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Fan de redaksje        

Friezen zijn het gelukkigst, maar ook bijna het armst. 

- Friezen zijn de gelukkigste inwoners van Nederland. Dat komt 

niet doordat ze zoveel verdienen of zoveel spannende dingen 

meemaken. Waardoor dan wel? Gelijkheid en sociale samenhang 

denken wetenschappers, die spreken van de Friese paradox. 

Met percentages van 92 en 89 procent geven nergens zoveel 

mensen aan respectievelijk gelukkig én tevreden te zijn. “Dat het 

economisch iets minder gaat, wordt ruimschoots gecompenseerd 

door ruimtelijke- en sociale factoren”, aldus onderzoeker Wilma 

de Vries van het Fries Sociaal Planbureau in de Volkskrant. 

De verklaring voor het grote geluk van de Friezen zit hem in klei-

ne dingen. Ten eerste is er weinig sociale ongelijkheid. De inko-

mensverschillen zijn in Friesland kleiner dan in de rest van Neder-

land. Ten tweede is er veel sociaal kapitaal. Friezen roemen de 

sociale samenhang. Nergens wordt zoveel vrijwilligerswerk ge-

daan en hebben inwoners zoveel vertrouwen in elkaar. -  

Bron: De Volkskrant 

 

Als ik iets al vaak heb gehoord in de jaren dat we nu in De Tike 

wonen, dan is het wel ‘de saamhorigheid van het dorp’. We zijn 

op elkaar aangewezen en dat schept eenheid. Als de krachten ge-

bundeld worden, komen er soms mooie dingen tot stand. Huidig 

zien we dat aan de grote inzet die gegeven wordt om de school 

De Gielguorde te behouden. Maar ik denk ook aan het omzien 

naar elkaar als er zorg of ziekte is. Of als er juist iets te vieren 

valt; geboorte, maar liefst 4 baby’s, en de geslaagden van dit 

jaar. En heel praktisch een buurman die het gras maait wanneer 

je op vakantie bent. Hoe fijn is dat. Het zijn inderdaad vaak de 

kleine dingen die saamhorigheid ten goede komt, als we het maar 

zien. Daar mogen we best trots op en dankbaar voor zijn! 

Zo ook het feit dat we al voor het 31e jaar aan een Heidehipper 

werken. Bijzonder in deze uitgave is dat Harm Bosgra voor de 50e 

keer ons mee laat lezen in zijn Griemmank fan de Fryske taal. 

Kunnen we tevreden zijn met wat we hebben, en om het met An-

neke Zuidema haar woorden te zeggen; “In kleine dingen laten 

zien waar we groot in (en uniek) in zijn”? 
Alvast een mooie zomer toegewenst en een hele fijne vakantiewe-

ken! AS 
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Bij de voorpagina       

Wat ontmoetingen al niet te weeg kunnen 

brengen en waar een klein dorp groot in is! 

Vandaag tussen de buien door maar weer eens 

samen de benen strekken (een blokje om). Je 

hebt al wandelend soms van die bijzondere ge-

dachten en dit is er één van. Wandelend over 

het Leijensiggepaed bedacht ik mij dat inwo-

ners van de Tike bijzondere mensen zijn. Op 

het Leijensiggepaed kom je letterlijk, en sym-

bolisch, tegen waar inwoners van de Tike goed/

sterk in zijn, n.l. verbinding zoeken (de bruggetjes), oplossingen 

bedenken voor iets wat onmogelijk lijkt (wandelpad), bruggen 

slaan, kiezen voor een eigen richting en/of de weg wijzen. Vanaf 

het schelpenpad weer richting de Susterwei werden we plotseling 

geconfronteerd met een nieuwe inwoner, een Oeroude krachtige 

boomreus. Hij (of zij) staat daar alsof hij/zij de  beschermer is van 

het prachtige natuurgebied de Leijen. Wees welkom wijze nieuwe 

inwoner! Een rondje dorp is niet alleen een blokje om, maar laat in 

kleine dingen zien waar de Tike groot in is! 

