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Fan de redaksje       __ 

Voor bijna iedereen in Nederland zijn de Kerstdagen belangrijke, 

misschien wel de belangrijkste, feestdagen van het jaar. Voor de 

één ligt de nadruk op een gezellige tijd met versiering, lichtjes en 

eten met elkaar. Anderen hechten ook waarde aan de betekenis en 

viering van Kerst; de geboorte van Jezus en daarmee hoop en red-

ding voor deze wereld en ons leven hierna. Onze voorbereiding op 

Kerst kan vaak niet vroeg genoeg beginnen. Zo ook dit jaar. En wat 

hoopten we op een gunstige ontwikkeling waar het ging om het 

kunnen vieren van Kerst met elkaar!  

  
Maar helaas, de berichten op maandag 14 december waren zorge-

lijke, maar heldere, taal. Geen versoepeling maar juist aanscher-

ping van maatregelen. Ik had die dag tijd nodig om te dealen met 

de gedachte en gevolgen hiervan; werk, privé en  voorbereidingen 

op Kerst die er al lagen. Al realiseer ik me dat er veel mensen, ook 

in De Tike, zijn die de gevolgen en impact van Corona al veel lan-

gere tijd en veel heftiger moeten meemaken.  

Maar ik worstelde met wat-zou-moeten-zijn (of waar ik op had ge-

hoopt) en wat-is. Mijn verwachting moest worden bijgesteld omdat 

de feiten anders kwamen te liggen. Hierover nadenkend kon ik de 

stap maken van ‘ja, maar……’ naar ‘ja, en……’ welke nieuwe moge-

lijkheden ontstaan er als ik deze feiten en aanscherping van maat-

regelen accepteer? ‘Omdenken’ wordt dit genoemd. Ik “geloof” dat 

dit omdenken mij en misschien ook u als lezer in bepaalde situaties 

kan helpen. Ik kan in deze dagen niet meer uitgebreid shoppen, 

maar het geld wel (online) geven aan mensen of goede doelen. Het 

eten met Kerst is nu te veel voor de gasten die ik mag ontvangen, 

maar ik kan er wel van uitdelen aan een oudere, eenzame in mijn 

directe omgeving, of aan de voedselbank. Het is jammer dat we 

elkaar minder zien in deze coronaperiode; soms voelt het alsof je 

op een eilandje bezig bent, met ons eigen stukje. Maar het grotere 

geheel is er ook, al zie je dat soms niet. Ik wil u en mezelf uitdagen 

om in de komende tijd waarin we nog met Corona te maken zullen 

hebben, er voor één persoon méér te zijn dan we tot nu toe hebben 

gedaan. Daarmee lossen we Corona en de strenge richtlijnen niet 

op. Maar iets betekenen voor de ander en in mogelijkheden den-

ken, helpt ons wel om deze tijd positiever door te komen. Hoe mooi 

zou het zijn als we juist in deze donkere tijd, en dat is niet gebon-
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 den aan Kerst of viering, iets van licht en bemoediging mogen be-

teken voor wie dat goed kan gebruiken. Wie goed doet, wie goed 

ontmoet!   

   houd vol 

   houd moed 

   houd stand 

  

   zorg voor jezelf 

   denk aan de ander 

   deel uit en heb lief 

  

Laten we met deze gedachte Kerst vieren, het jaar afsluiten en uit-

zien naar 2021. 

  

Ondanks Corona zitten we als redactie niet stil. We hebben de 

stoute schoenen aangetrokken en aan Petra Veenstra gevraagd of 

ze onze redactie wil komen versterken. En ze heeft ‘ja’ gezegd. 

Daar zijn we blij mee! Haar bijdrage aan deze Heidehipper is al ge-

leverd.  

U zult begrijpen dat de kopij voor de Heidehipper door het jaar 

2020 heen behoorlijk minder geworden is. Bijna alle activiteiten 

liggen stil. We hebben daarom een aantal dorpsgenoten gevraagd 

vanuit de actie “Piet aan de deur” en “Creatief met Kerst” een bij-

drage te leveren. Daarmee hopen we de verbinding in het dorp le-

vendig en zichtbaar te houden.  

Bedankt voor ieders bijdrage, in welke vorm dan ook, in het afgelo-

pen jaar en alleen samen maken we een succes van 2021.  

  

Namens redactie de Heidehipper, 

AS 
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UNYK Onderwijs Zorg in De Tike   __ 

Unyk is een initiatief voor ZML-jongeren (zeer 

moeilijk lerende jongeren) van elf tot en met 

zestien jaar, die intensieve begeleiding nodig 

hebben. Deze jongeren zijn niet of nauwelijks 

in staat om het reguliere (V)SO-onderwijs te 

bezoeken en zijn vaak getraumatiseerd door 

school. Op Unyk bieden we deze jongeren de 

kans om binnen een laagdrempelige setting 

weer kennis te maken met en te wennen aan 

een schoolritme en een andere vorm van    

onderwijs. 

Unyk op zich lijkt niet op een school, maar heeft een ‘woonkamer’-

achtig uiterlijk. Er zijn geen klaslokalen met rijen stoelen en tafels 

zoals op een reguliere school. De sfeer is huiselijk en ontspannen. 

Hierdoor is de stap voor de jongeren om zich weer in een schoolse 

setting te voegen toegankelijk. Op een laagdrempelige manier  

werken we aan schoolse- en praktijkvaardigheden en de sociaal 

emotionele ontwikkeling. Want ondanks dat Unyk geen schoolse 

setting heeft, wordt er wel onderwijs gegeven. Het is in een andere 

vorm gegoten: taal, lezen en rekenen verweven we in de praktijk. 

De jongeren herstellen bijvoorbeeld fietsen; maken kleine kerst-

boompjes van oud pallet hout gemaakt en demonteren kapotte  

apparaten, zodat we de onderdelen kunnen recyclen. Mochten er 

dorpsbewoners zijn die zelf nog oude apparaten hebben liggen: 

breng ze gerust langs! Hierbij valt te denken aan: computers,    

stereo’s, gameconsoles, elektrisch gereedschap en meer (gelieve 

geen oude vierkante televisies)!  

Inmiddels zijn we alweer vier maanden op weg met dit bijzondere 

unieke project. We begeleiden momenteel 6 jongens, ieder met 

hun eigen verhaal en rugzak. En wat doen ze het goed! Met kleine 

stapjes zien we de jongens groeien en zich verder ontwikkelen. 

Stuk voor stuk blij dat ze weer naar een school kunnen waar ze 

zich op hun plek voelen en zichzelf kunnen zijn. Wij zijn dankbaar 

en trots dat we deze jongeren deze mooie kans kunnen bieden om 

zich weer in de samenleving te kunnen voegen. We hopen de     

komende tijd dan ook nog meer jongeren deze kans te kunnen  

bieden.  
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Op 5 oktober j.l. hadden we jullie allen 

graag willen ontmoeten en onszelf  per-

soonlijk willen voorstellen. Helaas heb-

ben we, door Covid-19 en de bijbeho-

rende maatregelen, toen moeten beslui-

ten deze ontmoeting voor eerst af te 

zeggen. We hopen jullie in het nieuwe 

jaar een nieuwe datum te   kunnen stu-

ren waarop we elkaar kunnen ontmoeten.  

Iedereen in De Tike alvast hele goede kerstdagen & een gezond 

2021! 

Met vriendelijke groet, 

Team Unyk  
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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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 Bij de binnenkant van de voorpagina   __ 

Hallo allemaal, 

 

De redactie van de Heidehipper heeft me gevraagd om in het de-

cembernummer iets over mijn hobby te vertellen. Nou, aan die 

vraag wil ik graag voldoen. Het is 22 jaar geleden dat ik de cursus 

glas-in-lood heb gevolgd en al bij het eerste stukje glas dat ik 

moest snijden wist ik het!  Dit is iets voor mij, hier ga ik wat mee 

doen! Na de cursus heb ik het meteen aangepakt. Al het gereed-

schap heb ik aangeschaft en alvast verschillende soorten lood- en 

platen glas gekocht. Het was even een investering maar ik kon be-

ginnen. Na heel veel oefenen en allerlei voorwerpen te hebben ge-

maakt, trok ik de stoute schoenen aan en stond ik ineens op een 

kunstmarkt (en er zouden er nog vele volgen), waar ik al snel gro-

tere opdrachten kreeg. M’n hobby werd mijn passie en is het na al 

die jaren altijd gebleven. Met de vele soorten en kleuren glas is er 

altijd de uitdaging om iets leuks of passends te maken. De Kerst-

markten konden dit jaar helaas niet worden georganiseerd maar 

dat heeft me niet weerhouden om toch met m’n kerstvoorwerpen 

aan de slag te gaan en thuis een uitstallinkje te maken. Even wat 

foto’s op marktplaats en facebook plaatsen en zo zag ik hier men-

sen, ook uit De Tike, die nog nooit eerder bij ons over de vloer wa-

ren geweest, maar wat ik erg gezellig vond.  

