noch gjin oardiel jûn oft de flagge as flagge erkend en 

sjoen wurde kin. De Fryske flagge op de kop lit in soad fan manke-

likens sjen.  

En dan al dy reade bûsdoeken. Eins soene boeren dy net brûke 

wolle, want sa’n reade snotdoek docht tinken oan de boertjes fan 



De Heidehipper                                                                         Nûmer 139 - september 2022 

35 

 buten. En dan tinkt men dat je dy minsken net foar fol oansjogge. 

Dy kant moat it fansels net út.  

Net allinne de boeren kamen yn opstân en mei protesten. De bisten 

diene der ek oan mei, want de Tykster en Nyegeasters flearmûzen 

hongen de flagge ek mar op de kop op dat djoere oerstekplak by 

de Hearrewei. 

In skoftke lyn fytsten Ida en ik fia Skûlenboarch troch it lân nei 

Jistrum. Healwei wie it ho, want der stie in keppel pinken op it be-

tonpaad en dy wiene net fan doel om samar oan de kant te gean. 

Wy moasten mar efkes ôfstappe en mei wat klapkes op de kont 

makken de bisten in bytsje romte. Dyselde dei wie der op it nijs dat 

de boeren folle minder stront útride mochten. It like wol as hiene 

dy pinken dat heard want fierderop op it paad hiene se safolle ski-

ten dat wy sigeseagjend mei de fyts der krekt del koene, 

Ja, alles stiet suver op de kop. Dat is te merkbiten oan de hege pri-

is foar gas en motorbrânstoffen. Foar iisbaan Thialf op It Hearren-

fean gjin reden om gjin simmeriis te hawwen. De protters foelen 

omtrint fan it dak, sa waarm wie it , mar der moast reedriden wur-

de. Der moatte medaljes helle wurde en dan mei dat wol euro 

30.000 euro yn de wike kostje. It Europeesk Parlemint giet fleurich 

troch mei it iepenhâlden fan twa rejale fergaderlokaasjes. Der falt 

net oer te praten om te besunichjen. Dat is mear foar de ûnderda-

nen. Dy moatte de termostaat mar efkes wat leger ynstelle.  

Wy sille mar hoopje dat der meikoarten wer gewoan flagge wurde 

kin sa as flagjen bedoeld is en dan meie dat ek wol ien kear yn ‘t 

jier swart-wite blokje flaggen wêze, lykas yn Zandvoort. It publyk 

komt ommers mei bus, trein en op ‘e fyts en neffens de organisa-

toaren fan de G.P. is der dan hoegenamt gjin ekstra útstjit fan stik-

stof. 

Harm Bosga 
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 Even voorstellen:        Iisbaan Foarút  _____ 
Graag willen we ons voorstellen aan de 

nieuwe inwoners uit de dorpen Nijega en 

de Tike. 

Al meer dan 125 jaar hebben de dorpen 

een ijsbaan aan de Swartewei in Nijega. 

Bij de Hervormde kerk in Nijega vanuit 

de Tike ga je rechtsaf om de kerk heen 

en halverwege richting Oudega zie je aan 

de linkerkant de ijsbaan.  Van november 

tot maart huurt de vereniging “ iisbaan 

Foarût” een stuk land van de Hervormde kerk van Nijega. In no-

vember komt er water op de ijsbaan en dan is het afwachten of 

koning winter bij ons langs komt. Zodra het begint te vriezen 

houdt het bestuur de dikte van het ijs in de gaten. Zodra de ijs-

dikte het toelaat dat er geschaatst kan worden dan komen er in 

Nijega bij de ingang van het dorp borden te staan dat de ijsbaan 

open is en in de Tike komt de vlag uit bij Meindert en Sjoukje aan 

de Master Iniawei 5 en op de Susterwei 14 bij Siep en Wilma.  