Anneke Zuidema 
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Tyksters in het nieuws      

 

Nadat er vorig jaar in verschillende dorpen al een kunst-

werk verscheen, krijgt nu ook de Tike een tijdelijk wil-

gentenen kunstwerk. Gemeente Smallingerland heeft 

€25.000,- uitgetrokken voor de ontwikkeling van het 

kunstwerk en een nieuwe bijbehorende fietsroute. 

Houke Hijlkema was op vrijdag 10 mei 50 

jaar actief als reparateur van wasmachines 

en soortgelijk witgoed. Na 50 jaar is Houke 

alleen nog actief in de ‘neiste omkriten.’ 
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Bericht van de Historische kring    

In het weekend van 2 en 3 november a.s. kunt voor de 11e keer 

de najaars-expositie bezoeken van de Historische Kring “De Rûn-

te”.  

Natuurlijk dit keer weer met een mooi nieuw thema. Alle inwoners 

en donateurs ontvangen van ons nog een persoonlijke uitnodiging.   

Historische Kring De Tike 

Geslaagd      

Peter Swart: VMBO KB (Metaal) 

Catrinus Kooistra: VMBO– TL 

Maya Naser: VMBO-TL 

Wineke vd Bij: Kappersopleiding 

Húske Hippe        

Binne en Louwina Bosma zijn met hun kinderen Mirthe en Sie-

beren komen wonen aan Master de Jongwei. 

Wolkom! 
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30 maart 2019        
Begin maart krijgen we 

een appje binnen. Gaan 

we weer meedoen met 

de pubquiz? Daar hoef-

den we alle vier geen 2 

keer over na te denken. 

Na het succes van vorig jaar, wilden we heel graag opnieuw mee-

doen. Er werden weer oranje spullen verzameld, want we zijn nu 

eenmaal team Oranje, dus een andere kleur zou wat raar zijn. De 

dagen werden afgeteld en toen was het eindelijk 30 maart. Op de 

fiets maar richting De Tike. Daar aangekomen, stond de zaal al vol 

gespannen koppies. De zenuwen gierden ook ons door de keel. Vo-

rig jaar een 2e plek dus we wilden niet afgaan. De oranjeversiering 

werd aan getrokken en eindelijk mochten we naar onze tafel. Mooi 

vooraan, zodat we alles goed kunnen horen en zien. De bediening 

deelt de drankjes uit en daardoor voelt een ieder de spanning weg-

vloeien. 

De strenge maar rechtvaardige quizmaster betreedt het podium. 

De lichten worden iets gedimd en na enige uitleg gaan we starten. 

Het beloofd een pittige quiz te worden. Na elke vraag worden de 

antwoordkaartjes ingenomen en later worden alle antwoorden 

doorgenomen. Het is best wel lastig, als je dingen hoort en ziet, die 

je heel bekend voor komen maar die je dan maar moeilijk kunt 

plaatsen. Per vraag is er niet veel tijd om te antwoorden, dus er is 

enige druk. Oh, wat missen we Google op sommige momenten! 

Mobieltjes zijn natuurlijk uit den boze tijdens de quiz. En vanaf het 

podium zijn er een paar strenge haviksogen die de zaal rond turen. 

Dus er is ook niemand die het in zijn hoofd durft te halen om stie-

kem even de mobiel aan te slingeren. We zijn op onszelf aangewe-

zen. Maar het is verbazend en vooral ook leuk, dat je elkaar aan-

vult. Met zijn vieren worstelen we ons er wel doorheen. We horen 

liedjes voorbij komen waarvan we titel en artiest moeten noemen. 

De ene weet de titel en de ander de artiest, meestal dan. Soms 

schrijven we ook wel eens iets op wat achteraf nergens op slaat, 

maar dat mag de pret niet drukken.  