De laatste tijd ben ik  begonnen met huisdieren 

van glas-in-lood te maken, waarbij ik ook de Tiffa-

ny-techniek toepas. Een duidelijke foto van je 

huisdier (hond of kat) en ik probeer deze te 

“verwoorden” in mijn hobby.  

 

Aan de binnenkant van 

de voorpagina staan enkele foto’s om een 

idee te krijgen. 

Kerstgroet van Geke Hijlkema 
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 Ontwikkelingen commissie schoolplein            __ 

Achter de schermen wordt er nog steeds hard gewerkt aan de her-

inrichting van het schoolplein. Voor de zomervakantie is er een en-

quête verspreid onder de dorpsgenoten waarin wensen voor het 

plein aangegeven konden worden. Op basis van de behoefte en 

wensen in het dorp is er een schets gemaakt. Deze ziet u op de 

volgende pagina. Ook is er een begroting opgesteld. Om de plan-

nen te realiseren is er een behoorlijk bedrag nodig, waarvoor de 

commissie op zoek is gegaan naar sponsoring. Inmiddels is er door 

buurtbudget, de Postcodeloterij en de SS Reindersma Stichting al 

een mooi bedrag beschikbaar gesteld, waarvoor onze dank! De 

eerste speeltoestellen kunnen worden aangeschaft en de nieuwe 

pannakooi is zelfs al besteld! Graag zouden wij samen met de kin-

deren uit het dorp bepalen welke onderdelen er in het speeltoestel 

verwerkt moeten worden. Daarom hebben alle kinderen tussen de 

2 en 12 jaar een lijst gekregen waarop verschillende onderdelen 

zijn afgebeeld. Alle kinderen kunnen drie onderdelen kiezen. Als 

commissie zullen wij de voorkeuren van de kinderen waar mogelijk 

proberen te realiseren in het nieuwe speeltoestel. De enquête is ter 

informatie geplaatst in de Heidehipper.  

 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden zijn wij op zoek naar 

vrijwilligers die willen helpen om de herinrichting van het plein te 

realiseren. Denk hierbij aan het slopen van het oude speeltoestel, 

het (deels) her-straten van het plein, (ver)plaatsen van groen, etc. 

Data voor het uitvoeren van de activiteiten zullen nog worden vast-

gesteld en gecommuniceerd. Vanuit het dorp wordt regelmatig ge-

vraagd of speeltoestellen vanuit de huidige speeltuin, waaronder de 

kabelbaan, verplaatst kunnen worden naar het plein. De gemeente 

geeft hiervoor geen toestemming. Daardoor kunnen we die ideeën 

niet realiseren. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, of wanneer 

uw hulp nodig is, zullen wij u opnieuw informeren!  

 

AdV 
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Ontwerp plein       __ 

 
Een ontwerp met alle wijzigingen is op de website van de Tike te 
zien onder dorpsbelang, dorpsplein: www. de-tike.frl.  
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 Enquête speeltoestellen plein    __ 

Om u een idee te geven waar de kinderen uit konden kiezen ziet u 
hieronder de enquête die in het dorp is verspreid. De kinderen 
mochten uit onderstaande toestellen 3 kiezen.  
 
       1.Rekstok        2. Schommel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3. Glijbaan                                  4. Wipwap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       5. Touwbrug                               6. Huisje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        7. Klimwand                               8. Schommelnest 
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Kollum__ _____________________________ 

Fanwege de bekende beheiningen kaam Sinteklaas dizze kear op in 

geheim plak oan en sûnder demonstraasjes. De plysje hoechde der 

net oan te pas te kommen, want der wie gjin gerop en geraas. Sa 

hat sa’n pandemy dochs syn foardielen. Hy kaam noch wol mei dy 

fersmoargjende “stoomboot”, mar fierders wie alles kreas regele. 

Fan’t jier wurket de Sint lykas safolle Nederlanners op syn 

thúsadres fan paleis Soestdijk. En dus in poer geskikt plak foar in 

defilee lykas yn de dagen fan Juliana en Bernhard. De treppen nei 

it bordes leine dan ek fol mei presintsjes foar de goederjouske Sint. 

Yn de ferskes wie net te hearren dat Swarte Pyt der oars ek by wie. 

Swarte Pyt hat it fytsen dizze kear dêrom mar oerjûn. Hy woe lea-

ver gjin lekke bân krije en hy hie der alhiel gjin ferlet fan om rap-

per en ropper Akwasi tsjin te kommen.  Der wie ek skoan te sjen 

en te hearren dat de Swarte Piten eins rûnom yn ús lân dien krige 

hawwe.   Dit net sa sear fanwege koroana, mar om’t in part fan ús 

befolking tinkt dat it diskriminearjend is, net mear fan dizze tiid en 

faaks tinken docht oan tiden dêr’t men net grutsk op wêze kin. Der 

wiene noch wol in tal helpers mei smûsterige fegen om it gesicht, 

mar ja it minder moaie wurk moat ommers ek dien wurde. En mei’t 

der hjoed-de-dei in soad huzen binne sûnder skoarstien sil dat mei 

der tiid wol minder wurde, want men hat ek mei de ARBO te krijen. 

Boppedat hawwe langer in soad huzen sinnepanielen en jo hawwe 

der gjin belang by dat se yn it tsjuster op jo dak om knoffelje en 

dat jo stroomfersjenning ferrinnewearre wurdt. Fan no ôf blykber 

allinne mar Piten. Oft der ek Pytsjes by binne? Dêr wurdt en waard 

nea oer praat. 

De Swarte Pyt dy’t foar Sint Piter yn Grou yn febrewaris de ka-

dootsjes by de bern bringe moat, makket in wrâldreis nei in lân mei 

koade giel. Syn plak sil ynnommen wurde troch Aldemar. Dizze 

man hâldt ta op ien fan de eilantsjes by Grou. It is wat in apart 

man en gewoanwei fernimst him net. Hy hat altyd in hege swarte 

hoed op ‘e holle as wie er skoarstien- reager. No past dat fansels 

wol aardich by dy saneamde “roetveegpieten”. 

Yn de biblioteken binne alle printeboeken mei ôfbyldings fan Swarte 

Pyt út de skappen helle en. yn de etalaazjes fan de winkels gjin 

swarte Piten. Faaks hat dat ek mei de reden west fan in politika út 
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  Utrecht om  de boeken oer Jip en Janneke tenei mar net mear as 

foarlêsboeken te brûken. Net mear fan dizze tiid, sa bewearde it 

minske. De berntsjes soene ris tinke kinne dat wat der yn dy boe-

ken stiet oer rolpatroanen foar normaal trochgiet. Dat normaal bin-

ne wy troch de hjoeddeistige omstannichheden aardich kwytrekke. 

Elkenien sjocht der nei út dat alles wer normaal wurdt, mar wat is 

eins normaal? Dêr soene se yn de praatprogramma’s op de tille-

vyzje noch tiden mei foarút kinne. Faaks hat elkenien syn eigen 

gedachten oer wat normaal is en wat him of har it bêste út komt en 

past. Ja dy drokte om Sinteklaas hinne hat hiel wat  oeral helle. 

Safolle dat men de útspraak oer de blokkearfriezen al wer útstelle 

moast, want nei trije jier is noch net alles dúdlik oer hoe’t it no 

krekt siet. 

De measte bern sille har grif net bekroadzje om al dy diskusjes oer 

Sinteklaas – guon grutte minsken fine him te wyt – en dat Swarte 

Pitegedoch. Foar harren is it wichtich oft der ek pakjes binne. Mei it 

sa wêze dat it ek foar de bern mei âlders mei in platte beurs it in 

moai Sinteklazefeest wêze koe. Diskusje, kommintaar, krityk en 

protest fan bygelyks Jerry A. kin syn nut hawwe, foar bern is it 

feest slagge as der wat yn de skoech sit! 

En no hoopje wy mar dat takom jier rûnom wer yntochten holden 

wurde kinne en dat men it der in kear oer iens wurdt hoe’t de hel-

pers fan de Sint der út komme te sjen en lit soks net sa lang duorje 

as de rjochtsaak oer de blokkearfriezen, want der is sa stadichoan 

lang genôch oer hottefile, hakketakke en harrewarre (gekibbeld).  