Bij de ijsbaan is een hokje waarbij je lekkere “warme poeiermol-

ke”  en andere lekkernijen kunt kopen. En uiteraard is er muziek 

die op een ijsbaan hoort. Al hebben we veel water om ons heen 

zoals “De Leyen” en bij Earnewald, het blijft belangrijk dat er een 

ijsbaan is voor de kinderen om veilig te kunnen schaatsen.. Want 

als de ijsbaan open is dan is  het ijs betrouwbaar om te kunnen 

schaatsen. 

Voor € 5,00 kan het hele gezin lid worden 

van ijsbaan Foarût. Jaarlijks gaat het be-

stuur bij de leden langs om de contributie op 

te halen. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kun-

nen zich opgeven bij Sjoukje Straatsma via 

s.straatsma4@upcmail.nl. 

Namens het bestuur zien we jullie graag op 

de “iisbaan Foarût” Nijega / de Tike. 

Sjoukje Straatsma 

mailto:s.straatsma4@upcmail.nl
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✓ Gevelmontage 
✓ Alu & Kunststof Kozijnen 
✓ Vliesgevels 
✓ Beplating 
✓ Serres en terras overkappingen 
 

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

mailto:info@de-leyen.nl
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Dorpshuis De Tike_______________   __ 

#GEOPEND# 

Wist u dat er elke dag wat te doen is in het dorpshuis? Door de 

week; volksdansen, muziek brassband SDG , seniorenbiljart, coun-

trylinedancing, biljartvereniging, grandcafé en dan is het alweer 

weekend met passende activiteiten voor jong en oud.  

Wel voelen we dat de groep 12-16 jarigen en de 70 plussers soms 

wat te kort komen in ons aanbod. Wij staan open voor ideeën. 

Graag zouden wij de woensdagmiddag gebruiken voor een oude-

renmiddag; van en door ouderen.  

Heeft u hier nou net behoefte aan en/of goede ideeën meld het bij 

één van onze vrijwilligers. Misschien zijn er jongeren welke een 

maatschappelijke stage opdracht moeten invullen, schroom niet, 

maar laat het ons weten. Wie weet bloeit deze win-win situatie uit 

tot iets moois. 

Voor de groep 12-16 jarigen zijn er ook al ideeën geopperd, hier 

wordt aan gewerkt. 

Maar eerst gaan we knallen met de top 100 band BLACK VELVET. 

En wel op zaterdag 8 oktober. De entree €10 incl. 2 muntjes!! De 

formatie Black Velvet is een hecht team van 6 gedreven muzikan-

ten. Ze hebben jarenlange ervaring met optredens; van gezellige 

kroegjes tot en met 

de grootste feest-

tenten van Neder-

land. Ze weten van 

elk optreden een 

succes te maken! 

Dus genoeg reden 

om te komen. Net 

stinne mar hinne, 

blikstjinders!!! Of 

moet ik zeggen; 

Kom op tijd, want 

vol=vol!!  
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 Bij onze groep vrijwilligers zijn weer een aantal nieuwe enthousias-

telingen bij en hier zijn we erg blij mee.  

Wij werken met een 5-koppig dagelijks bestuur, onderdeel van het 

20-koppig algemeen bestuur. Daarnaast hebben we een vrijwil-

ligerspoule voor allerhande zaken om bij te springen. Wij zijn hier 

best trots op, want iedereen zet zich belangeloos in om voor u en 

jou het leven net iets leuker te maken dan dat het nu al is!  

Wanneer er een sluitingstijd wordt aangegeven door deze vrijwilli-

ger blijf dan ook bewust van het feit dat hij of zij hier voor jou is, 

belangeloos, vrijwillig... 

Tuurlijk willen we nog een “snelle”, of een “laatste”. Oké, nog een-

tje dan… en dan ga ik naar huis...” 

Daarom zal op donderdag de laatste ronde worden aangegeven 

met de bar bel tegen de klok van 0.00 uur, ook op andere avonden 

kan de bel gebruikt worden voor de laatste ronde. Echter als een 

klant gaat bellen hebben we een rondje voor de hele zaak.   