Dan komt er ook een papier op tafel met allemaal ogen. Het ene 

paar kijkt ons nog zwoeler aan dan de andere. Maar van wie zijn 

ze? In het begin heb je het idee dat je in de ogen van Sinterklaas, 
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 Tita Tovenaar en Ali Baba zit te kijken. Maar toch herkennen we na 

enkele ogenblikken de meesten.  

De pauze komt op een goed moment. Voor de wc staat een wacht-

rij en de nodige nicotine wordt naar binnen gewerkt. Maar je merkt 

dat iedereen volop met de quiz bezig is. De vragen worden doorge-

nomen door velen. En iedereen staat weer te popelen om te begin-

nen. De vragen zijn zeker niet gemakkelijker dan voor de pauze. 

We worden weer goed uitgedaagd. 

Dat is toch wel een groot compliment waard voor de organisatie. Al 

met al zijn we bijna 3 uren bezig en het is geen moment saai. De 

tijd vliegt om! In tussen tijd loopt de bediening zich de voeten on-

der het lijf vandaan om iedereen van drinken te voorzien. Ja, vrij-

willigers met hart voor de zaak. Dat is toch wel goud waard. 

De vragen met de rode en groene kaarten zorgen altijd wel voor 

enige hilariteit. Je krijgt per vraag 2 antwoordmogelijkheden waar-

bij elke deelnemer het rode of groene antwoord moet kiezen en 

daarbij deze kleur kaart omhoog moet houden. Niet alleen de jury 

houdt in de gaten of er ondertussen niet stiekem met de kaartjes 

word gedraaid als het goede antwoord word gegeven, maar je ziet 

elk team ook fanatiek naar elkaar kijken of dat niet word gedaan. 

Je ziet vriendelijke ogen ineens veranderen in een hele strenge ‘als 

je het maar laat want ik heb je in de smiezen’ blik. Wie dan nog 

durft te sjoemelen moet dan toch wel een beetje dom of heel dap-

per zijn. Maar zoals het lijkt, beschikken de meesten niet over deze 

eigenschappen en blijft het vooral gezellig. Na de laatste vragen-

ronde breekt het rumoer los. Het ene team zegt ergens bij de ver-

misten te zijn geraakt en het andere heeft alle vertrouwen dat ze 

met de 1e prijs naar huis gaan. 

Aan de jury de taak om alles te berekenen. En daar is even tijd 

voor nodig. Ons team heeft geen flauw benul waar het is beland. 

Het ging op zich lekker, maar het was af en toe best pittig. Maar 

ook de andere deelnemers schijnen goed hersenwerk te hebben 

verricht. Dus we wachten het af. Eerst maar even wat chips. 

Schijnbaar verbrand je ook calorieën met hersengymnastiek, want 

we hebben allemaal zin in wat. De buren naast ons hadden een 

hapjesbuffet op hun tafel staan. Goed idee voor volgend jaar, denk 

ik bij mezelf. 

En daar verschijnt onze geliefde quizmaster weer op het toneel met 
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 

de uitslag. De spanning is om te snijden. We beginnen bij de laat-

ste plaats. Volgens mij waren er 14 teams, een hele mooie op-

komst. 

Als we de 10e plek hebben gehad, weten we dat we in de top-10 

zitten. Op zich ook mooi... 

Maar als de nummer 4 aanbreekt, en je 

team is nog niet genoemd, dan wil je 

toch ook wel heel graag een beker win-

nen. En dan volgt eindelijk het verlos-

sende antwoord. Team Oranje heeft ge-

wonnen! De beker komt onze kant op 

en wij zijn in de wolken. We hebben 

eeuwige roem vergaard op De Tike! 

Natuurlijk komt iedereen voor de winst. Maar het was bovenal heel 

gezellig en zeer geslaagd. 

De organisatie verdient een dikke pluim! Bedankt voor deze avond! 

Er is veel werk in de quiz gestoken en dat was zeker terug te zien. 

Hopelijk volgend jaar weer. Wij kijken er naar uit. 