Harm Bosga 
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 Dit bin ik…                     __ 

Naam:   Lisanne Kooistra 

Leeftijd:   12 jaar 

Schoenmaat:  39  

Lengte:   1 m 52 

Kleur ogen:   Bruin  

Broer/zus:   Zusje Nienke   

zo ja; tevreden?  Jawel  

Verkering:   Nee  

School:   Leister Igge 

 

Favo vak op school:  Gym, crea en pauze 

omdat:   Al het andere saai is  

Websites:   Tiktok, Youtube, Instagram en Snapchat 

Favoriete muzieknummer:  Heb ik niet 

Favoriete muziekgroep:  Heb ik niet 

Favoriete sporter:   Lieke Martens  

Favoriete film:   Heb ik niet 

Favoriete spel:   30 seconds 

Favoriete tv-serie:   Chateau Meiland 

Favoriete boek:   Niek de Groot  

Favoriete sport:   Voetbal 

omdat:    Je dan lekker actief bent 

Favoriete muziekinstrument: Heb ik niet  

Mijn hobby’s:    Gamen, trampoline springen, afspre-

    ken en chillen 

Het leukste aan mijn hobby is: Afspreken en chillen 

Dit wil ik later worden:  Heb nog geen idee  

Dit doe ik als ik me verveel: Tiktok kijken  

Wie zou je graag ontmoeten? Lieke Martens  

Wie bewonder je het meest? Lieke Martens 

Favoriete auto:   Audi 

Wat ligt er onder je bed?  Niks  

Lievelingseten:   Pizza 

Brood of warm eten?  Warm eten 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Yo 

Huisdieren?    Een kat (Roos) 

Waar kun je niet tegen?  Geen idee 

Goede voornemens:   Kan het me zo niet bedenken  

Mogen we je handtekening: Nee 



De Heidehipper                                                                          Nûmer 132 - desimber 2020 

19 

 

Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 
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Geboren:        __ 

Op 4 september 2020 heeft  Christina Hiemstra een prachtige en 

gezonde dochter Livia gekregen.  

Op de foto Livia met trotse zus 

Faylinn van 2,5 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Getrouwd:        __ 

 

 

Vrijdag 18 december 2020 

waren Sjoerd en Dukke 

Hoekstra 45 jaar getrouwd! 
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Snertactie Dorpshuis_______________________ 

Het was zaterdag 12 December snert weer! 

Dus de snertactie van het dorpshuis kwam zeer van pas op deze 

dag. We hopen dat het een ieder 

gesmaakt heeft (of nog gaat sma-

ken want het waren mooie bakjes 

voor in de vriezer!). 

De opbrengst hiervan was € 300,- 

We willen elk hiervoor hartelijk 

bedanken! 

En wie weet… tot een volgende 

actie!!  

Efkes foarstelle…    __  __ 

Hallo allemaal,  

In september zijn wij nieuw in de Tike 

komen wonen, dus bij deze willen wij 

ons graag even voorstellen. Wij zijn 

Ronald (31) en Martsje (29) en we wo-

nen aan de Master de Jongwei  met 

onze katten Kees en Frits. Wat zijn wij 

warm ontvangen met bosjes bloemen, 

kaartjes en zelfs een versgebakken 

cake, super bedankt daarvoor! In het 

dagelijkse leven is Ronald voorman 

warehouse bij Jan Krediet in Steenwijk. Als hobby doet hij aan 

touwtrekken bij TTV Bakkeveen (waar ook zijn roots liggen), fiet-

sen en mountainbiken (op dit moment iets te weinig) en buiten wat 

omprutsen. Martsje is assistent-bedrijfsleider bij de Spar in Leeu-

warden, doet aan paalfitness (de non-erotische versie). Beiden 

houden we van gezelligheid. Helaas staat deze hobby op een iets 

lager pitje dan we zouden willen maar als je zin hebt in een biertje, 

wijn, fris, koffie of thee, kom gerust eens aan.   

Hopelijk spreken we elkaar snel,   

Ronald en Martsje 
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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 



De Heidehipper  Nûmer 132 - desimber 2020 

24 

 

 



De Heidehipper                                                                          Nûmer 132 - desimber 2020 

25 

 



De Heidehipper  Nûmer 132 - desimber 2020 

26 

 

 

Yn petear mei: Aloïs Segers    __ 

Toen Aloïs in 1998 zicht kreeg op de het kopen van de boerderij 

aan het einde van de Leyensreed, vroeg hij zich af; ‘zou dat kleine 

dorp ook een koor hebben’? En zowaar, De Tike kende toen nog 

een koor en zo stond Aloïs als tenor naast Folkert Veltman te zin-

gen  . Op de vraag of hij hier kon wennen op het dorp, is het ant-

woord volmondig JA. Het zingen en hier naar toneel gaan hielpen 

hem daarbij. Samen met Oentsje, zijn 

partner, genieten ze nog steeds volop 

van hun prachtige plek vlak bij de Ley-

en. Het natuurgebied zal inderdaad je 

achtertuin maar zijn! 

Een vraag die ik als eerste in het ge-

sprek helder wil hebben is: “Hoe komt 

een Fransman en boer te wonen in 

een klein en vrij onbekend dorp in Friesland?” Daar nemen Aloïs en 

Oentsje graag de tijd voor en onder het genot van koffie/thee en 

heerlijke pruimentaart, gemaakt van gedroogde pruimen uit Zuid 

West Frankrijk – en dat proef je - komen we aan de praat. In 1968 

kwam de toen 17-jarige Aloïs te wonen in Hoornsterzwaag op een 

boerderij die zijn vader voor hem aankocht. Maar daaraan vooraf 

ging al een verblijf van 3 maanden in Nederland, in Friesland, op de 

praktijkschool in Oentsjerk. 

Het is na de oorlog, Aloïs zijn vader is werkzaam als landbouwinge-

nieur en betrokken bij de cultuurontginning in de Noordoostpolder. 

Drooggevallen gronden werden ontwaterd en geschikt gemaakt 

voor o.a. landbouw. Als de KNBTB – Katholieke Nederlandse Boeren

- en Tuindersbond Aloïs’ vader in 1948 vraagt of hij bedrijfsleider 

wil worden op een kasteel in Frankrijk met ca. 80 hectare land is 

dat een grote stap in die tijd. Dit moest hij eerst overleggen met 

Aloïs’ moeder; ze waren nog maar net getrouwd in 1948. Maar sa-

men durfden ze de stap aan. Als bedrijfsleider was het de bedoeling 

dat Aloïs vader jongeren uit Nederland de praktijk van de melkvee-

houderij ging leren. De gedachte daarbij was om jongeren na de 

oorlog zoveel mogelijk de kans te geven om naast het leren van de 

taal, ook het boerenwerk onder de knie te krijgen. In Nederland 

waren deze mogelijkheden beperkt met grote gezinnen en vaak 

kleine boerderijen. En zo werd Aloïs als 2e kind in dit gezin in Frank-

rijk geboren. Het kasteel lag in de buurt van de Dordogne, Zuid 
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 West Frankrijk circa 150 km onder 

de stad Bordeaux. Het kasteel is in 

de jaren ’70 jammer genoeg afge-

broken. Het gebeurde wel dat ze 

soms met 20 man om tafel zaten, 

jongens en meisjes die daar voor on-

bepaalde tijd woonden en werkten 

tot ze elders een doorstart konden 

maken. Naast het bewerken van land 

en werken met de koeien werden er 

ook kaas- en melkproducten gemaakt 

die dan op de markten in de omge-

ving werden verkocht. In Frankrijk kende men vrij weinig melkvee-

houderijen dus de afname was goed. 

Aloïs volgde in Frankrijk de lagere school en een aantal jaren voort-

gezet onderwijs. Hij werd 2-talig opgevoed. Aloïs sprak wel Neder-

lands maar kon het niet lezen en schrijven. Toen hij 15 jaar was 

regelden zijn ouders dat hij in Nederland naar een landbouwprak-

tijkschool kon. Deze praktijkschool bestond uit 3 bedrijven en Aloïs 

kwam op het bedrijf van J. Cnossen – Boerderij A – in Oentsjerk en 

dus in Friesland. Op de boerderij kon je wonen en werken. Maar 

omdat er bij de fam. Cnossen een kindje werd geboren moet Aloïs 

als snel verhuizen naar een andere plek. Dat werd Stania State, 

een internaat van de landbouwpraktijkschool en tevens jeugdher-

berg. Een bijzondere en leerzame periode van 3 maanden voor de 

15-jarige Aloïs volgde. 