 

 

 

 

 

Lieve iedereen, houdt uw brievenbus en social media in de gaten 

en natuurlijk ons jaarprogramma  en dan zien we jullie graag in 

het hart van De Tike!  

     www.dorpshuisdetike.nl 

info@dorpshuisdetike.nl 

Dorpshuis De Tike 

 

 

http://www.dorpshuisdetike.nl
mailto:info@dorpshuisdetike.nl
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Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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  Nieuws van het Dorpsbelang_________________ 
  
Hoewel de afgelopen zomerperiode ook voor het 

Dorpsbelang wat rustiger waren, hebben we toch het 

een en ander te melden en daar nemen we u graag 

in mee.  

 

Attentie: buurtpreventie! 

In de vorige Heidehipper hebben we laten weten dat we Buurtpre-

ventie borden in ons dorp willen plaatsen. We hebben daarvoor 

een oproep gedaan om per buurt een contactpersoon door te ge-

ven zodat we de borden kunnen gaan bestellen. Helaas is daar nog 

geen gehoor aan gegeven. Dus bij deze nogmaals de uitleg, want 

om de borden te mogen plaat-

sen, moeten we aan een aantal 

voorwaarden voldoen.  

Ons dorp is opgedeeld in ver-

schillende buurten. Iedere buurt 

heeft een eigen WhatsApp 

Buurtpreventiegroep nodig met 

één beheerder. Buurtbewoners 

die lid zijn van hun buurtgroep, 

kunnen elkaar snel op de hoog-

te brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak, vernielin-

gen of een verdacht persoon in de buurt. Buren zijn de beste vorm 

van veiligheid. Het is voor iedereen belangrijk om te weten wat er 

in de buurt speelt. Op deze manier kunnen we de buurt veilig hou-

den en op een laagdrempelige manier veiliger maken. Het is de 

bedoeling dat er alleen alarmerende berichten worden geplaatst.  

De beheerder van de WhatsApp buurtpreventiegroep neemt deel in 

de WhatsApp dorpspreventiegroep. Deze groep bestaat uit de be-

heerders van de verschillende buurtgroepen.   

Verdachte situaties die gemeld worden in de verschillende groe-

pen, kunnen de beheerders met elkaar delen zodat die op hun 

beurt hun eigen groep op de hoogte kunnen stellen. Deze overkoe-

pelende groep wordt beheerd door Inge Breedijk namens Dorpsbe-

lang. Zij onderhoudt op haar beurt weer contact met de wijkagent 

en andere belangrijke partners zoals de gemeente en bijvoorbeeld 

de woningbouwvereniging.  
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 Wat ons nu te doen staat is dat er per buurt een groep gestart 

wordt. De beheerder van deze groep meldt zich via WhatsApp bij 

Inge Breedijk (06-52357397). Inge maakt vervolgens een 

groepsapp voor de beheerders. Zodra alle beheerders bekend zijn, 

kunnen de borden besteld worden. We horen graag van de ver-

schillende groepen voor 15 oktober wie er beheerder wordt voor 

welke wijk/straat!  

Dorpsvlaggen  

Wat was het een prachtig gezicht om de dorpsvlaggen te zien wap-

peren tijdens het dorpsfeest! Het geeft een gevoel van verbonden-

heid met elkaar en wat mogen we trots zijn op ons mooie dorp! 

Heeft u een vlaggenmast? Voor slechts 15 euro kunt u van ons een 

grotere vlag krijgen die uw vlaggenmast zal sieren. Deze vlag is 

150x225 cm en af te halen bij Jillard Faber, Master Iniawei 1. 

  

Reanimeren in De Tike  

Reanimeren kun je leren!  

Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een 

hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 

6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is 

snelle hulp van levensbelang. Ook jij kunt helpen!  

In een reanimatiecursus leer je reanime-

ren en een AED bedienen. Zo weet je wat 

je moet doen bij een hartstilstand. Meld 

je daarom nu aan voor de reanimatie-

cursus op 9 december welke wordt ge-

geven in ons dorpshuis.  