Groeten van Harmina , Team Oranje 
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 Clubnieuws        

Het Thema van de club dit jaar was tienermoeders en pleegkin-

deren. Om de jeugd kennis te laten maken met dit thema hebben 

wij samen met de club van Opeinde en Nijega  een rondleiding ge-

had bij het Huisgezin. Dit jaar was het onze beurt om een jeugd-

dienst te organiseren en ook daarvoor hebben wij het huisgezin ge-

vraagd voor samenwerking. De Jeugddienst vond plaats bij het 

huisgezin en het thema was ‘Thuis is meer dan een huis’. In de 

clubavonden hebben wij aandacht besteed aan het thema en dit 

ook voorbereid. Het was een mooie dienst en iedereen had zo zijn 

eigen taak. Van het bedienen van de beamer, tot een stukje 

schriftlezing voorlezen. 

Als afsluiting van het clubseizoen zijn wij met z’n allen wezen kar-

ten in Groningen. Dit was een mooie kartbaan, alleen jammer dat 

de karts zelf niet zo snel konden. Op de terugweg naar de 

Wok  van Opeinde begaf Eelco zijn echte kart het, maar gelukkig 

hadden we de ANWB mee. Deze echte monteur kon het weer repa-

reren en we konden verder scheuren naar de Wok. Iets later dan 

gepland kwamen we aan bij de Wok waar we inmiddels toch wel 

trek hadden gekregen. Het was een gezellige middag en avond.  

Dit was niet alleen de afsluiting van het clubseizoen maar ook de 

afsluiting van de jeugdclub in de Tike. Dieuwke en Eelco stoppen 

als clubleiding en ook zijn er helaas te weinig nieuwe leden voor 

het nieuwe seizoen.  Wij kijken terug op mooie jaren als clubleiding 

met een hele leuke jeugdclub!  

 

Dieuwke en Eelco 
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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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Tykster Kuier        

Al een aantal weken zie ik, wan-

neer ik over de Wâldwei rijd, de 

grote poster bij Klaas in het 

weiland: Hemelvaartsdag - 

Tykster Kuier! En elke keer als 

ik dat lees denk ik… Oh ja, daar 

wil ik aan mee doen. Maar op 

het moment dat ik daar over 

nadenk, bedenk ik ook wat ik 

nog meer zou kunnen en vooral 

moeten doen op zo’n extra vrije 

dag. Want met een fulltime baan, een studie en een gezin, is zo’n 

dag altijd zomaar gevuld.  

Maar hoe vaker ik er langs rijd, hoe meer ik vind dat ik best een 

aantal uren mag besteden aan ‘niks’ doen en mag genieten van de 

mooie natuur die De Tike en omstreken te bieden heeft. Ik besluit 

dan ook mee te doen, de afstand bepaal ik later wel.  

Twee dagen voor Hemelvaart ga ik toch eens goed nadenken over 

de afstand die ik ga lopen. De organisatie heeft ook dit jaar 4 ver-

schillende routes uitgezet variërend van 6 tot 26 kilometer. De 26 

en de 20 vallen gelijk af. Ik krijg uit mijn gezin niemand zo gek de-

ze afstand met mij te lopen. Zelfs de hond vindt het meestal na 

zo’n 10 kilometer wel genoeg. Ik besluit dan ook, wil ik wat gezel-

schap hebben tijdens deze tocht, dat ik maximaal 10 kilometer 

moet doen. Nu nog hopen op goed weer, zodat er íemand met mij 

mee gaat.  

Wanneer ik op Hemelvaartsdag wakker wordt en naar buiten kijk, 

zie ik veel grijze wolken en harde wind. Nu maar duimen dat het 

droog blijft. Eén van de kinderen besluit dapper ook 10 kilometer te 

willen lopen, en wanneer ik de hond vraag of hij mee wil, begint die 

enthousiast te kwispelen. Het wandelgezelschap voor vandaag is 

bepaald! 