Terug in Frankrijk ging hij voor 3 jaar naar de landbouwschool in 

Frankrijk en toen was Aloïs er klaar voor zelf boer te zijn. De keuze 

van zijn vader om een melkveehouderij voor hem in Nederland te 

kopen was voor de hand liggend. Gezien de temperatuur, droogte 

en heuvelachtige natuur van Frankrijk was Nederland zoveel ge-

makkelijker. Zeker in combinatie met de ruilverkaveling die hier 

gaande was. Het werd een boerderij in Friesland, Hoornsterzwaag, 

met 35 hectare land en Aloïs’ familie kwam regelmatig logeren. Van 

1970 tot 1977 hebben ze zelfs nog als gezin, met uitzondering van 

zijn oudste zus, samen op deze boerderij gewoond. Aloïs zelf heeft 

bijna 30 jaar op deze plek gewoond en gewerkt. De laatste 2 jaar 

van zijn leven heeft zijn vader nog bij Aloïs gewoond en heeft Aloïs 

voor hem gezorgd. Nog regelmatig bezoeken Aloïs en Oentsje de 2 

zussen van hem in Frankrijk en wordt er gesproken over het wonen 

Kasteel Artigue in 

Frankrijk 
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daar en wat ze zoal beleefd hebben. Aloïs zijn enige broer en de 

jongste van het gezin is helaas overleden aan kanker. 

Het reizen van en naar Frankrijk gebeurde zo vlak na de oorlog met 

een stoomlocomotief. Je was dan zomaar 2-3 dagen onderweg. La-

ter met de auto, een Eendje, waarmee ze de lange rit aflegden.  Je 

reed dan van stad naar stad. Later werden er wegen om die steden 

heen aangelegd en nu met de snelwegen is het toch nog zeker 12 

uren rijden. Maar daar maken ze samen dan ook een uitje van en 

overnachten ergens halverwege.  

 

Ongeveer 35 jaar ging Aloïs als vrijgezel door het leven. Hij genoot 

van zijn werk en was aangesloten bij de parochie van Gorredijk. 

Waar hij toen en nu nog steeds zingt bij het koor. En hij ging op 

dansles in Drachten. Maar hoe kwam Oentsje dan in zijn leven… u 

raadt het waarschijnlijk al, via dansles. In 1993 verloor Oentsje 

Moedt haar man en vader van 

haar 2 kinderen heel plotseling. 

Een heftige en verdrietige periode 

voor haar. De jongens waren toen 

6 en 8 jaar, maar Oenstje nam 

zich één ding voor; ik wil niet bij 

de pakken neerzitten en ga niet 

alleen maar een ‘vrouwendingen’ 

doen. Met een goede vriendin van 

haar sprak ze af om samen op 

dansles te gaan in Drachten. 

Naast dat Oentsje een doorzetster is, is ze ook slim. Soms gingen 

ze ‘uit dansen’ en als er dan een man was die haar thuis wilde 

brengen, dan liet ze zich altijd een paar honderd meter van haar 

huis afzetten en liep via steegjes het laatste stuk naar haar woning. 

Oentsje ging voor afleiding en plezier naar dansles, haar vriendin 

kreeg al snel een partner, maar Oentsje niet. Tot 1996; Aloïs had er 

mede voor gekozen om op dansles te gaan omdat hij hoopte daar 

een vrouw te ontmoeten. Zo kwam hij Oentsje daar tegen en vroeg 

haar ten dans. Hij vond haar leuk en wilde haar graag beter leren 

kennen. Meer contact krijgen dan met haar dansen viel niet mee. 

Maar Aloïs, niet voor één gat te vangen, zocht in het telefoonboek 

op de naam Moedt in Drachten. Hij belde het nummer maar kreeg 

een oude dame aan de lijn, het bleek een tante van Oentsje haar 
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 man te zijn. Maar ze kende Oentsje en zo kreeg Aloïs het juiste 

nummer. Ze spraken een paar keer af, de relatie werd serieuzer 

maar raakte ook nog een paar keer uit. Oentsje vertelt: ‘Ik ben 

een zelfstandige vrouw en ik had me na het overlijden van mijn 

man voorgenomen om de kinderen zelf op te voeden en niet afhan-

kelijk van anderen of van een man te zijn’. Om het weekend ging 

ze met de kinderen naar Hoornsterzwaag en zelfs vriendjes moch-

ten mee om te spelen op de boerderij. Er was immers ruimte ge-

noeg. Tot ze samen, zonder kinderen, een week naar Terschelling 

gingen, toen was Oentsje om. Met deze man wilde ze graag haar 

leven delen. Het duurde nog een jaar voordat Oentsje bij Aloïs in-

trok. Oentsje werd 50 jaar en woonde toen al in de Tike. Het 

dorpshuis werd afgehuurd en er kwam een groots feest. 

 

Na bijna 30 jaar Hoornsterzwaag wilde Aloïs wel wat kleiner gaan 

wonen en boeren. In 1998 sprak hij met de melkboer van Hoorn-

sterzwaag en vroeg hem of hij nog een boerderij in Friesland te 

koop wist. Deze melkboer kwam van oorsprong uit Eastermar en 

zei gelijk: ‘ja, ik weet een geschikte boerderij in De Tike. Aloïs had 

nog nooit van het dorp gehoord maar stapte gelijk in zijn auto en 

trof de boer op het erf aan. Die reageerde verbaasd want er waren 

wel plannen tot verkoop maar nog niet bekend in de media. Het 

bedrijf en de mooie ligging spraken Aloïs erg aan. Samen met 

Oentsje besloot hij om daar te gaan wonen. En ze hebben daarvan 

geen spijt gekregen. De 2 zonen van Oentsje en haar 4 kleinkin-

deren komen er graag.  

Op de vraag waar Aloïs terugkijkend de mooiste tijd van wonen 

heeft gehad, geeft hij aan dat hij alle plekken als goed heeft erva-

ren. En ook geen reden heeft (gehad) om terug te gaan naar 

Frankrijk, Met uitzondering van vakantie. Deze winter loopt het 

melken van de koeien af maar ze blijven nog graag op deze plek 

wonen. Is het wonen hen niet te stil, te eenzaam en/of te achteraf? 

‘Buurvrouw Nantsje woont op ongeveer 75 meter afstand. In Hoor-

sterzwaag woonden de buren op 500 meter afstand en in Frankrijk 

waren je buren niet eens te zien’, verteld Aloïs lachend. Oentsje 

mist de gezelligheid van een winkelcentrum en dat je er lopend 

naar toe kan nog wel. Maar gelukkig rijden ze beide auto, dus af-

stand is ook in dat opzicht geen probleem. Naast het oppassen op 

de kleinkinderen, 4 prachtige meisjes, heeft Oentsje nog 2 werk-
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huizen en werd ze door John Ament gevraagd om als huishoudelijke 

hulp in Oentsjerk op de zorgboerderij te helpen. Het bleek om boer-

derij A te gaan waar Aloïs ooit als 15-jarige jongen korte tijd logeer-

de. Zijn kamertje is er nog, zij het dat het nu een andere bestem-

ming heeft. Als de koeien er na de winter niet meer zijn, verwacht 

Aloïs nog genoeg te doen te hebben in en om de boerderij. De tuin 

en gebouwen vragen om onderhoud en hij leest graag. Vooral de ge-

schiedenis van Nederland heeft zijn interesse, misschien juist omdat 

hij hier niet is opgegroeid en naar school is gegaan. Aloïs vertelt ge-

animeerd over de boeken die hij leest en zijn interesse hebben. Ook 

hebben ze samen een eenvoudige camper gekocht waar ze nog veel 

reizen, o.a. naar Frankrijk, mee hopen te maken. Ze fietsen graag 

en spreken, als het weer het bij zomerdag toelaat, elk weekend af 

met een broer en zus van Oentsje.  

 

Wat is je mooiste gebeurtenis of herinnering? 

‘Ik zou de vraag willen omdraaien, zegt Aloïs. Wat was geen mooie 

gebeurtenis of herinnering. Ik heb gelukkig nooit iets vervelends 

mee gemaakt. Dat ik Oentsje heb ontmoet en een goede gezondheid 

geniet, ervaar ik als een voorrecht’. 

 

Wat maakt dat je op De Tike bent blijven wonen? 