De cursus wordt u kosteloos aangeboden 

door Dik Zijlstra van BHV Friesland met 

ondersteuning van Jillard Faber, ambu-

lanceverpleegkundige bij Kijlstra Ambu-

lancezorg Fryslan.  

De training begint om 19:30 uur en zal tot 21:30 uur duren. Deze 

cursus is zowel voor nieuwe mensen die willen leren reanimeren 

alsmede voor diegene die al eerder een cursus gevolgd hebben en 

een herhaling nodig hebben!  Aanmelden kan tot en met 30 no-

vember via de mail jillardfaber@live.nl   

 

mailto:jillardfaber@live.nl
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Ben jij al lid van Dorpsbelang?  

Het Dorpsbelang zet zich geheel 

vrijwillig in om de belangen van ons 

dorp te behartigen. Dat gaat om de 

meest uiteenlopende zaken, van 

het dorpsplein tot de geluidshinder 

van de N31 maar ook wat betreft 

de woningbouw in ons dorp en allerhande praktische aangelegen-

heden zoals De Reus, informatieborden en het maaien van de ber-

men in ons dorp. Maar ook het contact met de gemeente over uit-

eenlopende zaken. Bij de gemeente vragen we buurtbudget aan 

om diverse zaken van te bekostigen voor ons dorp en daardoor 

kunnen we de contributie laag houden. 4 euro per persoon, 8 euro 

per gezin. Al met al misschien nog eens een overweging waard als 

je nog geen lid bent van Dorpsbelang De Tike. Opgeven kan altijd, 

je kunt één van de bestuursleden er altijd eens over aanspreken. 

Bettie Elverdink (It Leech 5), Bauke de Boer (Singel 3), Jillard Fa-

ber Master Iniawei 1)  en Inge Breedijk (Master Iniawei 9) staan je 

graag te woord!  

 

Ooievaarsnest  

Heeft u het al gezien? Ons ooievaars-

nest staat scheef en wordt momenteel 

met spanbanden overeind gehouden. 

Binnenkort kunnen we met het herstel 

beginnen. We zijn op zoek naar vrij-

willigers die willen helpen. Je kunt je 

melden bij Bettie Elverdink, tel. 06-

29197758.  

Bestuur Dorpsbelang  

We zijn blij en dankbaar om mee te delen dat Ronald van Valken-

burg zich bij ons heeft gemeld en toe wil treden tot het bestuur. 

Als bestuur zijn wij hier erg blij mee en wij willen Ronald dan ook 

graag toe laten treden. Wij gaan er vanuit, omdat er geen andere 

kandidaten zijn geweest die zich hebben gemeld, dit akkoord is, 

waardoor het bestuur op dit moment weer uit 5 bestuursleden be-

staat.  
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 Bankje Leisteriggepaad  

Het bankje Eelke, welke ge-

plaatst is aan het Leisterig-

gepaad, heeft helaas een 

ongewenste metamorfose 

ondergaan.  

We zouden graag willen we-

ten wie deze bank van verf 

heeft voorzien, maar vooral 

ook waarom. De twee bank-

jes, die bij elkaar horen, ter 

nagedachtenis aan 2 oud-

inwoners, zijn nu helaas geen geheel meer. Wie hier meer informa-

tie over heeft, kan contact opnemen met iemand van het bestuur.   

Dorpvisie  

In februari is er een enquete gehouden of er een nieuwe dorpsvisie 

opgesteld moet gaan worden. De uitkomst van deze enquete was 

positief. Om hier verdere invulling aan te geven, willen wij jullie 

uitnodigen om op 17 november om 20.00 uur hier over mee te 

denken. Nadere informatie volgt via de brievenbus. 

Informatietafel  

De nieuwe informatietafel op de hoek van De Singels, Peinderwei 

en Master Iniawei is geplaatst. Hij is prachtig geworden! We heb-

ben er al regelmatig voorbijgangers zien zitten die de informatieta-

fel ook goed bekeken. 

Dankjewel Yka van der 

Veen voor het ontwerp 

en Bauke de Boer voor 

het maken en plaatsen 

van de tafel!  
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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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SDG Nieuws       __ 

Ja, we zijn weer los! Of beter gezegd, vol aan de bak!  