De fanatieke langeafstandslopers, rennen al voor 9 uur, de officiële 

starttijd, langs ons huis. Ik ben blij dat ik nog rustig een bakje kof-

fie kan drinken. De 10 kilometer start pas om 10 uur.  

Eenmaal in het dorpshuis moeten we een formulier invullen en krij-
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 gen we een heus startnummer mee. Dit nummer wordt gekoppeld 

aan de naam op het formulier. Stel je voor dat je verdwaald, dan 

weten ze in elk geval naar wie ze moeten zoeken. De organisatie, 

die al jarenlang in handen is van Oeds, Anneke, Rinus en Wieke, 

had ook dit jaar alles goed op orde, zodat de tocht snel kon begin-

nen.   

De route van de 10 kilometer 

leidde ons via de Master Inia-

wei, de Hearrewei en de Sus-

terwei naar de Jelke-

Sjoerdsloane. Van daaruit 

doorlopen naar het fietspad 

richting Eastermar. En dan na 

300 meter rechtsaf? Ik hoorde 

op de route al een aantal men-

sen mompelen dat er helemaal geen mogelijkheid is om rechtsaf te 

slaan na 300 meter. Zou de organisatie dan toch een foutje hebben 

gemaakt in de route? Maar eenmaal aangekomen blijkt er een 

nieuw wandelpad aangelegd te zijn. Dit brengt ons uiteindelijk bij 

de Liemreed en via het Leijensiggepaed finishen we uiteindelijk in 

ons dorpshuis!  

De hond heeft dorst, het kind is moe en heeft zere voeten, en ik… 

ik ben blij deze tocht te hebben kunnen lopen! En even los te zijn 

van alle andere verplichtingen. Organisatie bedankt voor de prach-

tige route, de nieuw ontdekte wandelpaden en de overheerlijke 

zelfgemaakte broodjes! Het was fantastisch! 

Tyksters en alle andere wandelaars; volgend jaar op Hemelvaarts-

dag is er weer een Tykster Kuier. Doet u ook mee?  
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Saskia Hutten 

gediplomeerd instructrice paardensport 

De Tike 

Voor de verbetering van het ruitergevoel en de rijtechniek 

Ik besteed veel aandacht aan:  

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

rechtrichten) 

• houding en zit 

• proefgericht trainen 

• lichte springtraining (bijv. gymnastische lijntjes rijden) 

• mentale begeleiding 

Daarnaast kan ik advies bieden omtrent: 

• het longeren van paard/pony 

• voeding en gezondheid 

• harnachement 

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

gewerkt met probleempaarden en veel paarden zadelmak gemaakt 

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

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

veel kennis van verschillende rijtechnieken en als het nodig is kan 

ik het paard/ de pony overnemen van de lesklant.                           

Voor meer informatie ben ik bereikbaar op                                      

telefoonnummer:         06-45148043  
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De avonturen van Jan en Martine, deel 9   

Een vriendin van ons schreef deze 

week op Facebook: ‘Iedere keer 

denk ik; het kan bijna niet mooier 

en dan komt er tóch weer wat.’ 

Zelf hebben we dat niet eens zo in 

de gaten; we gaan gewoon steeds 

door met een volgend project. 

Maar als je dat dan van een ander 

leest, staan we er zelf ook weer 

even bij stil hoeveel werk we al 

verzet hebben. En hoeveel werk er nog ligt natuurlijk ook, maar 

samen komen we al een heel eind! We hebben nu (bijna af!) een 

sanitairgebouw voor mensen die langs willen komen met een cam-

per. Óf met een caravan natuurlijk, mits ze er geen bezwaar tegen 

hebben om op grind te staan. Want we hébben wel gras, meer dan 

genoeg zelfs, maar dat loopt nogal steil af en is dus niet geschikt 

om te kamperen. Dus hebben we (van het hout van de sauna uit de 

Tike) een knus hokje gemaakt, met toilet, douche en wastafel. Zo 

kunnen de kampeerders hun eigen sanitair gebruiken en hoeven 

wij ’s nachts niet meer onze voordeur open te laten om hen bij ons 

van het toilet en douche gebruik te laten maken.  