‘De plek van de boerderij en het prachtige uitzicht op de Leyen. Daar 

geniet ik dagelijks van evenals de ruimte en rust en vriendelijke bu-

ren om ons heen’. 

 

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken? 

‘Het liefst word ik niet wakker gemaakt. Ik ging vaak van bed voor 

een koe die moest kalven. Maar misschien als het om een mooi boek 

en een lekker kopje koffie gaat …’.  

  

Wat is je levensmotto? 

“Eenvoud siert de mens”. ‘Als de mensen dat meer zouden naleven, 

zou de wereld er een stuk beter uitzien’. 

Met dat Aloïs dit laatste zegt, realiseer ik me dat hij dit ook uit-

straalt; eenvoud en echtheid.  

 

AS 

Volgende keer Yn petear mei: Baukje Janse  
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Appelflappen bakken_______________________ 

 
Ingrediëntenlijst  
6 tot 8 grote goudrenetten 
kaneel, om de appels te bestuiven 
200 gr bloem 
¼ tl zout 
250 ml bier 
1 ei, losgeklopt 
Verder nodig 
zonnebloem- of arachideolie, om in te frituren 
poedersuiker, om te bestuiven 
 

De één noemt het appelflappen, de ander appelbeignets. Eén ding 
is zeker: ze zijn heerlijk en mogen zeker niet ontbreken naast de 
oliebollen tijdens oud en nieuw! Je kunt ook appelflappen maken 
van ander fruit, denk hierbij aan abrikozen (vers of gedroogd en 
geweld) of plakken ananas. Zorg dat de appels goed droog zijn 
voordat je ze met kaneel bestuift en door het beslag haalt. Even-
tueel kun je de kaneel ook met wat bloem mengen en de appels 
hiermee ‘paneren’; zo zijn ze echt goed droog. Geniet van deze 
heerlijke zelfgebakken appelflappen met dit appelflappen recept! 

Appelflappen maken 

Verwarm de olie voor op 180 °C in een frituurpan of grote gietijze-
ren pan. 

Schil de appels en verwijder het klokhuis met een appelboor. Snijd 
de appels in schijven van een kleine centimeter dikte. Bestuif de 
appels met kaneel naar smaak en zorg ervoor dat dit gelijkmatig 
verdeeld is. 

Meng voor het beslag de bloem en het zout in een kom. Voeg   
geleidelijk aan het bier toe en mix dit tot een glad beslag. Voeg als 
laatste het ei toe en meng dit nog kort door. 

Appelflappen bakken 

Haal de appelschijven door het beslag zodat ze aan alle kanten 
bedekt zijn. Laat de schijven met behulp van twee vorken in de 
hete olie glijden. Bak de appelflappen 4 tot 6 minuten tot ze goud-
geel zijn en keer ze halverwege. Laat ze uitlekken op een paar  
lagen keukenpapier en serveer ze warm, bestoven met poedersui-
ker.  



De Heidehipper                                                                          Nûmer 132 - desimber 2020 

33 

 

 

Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

Sumarderwei 2 

  9261 VC Eastermar 

 

Telefoon: 0512-471374 

mobiel: 06-18556735 

info@krobbehiem.nl 

www.krobbehiem.nl 
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Griemmank fan de Fryske taal    __ 

Jo sprekke mei de assistinte fan jo hûsdokter, 

sa hearde ik doe’t ik okkerdeis de telefoan op-

naam. Der waard grif bedoeld dat dy dame ef-

kes mei my prate woe. En gauris hear ik ús 

Piet fan it waarberjocht sizzen: En oer it waar 

sprutsen….Hy soe better sizze kinne: En as wy 

it dochs oer it waar ha….Foar party minsken is 

it blykber net sa maklik en hâld praten en 

sprekken út inoar. Wannear brûke jo prate en 

wannear sprekke? 

Earst mar efkes oer sprekke. As wy sprekke 

brûke, dan ha wy it meastentiids oer ien dy’t it 

wurdt fiert en de oaren sette har nei harkjen. By prate giet it oer 

yn petear wezen, om bar sizze jo wat, der is ynteraksje, jo kinne jo 

sechje dwaan, it is gemoedlik. 

In sprekker wol syn harkers wat bybringe of in meidieling troch-

jaan. De lêste tiid hat ús premier dat gauris dien fanwege de Coro-

na maatregels. It is mear offisjeel.  

Boargemaster Kramer moast in part fan it jongfolk yn syn gemeen-

te earnstich en mei klam tasprekke. It folkje wie danich bûten de 

stringen stapt, se hiene hiel wat fernield en omstanners bedrige. 

Kramer hat harren dêr yn bywêzen fan de âlders op oansprutsen. 

Heit en mem moasten der thús fierder oer prate.  

Jonge noch oan ta, dêr hie ik my hast ferpraat (dingen sein dy’t 

ûnder de pet bliuwe moasten). 

Der wie nochal wat betizing en ferskil fan ynsjoch, mar wy hawwe 

it ferprate kinnen. 

Der hat praat west dat de leanen en wurkomstannichheden fan de 

bouwers fan de lúkse stadions yn Quatar ferbettere wurde soene, 

mar neffens Amnesty kin it dêr út noch yn gjin sprekken lije. De 

fuotbalbûnen en de FIFA binne der op oansprutsen, mar dy sizze: 

Wy sprekke ús net út oer  polityk, wy prate en tinke allinne mar oer 

jild…. 

 

Yn de koroanatiid koene jo eins gjin minsken útnoegje om op besite 

te kommen. Dus gjin sizzen fan: Wy krije jûn of hjoed praters. Ear-

tiids neamde men dat jûnpizeljen. It koe hiel gesellich wêze, be-

nammen as omke Watze op de praatstoel rekke. Wat koe er it moai 
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opsizze, ja hy wie in smoute prater. 

De plannen foar it ferbetterjen fan de Ofslútdyk binne blykber net 

goed trochpraat en bepraat, want it moat aardich mear kostje en it 

duorret folle langer foardat it wurk klear is. 

It wie in drokte fan belang op de ôfdieling, se praten allegear troch-

elkoar hinne, mar it praat stûke ynienen doe’t de direkteur troch de 

doar kaam. 

Us omke Wobbe is net sa’n prater. Do moast him de wurden ta de 

mûle útlûke, Nee dan syn frou Saapke, dat is in echte praatmûtse, 

och sa gesellich as dy der is. 

Ja asto tinkst datst it sa dwaan moatst, dan sil ik it dy net út de 

holle prate. 

 

De tredde man bringt meastentiids it praat oan. Wy meie ornaris 

graach oer in oar prate. Fansels is it altyd better dat der mei jo 

praat wurdt ynstee dat der oer jo praat wurdt. 

Lytse bern kinne soms sa moai prate. Dat neamt men dan 

“prietpraat”, mar út de mûle fan folwoeksenen tsjûget it fan in 

bytsje ynsicht en ferstân. 

Premier Johnson praat him suver de mûle út de heakken om in 

goede Brexit-deal te krijen. 

Ja, ja, do kinst moai prate, mar ik sit mei de brokken. In moaie 

prater is te wurdearjen, mar in moaiprater kinst net op oan, Sa’n 

ien hat dy te fiter en is op eigen foardiel út. 

 

Salang as minsken mei-inoar prate is der hiel wat te berikken. 

Mar fan al dy praatprogramma’s op de tillevyzje soe men deawurch 

wurde. It tilt op fan de saakkundigen en elk hat sa syn eigen mie-

ning of ynsicht. It is langer ek moade dat om alle sporteveneminten 

hinne fan te foaren in healoere praat wurdt en efterôf nochris sa’n 

sesje. Dat neame se analysearje. Dan is der ek noch besteklik 

praat, healwiis praat, ôfwaaid praat en smoarch praat en elk praat 

nei’t er wiis is. En wy meie oannimme dat frysktalige âlders it Frysk 

trochjouwe en dus Frysk mei harren bern prate, alteast as se yn 

Fryslân wenje.        

 

Harm Bosga 



De Heidehipper  Nûmer 132 - desimber 2020 

36 

 

 

Tyksters om útens... (húskehippe)  _____ 

Op een enkele kleine onderbreking na heb ik bijna 26 jaar in de Ti-

ke gewoond. 26 plezierige jaren waarvan de laatste 9 jaar met mijn 

grote liefde Christien. Toen ik het huis aan de Master Iniawei in 

1994 kocht, had ik een drukke baan van minimaal 60 uur per week 

en geen tijd om zelf het onderhoud van huis en tuin te doen. Maar 

wanneer ik naar huis reed en bij het eerste beetje zon het dak van 

mijn cabriolet open deed, had ik het gevoel op vakantie te gaan. 