Op 28 en 29 oktober a.s. zijn de jaarlijkse Nederlandse Brassband 

Kampioenschappen. Ook wij gaan hier dit jaar weer aan deelne-

men. Op vrijdag 28 oktober mogen wij het podium betreden in Ti-

voli Vredenburg te Utrecht. We doen mee in de 4e divisie. Het deel-

nemersveld is groot, maar liefst 11 brassbands strijden in deze di-

visie om de wisselbeker! Voorafgaand aan dit evenement moet er 

veel gebeuren. Elke dinsdagavond wordt er weer fanatiek gerepe-

teerd. Op 24/25 september studieweekend. Ditmaal op een pracht 

locatie, camping de Kuilaart te Koudum! In dit weekend zal er veel 

gerepeteerd worden, maar bovenal is zo’n weekend goed voor de 

teambuilding, wat zorgt voor veel gezelligheid! Op vrijdag 14 okto-

ber try-out concert te Surhuisterveen (De Flambou), en op 22 okto-

ber try-out concert te Drachten (De Fontein kerk). Daarna de punt-

jes op de i, en samen met onze nieuwe dirigent; Martijn Oostra, 

knallen in Utrecht!  

Na de Nederlandse Kampioenschappen gaan we natuurlijk niet stil 

zitten en niks doen. Nee, want op zaterdag 17 december hebben 

we een kerstconcert in Eastermar! Dit maal met niemand minder 

dan; Janneke Brakels! Een top zangeres met een macht mooie 

stem. Verdere info volgt t.z.t. Maar de datum en artiest is zeker, 

dus block deze datum in uw agenda! 

Tussendoor staat natuurlijk het Sjoelen en Kegelen weer op het 

programma. Op de avonden van 18 en 19 november kunt u in het 

dorpshuis weer ouderwets gezellig meedoen met een verscheiden-

heid aan spellen, waar natuurlijk weer mooie prijzen mee zijn te 

winnen. Ook hier krijgt u binnenkort meer informatie over door de 

brievenbus.  

Houdt ondertussen onze site www.sdg-detike.nl en Facebook pagi-

na in de gaten, zo blijft u zeker van alles op de hoogte! 

Oja, bent u Rabobank-lid? En nog niet gestemd op uw favoriete 

club of vereniging? Dat kan nog steeds! De Rabo ClubSupport actie 

loopt nog tot 27 september. Iedere stem is geld waard. Laat uw 

stem niet verloren gaan en stem op Dorpshuis De Tike en SDG De 

Tike! Alvast bedankt!  

http://www.sdg-detike.nl
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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 tot 15.30 uur                                                         

Contactpersoon Winnifred de Bruin tel: 0512-371626 

Dinsdag: 

Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria van 19.30 tot 21.30 uur 

Contactpersoon Lysbeth Bus tel: 06-30635885 

 

Woensdag: 

Country line dance van 20.00 tot 22.00 uur 

Contactpersoon Geke Groen tel: 0512 - 372924 

 

Donderdag: 

Biljartclub van 19.30–23.00 uur 

Contactpersoon Jan Daniël Posthumus tel: 06-21500422 

 

Elke donderdagavond:  

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

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

bar. Graag tot ziens!  

Oktober 2022 

8 oktober: Live Muziek 

7 oktober: Lekker Ite  

15 oktober: Klaverjassen 

19 oktober: Kinderactiviteit 

22 oktober: Tykstercafé 

29 en 30 oktober: Historische Kring 

Programma dorpshuis najaar 2022   __ 

November 2022 

12 november: Intocht Sinterklaas 

12 november: Klaverjassen 

18/19 november: Sjoelen en Kegelen 

21 november: WK-voetbal 

25 november: WK-voetbal 

29 november: WK-voetbal 

December 2022 

7 december: Kerstworkshop 

16 december: Lekker ite 
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Goed om te weten        

Dorpsbelang De Tike 

dorpsbelangdetike@hotmail.com 

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

 

Website De Tike: www.de-tike.frl 

 

Wijkbeheer  

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

Telefoonnummer : 06-53180832  

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

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

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

dorpshuis Op ‘e Jister in Nijega. 