Het huis was voor mij een rustpunt in een verder hectisch bestaan. 

Na een paar jaar kregen we kinderen en moest de cabriolet al 

gauw plaatsmaken voor een stationwagen. Dat de kinderen in de 

Tike naar school konden, vonden wij een groot pluspunt omdat de 

school vlakbij was en ze op deze manier ook contact hadden met 

de kinderen uit de buurt. Het was ook gewoon een hele goede 

school! (de inspectie heeft de school toen ook wel eens “de positie-

ve uitzondering op de plattelandsscholen” genoemd). Ik heb mij 

regelmatig en met veel plezier ingezet als ‘leesouder’. Het voordeel 

van zo’n kleine school was ook dat een schoolreisje zo was georga-

niseerd. Gewoon een paar ouders met een grote auto vragen of ze 

tijd en zin hadden en weg waren we.  

Wij woonden net iets buiten de bebouwde kom wat als voordeel 

had dat wij ook een iets grotere kavel grond hadden en iets verder 

van de naaste buren af woonden. Wij zwaaiden vaak vanuit de ver-

te naar elkaar maar spraken elkaar soms een half jaar niet. Maar 

als het erop aankwam was iedereen er meteen voor elkaar als dat 

nodig was. Veel plezier hebben wij met ons buurtjes ook beleefd 

aan het versieren van de toegangspoort en de praalwagen voor het 

dorpsfeest.  

Een ander pluspunt vond ik de centrale ligging van de Tike, ik 

was immers zo op mijn werk in Drachten, Leeuwarden of onderweg 

naar Amsterdam voor inkoop.  

Wij hebben ons huis nu verkocht; niet alleen omdat de kin-

deren inmiddels het huis uit zijn en het huis voor ons tweeën veel 

te groot is, maar ook omdat wij tijd willen overhouden voor andere 

dingen dan huis of tuin onderhoud. Wij zijn aan een andere fase 

toe in ons leven.  

Wij wonen nu in een leuk huurhuis aan het water in Grou, maar 

kunnen volgend jaar wel op een boot en/of in het buitenland wo-

nen. Alle opties staan open. Waar we ook naar toe gaan, na 26 jaar 
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 blijft een stukje van ons Tykster, ‘Tykster’s om útens’. Ook in de 

toekomst zullen wij best wel weer eens langskomen.  

 

Wij wensen Andries, Bitoen en de kinderen veel plezierige jaren in 

het huis aan de Master Iniawei en verder alle Tyksters het beste en 

goede gezondheid in 2021 toe.  Moge het jullie goed gaan.  

    

Wytze Riemersma & Christien 

Zoek de 10 verschillen!_____________________ 

Je ziet hier twee plaatjes die hetzelfde lijken, maar dat zijn ze niet! 

Kijk maar eens heel goed en probeer de 10 verschillen tussen de 

twee plaatjes te vinden. Succes! 
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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 



De Heidehipper  Nûmer 132 - desimber 2020 

40 

 

 

Efkes foarstelle…      __ 

Beste dorpsgenoten, op deze manier willen wij ons graag voorstel-

len als nieuwe inwoners van ons prachtige dorp. 

Wij zijn Iris Groeneveld (42), Inge Breedijk (44) en Jaap Meinsma 

(10). We woonden begin dit jaar in het centrum van Drachten en 

waren toe aan een nieuwe stap.  

We gingen op zoek 

naar een leuk huis 

met uitstraling op een 

prachtige plek. We 

waren nog niet heel 

lang op zoek toen het 

huis aan de Master 

Iniawei  te koop 

kwam. Op de dag dat 

we het op Funda za-

gen staan, zijn we er 

direct naartoe gere-

den. Toen we in Opeinde over het bruggetje reden en langs het 

water naar De Tike reden, werden we steeds enthousiaster. Aange-

komen bij het huis waren we behoorlijk overdonderd. Zou dit onze 

plek kunnen worden? We belden de makelaar en binnen een week 

was de koop rond. 13 maart jl. kregen we de sleutel en begon ons 

grote avontuur. Zoals velen van jullie wellicht weten, was het huis 

aan een grondige make-over toe. We besloten een aannemer te 

zoeken die ons kon helpen om onze ideeën uit te werken en te ver-

wezenlijken. Nu het jaar bijna voorbij is, kijken we terug op een 

bijzondere periode waarin veel gebeurd is en zijn we superblij dat 

de verbouwing de voltooiing nadert.  

We zijn blij en dankbaar dat we hier met ons onze honden Yarka en 

Beau, onze katten Sjoerd en Pixel en onze kippen, Tikkie, Tokkie 

en Dikkie wonen. Hopelijk hebben jullie niet teveel last van Dikkie 

de Haan. Laat het anders gerust even weten! 

De manier waarop we verwelkomd zijn, was echt hartverwarmend! 

Door de aangeboden hulp, ontvangen kaarten en attenties, voelden 

we ons direct welkom en thuis. Jammer dat Corona zijn intrede 

heeft gedaan waardoor we het niet zo aan durfden om door de 
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 buurt heen kennis te maken. We zouden het liefst een housewar-

ming organiseren en iedereen uitnodigen maar ook dat behoort 

jammer genoeg niet tot de mogelijkheden. Uiteraard is iedereen die 

nieuwsgierig is geworden naar ons en ons huis, van harte welkom 

om langs te komen en kennis te maken.   

Maar goed, wie zijn wij? Iris, Inge en Jaap. Levensgenieters met 

een bourgondische inslag. We houden van het leven, onze familie, 

vrienden en dieren. We zijn actief en betrokken en hopen deel uit 

te mogen maken van deze dorpsgemeenschap! 

We zijn benieuwd wat onze tijd hier ons gaat brengen en kijken uit 

naar de periode dat we elkaar zonder beperkingen kunnen ontmoe-

ten en leren kennen! 

Iedereen is  harte welkom aan de Master Iniawei  en mocht er iets 

zijn of jullie hebben iets nodig? We werken allebei vanuit huis dus 

we zijn er meestal wel.  

Hartelijke  groet, Iris, Inge en Jaap 
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Nieuws van het dorpsbelang  __________ 

Opnieuw hebben we met z’n allen te maken met de 

gevolgen van de corona-uitbraak. Het zijn wederom 

uitdagende tijden, waarbij het sociale leven erg onder 

druk staat. Als Dorpsbelang hebben we hier helaas ook 

mee te maken. Toch proberen we er het beste van te 

maken en zijn we de afgelopen tijd een aantal malen, 

met inachtneming van de maatregelen, bij elkaar gekomen. Met 

name de invulling van het nieuwe dorpsplein heeft onze aandacht 

gehad. Graag brengen we u op de hoogte van een aantal zaken 

welke onze aandacht hebben, maar willen we ook het volgende be-

nadrukken. 

De afgelopen tijd is gebleken dat het lastig blijkt om inwoners te 

motiveren om hun steentje bij te dragen, wanneer gewenst. Ieder-

een is druk en dit is ook heel begrijpelijk. Dit geldt ook voor ons als 

bestuur. We willen dan ook benadrukken dat we af en toe keuzes 

moeten maken in welke zaken we voorrang geven, maar in sommi-

ge gevallen ook geen kans zien om invulling aan te geven?  

 
Buurtbudget  
Voor het nieuwe dorpsplein is de werkgroep druk bezig met het 

aanschrijven van fondsen en stichtingen voor een financiële bijdra-

ge aan het nieuwe dorpsplein. In de 2e ronde van het buurtbudget 

is een aanvraag voor een bijdrage aan het dorpsplein toegekend 

van € 3850,-. Wanneer de financiën voor het dorpsplein niet vol-

doende zijn, zal er gekeken worden of er in 2021 opnieuw een aan-

vraag in zal worden gediend voor het buurtbudget. 

 

Toekomst VSO Unyk (schoolgebouw) 

Vanuit de gemeente ontving Dorpsbelang de vraag of er aan de ad-

viesaanvraag richting de gemeenteraad rond de huisvesting van 

VSO in het schoolgebouw, een Addendum toegevoegd kon worden. 

Voorstel van de gemeente is om in dit Addendum op te nemen dat 

VSO Unyk vanaf het nieuwe schooljaar 2021/2022 voor onbeperkte 

tijd gebruik kan gaan maken van het schoolgebouw.  

Als bestuur hebben wij bij de gemeente aangegeven dat het toe-

voegen van het Addendum op dit moment niet wenselijk is. Voor-

stel vanuit het Dorpsbelang is om het evaluatiemoment te verplaat-



De Heidehipper                                                                          Nûmer 132 - desimber 2020 

43 

 sen naar december 2021. Dit verzoek is gedaan omdat de aanleve-

ring van de kaders voor de lange termijn diverse keren uitgesteld is 

en wij de werkgroep voor de lange termijn voldoende tijd willen 

geven om eventuele plannen uit te werken.  

De werkgroep heeft echter inmiddels aangegeven dat zij op dit mo-

ment geen mogelijkheden zien voor een plan, omdat het schoolge-

bouw in gebruik is. Daarnaast staan er volgens de werkgroep op dit 

moment voldoende andere gebouwen in de omgeving leeg die 

eventueel geschikt zijn voor diverse doeleinden. Het voorstel voor 

een plan voor de lange termijn kan uiterlijk tot 31 juli 2021 inge-

diend worden bij de gemeente. Als Dorpsbelang stellen wij het op 

prijs dat wij geïnformeerd worden, mochten er initiatieven vanuit 

het dorp richting gemeente gaan voor een lange termijn plan 

Blijkt op het evaluatiemoment in december 2021 dat er geen con-

creet plan is voor de lange termijn en het gebruik van het school-

gebouw door VSO goed bevalt, dan gaat het bestuur van het 

Dorpsbelang akkoord met een verlenging voor onbepaalde tijd. 

Wanneer er op een later moment alsnog een goed plan aangele-

verd wordt bij de gemeente en de gemeente hier positief over is, 

kan de overeenkomst met VSO ten alle tijde beëindigd worden met 

een opzegtermijn van 6 maanden. Dit geldt voor beide partijen. 

(VSO Unyk & Gemeente Smallingerland). 

 

Woonvisie 2020 - 2025 

Op 6 oktober jl. is de Woonvisie 2020 - 2025 door de Gemeente 

Smallingerland vastgesteld. De afgelopen jaren hebben we hier en-

kele bijeenkomsten voor bijgewoond en waar mogelijk onze input 

gegeven. Geïnteresseerden kunnen de nieuwe Woonvisie downloa-

den van de website van de Gemeente Smallingerland. Daarnaast 

kunt u deze ook opvragen via het secretariaat van het Dorpsbe-

lang. Belangrijkste punt van aandacht is dat er in de periode 2020 

– 2025 4 nieuwe woningen mogen worden gebouwd in De Tike. In 

de Woonvisie wordt wel genoemd dat er aan deze woningbouwaan-

tallen en planning geen rechten kunnen worden ontleend. 

 

Samenstelling bestuur 

Tijdens de jaarvergadering van maart volgend jaar zal Yka van der 

Veen terugtreden als algemeen bestuurslid. Ze heeft dan haar ter-
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mijn van 4 jaar er op zitten en heeft aangegeven zich niet herkies-

baar te stellen. 

Om op het vertrek van Yka in te spelen willen we nu alvast een op-

roep doen aan alle dorpsgenoten om u beschikbaar te stellen om 

ons team te versterken. Heeft u interesse in deze functie, neem 

dan contact op met één van onderstaande bestuursleden. 

Gemeente Smallingerland zoekt nieuwe energiecoaches 

Voor de nieuwe ronde van het EnergieCoach Smallingerland zoekt 

de gemeente nieuwe energiecoaches die huishoudens willen bege-

leiden bij energiebesparing. Aan de hand van bespaartips en een 

gratis energiebespaarpakket worden deelnemende huishoudens ge-

holpen om in huis zo veel mogelijk energie te besparen.  

Het nieuwe traject begint in januari. Tijdens deze ronde krijgen de 

deelnemers tweemaal bezoek van de energiecoach. Samen met de 

deelnemer wordt gekeken hoe het energieverbruik is ten opzichte 

van vergelijkbare huishoudens en wordt de deelnemer geholpen 

met het aanbrengen van bespaarmiddelen die zorgen voor energie-

besparing. 

Ben jij geïnteresseerd in duurzaamheid en wil je huishoudens hel-

pen met verduurzamen en energiebesparing? Geef je dan nu op via 

duurzaam@smallingerland.nl. De nieuwe cursus voor energiecoa-

ches start op dinsdagavond 15 december in Bibliotheek Drachten. 

 

Kerst-wensboom op dorpsplein  

Wat hadden we vorig jaar een bysûnder moai winterbarren op het 

plein! Daarom hebben we besloten om ook dit jaar weer een kerst-

wensboom met lichtjes te plaatsen. Harrie de Vries heeft ‘m vak-

kundig omgezaagd en veilig naar De Tike gebracht. De leerlingen 

van Unyk hebben de boom geplaatst en opgetuigd. 

We hopen dat er ook dit jaar weer vele warme berichten, herinne-

ringen, tekeningen en/of wens-

kaartjes in de boom komen te han-

gen. We nodigen iedereen -jong en 

oud- van harte uit om mee te doen.  

Wy winskje eltsenien noflike Krystda-

gen en folle lok en seine foar it nije 

jier! 

mailto:duurzaam@smallingerland.nl
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 Bettie Elverdink-de Boer 

Bauke de Boer 

Jan Kooistra 

Yka van der Veen 

Jillard Faber 

 

Agenda 

Woensdag 20 januari 2021 19:30 uur bestuursvergadering 

Woensdag 24 maart 2021 19:30 uur jaarvergadering 

 

Omrop Fryslân by Frou Pijl  __________ __ 

Op 15 desimber om 16.40 giet by Frou Pijl de belle. Teake en 

Sjoukje binne (net alhiel tafallich) krekt op besite. Teake docht de 

doar iepen en seit dat skoanmem der oan komt mar earst de man-

tel oan ha moat.  

Dêr is Geart fan Omrop Fryslân. Dy heart se wol faker. Se fynt dat 

Geart sa moai laket. Geart fertelt dat hja troch skoansoan Teake 

opjûn is om in krystpakket fan de omrop te krijen. "Ik ha jo opjûn 

omdat jo jo sa dapper troch dizze Corona tiid 

hinne slagge.” It grypt harren as bêrn au-

gryslik oan dat hja eltse 4 wiken hielendal 

allinnich nei it sikenhûs moat. Frou Pijl sels 

tilt dêr minder swier oan. "Der is dêr altyd 

wol ien dy't my helpe kin" Se fynt  net folle 

oan dizze Coronatiid: "Men kin net op stap 

no" Se hat noch in suster yn Australië fan 

101. Dat is har stip op de horizon. Se is bliid 

dat it trochkaam is. Dêrby is se ék noch de 

âldste ynwenner fan de Tike. 

  "In âlde Tikeniet" 

Op it stuit dat de "Moaie doaze fan de omrop" oerlange wurdt falt it 

lûd fan de útstjoering fuort.  

As ik in pear dagen letter efkes kom te “dach” sizzen fertelt se dat 

Geart doe sei dat se wol híél mâl wêze moatst mei sa'n skoansoan. 

"Ik ha doe noch al sein dat alle skoansoannen my like leaf binne" se 

lit my grutsk noch har doaze fol mei lekkers sjen. Se hat der noch 

hast neat úthelle en kin der noch in moai skoftsje mei foarút!  

 

SW 
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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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SDG nieuws…       __ 

3 oktober jl. De donateursactie, Coronaproof!  Anton aus 

Tirol', ‘Maak me gek’, ‘Heb je even voor mij’, ‘Kom van dat dak 

af’,  alles kwam voorbij… Wat was het een feestje op straat, en wat 

een gulle gevers, onze donateurs! Tikenieten, allen heel hartelijk 

dank hiervoor!!! 

Maar ook dank voor de leden van de Rabobank, die op ons gestemd 

hebben met de Rabobank ClubSupport Actie! Dit heeft ons maar 

liefst €695,- opgeleverd! Super! 

  

 

 

 

 

 

 

 

En wist u …… 

- Dat elk lid van SDG op 4 december een pakje op de deurmat 

had? 
- Dat Sinterklaas SDG toch echt niet vergeten was? 
- Dat elk lid zijn naam in een groot gedicht terug las? 
- Dat bij het uitpakken van het cadeau, ieder blij werd van een 

letter in choco? 
Ook Sinterklaas bedankt!   

Wat alvast handig is om te weten is dat we eind januari weer bij u 

langs komen voor de jaarlijkse potgrondactie. U kunt dan weer 

topkwaliteit potgrond bestellen bij 1 van onze leden. Verdere 
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 informatie hierover krijgt u in de brievenbus. 