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

   Tel. 0900-8844 

In groet nei it sikehûs______________________ 

Nij Smellinghe, Postbus 20200, 9200 DA Drachten  
(bezoekadres: Compagnonsplein 1) 
Medisch Centrum Leeuwarden, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden 
(bezoekadres: Henri Dunantweg 2) 
Universitair Medisch Centrum Groningen, Postbus 11120, 9700 CC 
Groningen (bezoekadres: Hanzeplein 1) 
Martini Ziekenhuis Groningen: van Swietenplein 1, 9728 NT 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: 
Van 14.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur 
Op zaterdag en zondag ook van 10.00 tot 12.00 uur 
Kijk voor meer informatie op www.mcl.nl 
 
Bezoektijden Nij Smellinghe 
Algemene verpleegafdelingen & kraamafdeling: van 15.00 tot 19.30 uur 
Op zaterdag en zondag ook van 10.00 tot 11.00 uur  
Kinderafdeling: van 10.00 uur tot 12.00 uur en 15.00 uur tot 19.30 uur 
Kijk voor meer informatie op www.nijsmellinghe.nl 

mailto:dorpsbelangdetike@hotmail.com
http://www.de-tike.nl/
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Huisarts  Telefoonnummer  Spoednummer  

H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 

9263 PH Garyp 

0511 - 521264 0511 - 521200 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 

9218 PM Opeinde 

0512 - 371261 0512 - 371261   

(keuzemenu optie 1) 

Keijer  

Buorren 34e 

9216 WE Oudega 

0512 - 371262 0512 - 371262 

(keuzemenu optie 1 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 

9261 VH Eastermar 

0512 - 471221 0512 - 471221 

(keuzemenu optie 1) 

Huisartsen_______________________________ 

Onderstaande huisartsen nemen deel 

aan Dokterswacht Friesland.  

De dienstverlening in de avond, de 

nacht, het weekend en op feestda-

gen is gezamenlijk geregeld via Dok-

terswacht Friesland. Dat betekent in 

uw gebied via de Dokterswachtpost Drachten, Compagnonsplein 1. 

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.  

Uitvaartvereniging De Laatste Eer_____________ 

info@delaatste-eer.nl 

Nijboer Uitvaartzorg 

tel. 0512-331420 

Uitvaartvereniging  De Laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike verzorgt de 

uitvaart van haar leden. Bij een overlijden valt heel veel te regelen in een 

vrij kort tijdsbestek. Voor de uitvaartverzorging heeft deze vereniging af-

spraken gemaakt met Nijboer Uitvaartzorg uit Drogeham. 
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De Heidehipper       _ 

De dorpskrant van De Tike. Verschijnt jaarlijks in de maanden maart, juni, september 
en december. Voor het eerst verschenen in januari 1988. 
Samengesteld door u en de redactie. Boordevol nieuws van en over De Tike.  Gratis 
voor inwoners van De Tike. 
Voor belangstellenden buiten De Tike is De Heidehipper voor  € 1,50 te verkrijgen bij de 
redactieleden. 
 
Redactieleden 
Alida Soepboer  (penningmeester)   tel. 06-27346208  
Sietske Wijma     tel. 0512-372986 
Anja de Vries      
Petra Veenstra     tel. 06-42420371 
Janinke Dekker     tel. 06-10330041 
    
Postadres (kopijadres)  
Mr de Jongwei 12a  9219 VN  De Tike   
Mr de Jongwei 6  9219 VN  De Tike 
 
Aanleveren kopij 
• Per E-mail: heidehipper@hotmail.com 
• Handgeschreven 

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

Verantwoording: 

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

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

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

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

 

 

Kinderdisco  

16 september 



 

 

   

Kopij inleveren tot 10 december 

Jan Krist syn blommentún 