In de vorige editie van de Heidehipper vertelde ik u dat we weer 

samen aan het repeteren waren in het Dorpshuis. Helaas, dit mocht 

niet lang duren. Door de toenemende landelijke besmettingen en 

strengere maatregelen halverwege oktober, zei ons gezonde 

verstand de repetities voor eerst niet door te laten gaan… 

Maar goed, een muziekvereniging die geen muziek maakt… dat kan 

niet. Daarom zijn we halverwege november weer begonnen met 

repteren in kleine groepen. Eerst zijn we begonnen in 3 groepen, 

maar dan kom je er achter dat dit toch wel heel kwetsbaar is, 

bijvoorbeeld als er 1 of 2 afwezig zijn.  Grotere groepen mag wel, 

maar kan gewoonweg niet, omdat je dan de 1,5 meter niet kan 

hanteren in het Dorpshuis. Helaas heeft de nieuwe lockdown 

halverwege december opnieuw roet in het eten gegooid en hebben 

we moeten besluiten de repetities voor de derde keer dit jaar 

voorlopig stop te zetten.  

Maar, SDG gaat doorrr! In de Decembermaand laten we altijd van 

ons horen, en hopen ook dit jaar dit te doen! Houd vooral de 

Facebookpagina en onze site in de gaten, er zal zeker wat moois 

voorbij komen! Voor de Kerstnacht kijken we naar de 

mogelijkheden, maar op het moment van schrijven lijkt het een 

echte 'stille nacht' te worden.. 

Maar ooh, wat hopen we dat we snel weer volledig kunnen 

repeteren en mooie concerten kunnen geven… voor jullie, De 

Tike,  samen, waar een klein dorp groot in kan zijn! 

Voor nu wensen wij u allen 

hele fijne feestdagen en 

een heel      gelukkig, 

muzikaal en GEZOND 

2021! 

www.sdg-detike.nl 

Facebook.com/SDGDeTike  

http://www.sdg-detike.nl/
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Sinterklaas in De Tike      _ 

Een vrolijke (peper)noot 
op de zaterdagavond!  

 
Wat een fantastisch ver-

rassingsbezoek voor 
Simm (6 jaar) en Tomm 
(4 jaar), ze konden hun 

geluk niet op. 

 
Bedankt lieve Pieten! 

Wat spannend was dat! 
Zwarte Pieten kwamen 
zomaar bij ons huis een 
cadeautje brengen. Het 
cadeautje vond ik heel 

mooi, het is een prachtige 
knuffel aap. Ook kreeg ik 
lekkere snoepjes en pe-

pernoten!  

Groetjes Aline Wagenaar 
(2 jaar) 

Nadat de meisjes een aan-
tal keren bij de voordeur 

hadden gekeken waren ze 
eindelijk daar, de Pieten! 

Wat een gezelligheid! Zelfs 
op maandagochtend von-

den we de pepernoten nog 
in de auto... 

 
Bedankt voor de organisa-
tie hiervoor, het was een 

groot succes! 
 

Yfke (5 jaar), Ilyse (2jaar) 
en Fardau (1 jaar) 

Wat was dit gezellig 

(en ook wel een beetje 

spannend), maar liefst 

vier prachtige Pieten 

aan de deur! 

Tot volgend jaar! 

Anna (5 jaar) en Iris (1 

jaar) 
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 Nieuwsbrief dorpshuis De Tike    __  

December 2020….9 maanden verder en nog geen activiteiten in ons 

mooie dorpshuis. Het bruisende hart van De Tike ligt er verlaten 

bij…dode bloemen op de bar, chips wat over datum raakt… 

We hadden het ons zo anders voorgesteld, missen de feestjes, de 

muziek, it lekker iten, biljarten, kaartje leggen, de historische 

kring, ja zelfs het sjoelen en kegelen wordt gemist. Gelukkig wonen 

we in een dorp met veel ruimte en natuur, zitten we niet opgeslo-

ten in onze woningen maar we zouden maar wat graag even bij-

kletsen aan de bar zonder 1.5 m afstand te bewaren. Want laten 

we eerlijk zijn in De Tike zijn we toch 1 grote familie, dus zonder 

(af)stand..?.. 

Ons dorpshuis draait geheel op vrijwilligers en dus geen betaalde 

functies. Gelukkig maar, in deze onzekere tijd. De vaste kosten 

gaan natuurlijk wel door, DAAROM, en natuurlijk om jullie te laten 

weten dat wij er nog steeds zijn, komen wij deze maand met een 

lekkere  snert actie.  Bedankt voor uw/jullie steun. De actie gaat als 

een speer. Lekker ite allemaal op zaterdag 12 december! 

Ook erg bedankt voor het betalen van het donateursgeld. Er zijn 

nog 2 buurten welke, op gepaste afstand, opgehaald worden één 

dezer dagen.  

Verder deden wij voor het eerst mee aan de Rabobank clubsupport 

actie. Alle leden van de Rabobank konden in de maand oktober 

stemmen op hun favoriete club. Iedere stem leverde geld op voor 

de desbetreffende club. De Rabo club support leverde ons maar 

liefst €402 op !! Super bedankt iedereen voor het stemmen, en op 

naar volgend jaar dan doen wij zeker weer mee.  

Op zaterdag 21 november werden de kinderen (en grote kinderen) 

blij verrast door onze Spaanse vrienden inclusief hoge hakken en 

ditmaal met een  kruiwagen vol pakjes en versierde fiets. Gezellig-

heid op straat en aan de deur. De Tike straalde! Sinterklaas heeft 

laten weten, het jaarlijkse feest in ons dorpshuis erg te missen en 

volgend jaar weer van de partij te zijn. We verheugen ons nu al. 

Voor nu hebben we helaas moeten besluiten om de activiteiten tot 

maart te annuleren. Dus geen kerst workshop, lekker ite, disco’s, 

prijsbiljart, tykster café, stamppot klaverjassen, live muziek, thema 
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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) 

feestavond, bier proeverij, maar ook geen hollandse avond met 

Bertus. Alles wordt uiteraard meegenomen naar het volgende sei-

zoen, want goede ideeën krijgen bij ons kans van slagen. Op naar 

een corona vrij dorpsleven ,zonder afstand en met veel gezellig-

heid! 

*De plee bek je GEK voor de kinderen wordt verplaatst naar zater-

dag 6 maart. We gaan er van uit dat deze activiteit door kan gaan 

en vragen  dan ook aan alle kinderen t/m 14 jaar om alvast na te 

denken over een act voor deze swingende muzikale zaterdagmid-

dag . Nadere info volgt.  

Zo ook waardevolle info ivm ons mooie dorpshuis. Want zodra we 

weer  mogen, smijten we de deuren wijd open voor u, ons en jullie 

allemaal. Hopelijk tot heel snel in Dorpshuis De Tike. 

 

Voor nu wensen we iederéén;                                                          

Hele Gezellige Feestdagen 

En een Gezond en Virusvrij 2021 
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Dorpshuisactiviteiten van maandag t/m vrijdag-
Maandag:  

Volksdansen van 14.30-15.30 uur                                                         

Contactpersoon Winnifred de Bruin tel: 371626 

Dinsdag: 

Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria van 19.30 tot 21.30 uur 

Contactpersoon Betty Posthumus tel: 372513 

 

Donderdag: 

Biljartclub van 19.30–23.00 uur 

Contactpersoon Jan Daniël Posthumus tel: 370308  

 

Elke donderdagavond:  

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

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

Graag tot ziens!  

Januari 2021 

Geen activiteiten ivm Corona 

 

Februari 2021 

Geen activiteiten ivm Corona 

 

Maart 2021   

5  maart: Kinderdisco 

6  maart: Pleebek je GEK 

20 maart: Klaverjassen 

27 maart: Tykster pub Quiz 

  

April 2021 

9   april: Lekker Ite 

16 april: kinderdisco 

17 april: Klaverjassen 

26 april: Koningsnacht 

 

Mei 2021 

13 mei: Tykster Kuier 

?? mei: Schuurverkoop  

 en Tykster Fair 

 

Juni 2021 

13, 17, 21 en 26 juni: EK voetbal 

  

Jaarprogramma dorpshuis 2021    
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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 Dokters-

wacht 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 

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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De reacties van de kinderen leest u op pagina 50   

 



 

 

   

Kopij inleveren tot 12 maart 2021 

Redactie de Heidehipper wenst u allen fijne  

feestdagen en een goed en gezond Nieuwjaar!  

********** 

Alleen samen maken we een succes van 2021 