Het volgend project wordt hoogstwaarschijnlijk het zwembad. We 

hebben vorig jaar al een opzetzwembad gekocht, waar ruim 35 m3 

water in gaat. Maar we hebben nog steeds geen tijd gehad om die 

op te zetten, omdat we eerst de gîtes, de tuin, het terras, de 

schuur, het sanitair etc. af wilden hebben. Maar nu gaat het dan 

toch echt gebeuren, en daar hebben we toch een zin in! Vandaag is 

het Hemelvaartsdag, en stonden wij op een vide-grenier hier in het 

dorp. Vide-grenier betekent letterlijk: ‘Lege zolder’. Het is wel wat 

te vergelijken met Koningsdag in Nederland, waar iedereen op 

straat probeert zijn overbodige spullen voor een leuk prijsje van de 

hand te doen. Geregeld bezoeken we zelf ook brocantes, markten 

waar je meer ‘antiek’ vindt en ook meer professionele handelaars 

staan met bijbehorende prijzen…). Maar onze voorkeur gaat toch 

uit naar de vide-greniers. En wat vind je nou op zo’n markt? Nou, 

je kunt beter vragen: ‘Wat vind je niet?’ Van kleding, speelgoed, 

tot complete serviezen en pannensets. Maar ook (veelal zelfge-

maakte) schilderijen, huisgemaakte jam,  eigen ge(b)reide sokken, 
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elpees en cassettebandjes. Schrik ook niet als je er dozen vol met 

lege jampotten vindt; er is immers vást wel iemand die ze kan ge-

bruiken en dus wil kopen. Boeken, oude kranten (!), potten, fles-

sen, kapotte ladders, oud gereedschap, roestige spijkers en schroe-

ven. En daar stonden wij vandaag dus tussen met onze 

‘meuk’.  Want oh, wat hebben wij verschrikkelijk veel spulletjes 

vanuit Friesland naar Frankrijk verhuisd en die zitten hier nog 

steeds in een doos. We gebruiken het gewoonweg niet, en dan 

staat het maar op zolder. Dus eerst zijn we ruim een week bezig 

geweest om alles uit te zoeken en in onze aanhangwagen klaar te 

zetten voor de verkoop. En wat je dan in je eigen spullen ook weer 

tegenkomt; niet te geloven! We hebben de hele dag goed handel 

gedaan. Dat begon al om zes uur toen we aankwamen; de hande-

laren wisten niet hoe snel ze onze koopwaar na moesten gaan of er 

iets van hun gading bij zat! We moesten zelfs een aantal mensen 

vriendelijk doch dringend verzoeken om even aan  de kant te gaan 

zodat wij onze aanhangwagen konden legen! Daarna kwamen de 

‘gewone’ klanten en behalve Fransen, Engelsen, Duitsers, Italianen 

en Belgen kwamen er ook heel veel Nederlanders naar deze gezelli-

ge markt. Zelfs Friezen, uit Eastermar en uit Dokkum. Leuk hoor! 

En nu zijn we voldaan, maar vooral moe. De auto en aanhangwa-

gen staan nog vol spullen, maar dat zien we morgen dan wel 

weer… Genoeg voor nu, er komen twee Tikenieten én twee ex-

Tikenieten aan en we gaan er ééntje doppen! Salut! 

  

Jan et Martine, Las Pelenos 
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Dit bin ik...     
Naam:   Joyce Hutten 

Leeftijd:   10 jaar 

Schoenmaat:   36 

Lengte:   1,45 m 
Kleur ogen:   Blauw 

Broer/zus:    Zus en zusje 
Verkering:   Nee, nog niet   

School:   De Gielguorde 

Favoriete vak op school: Engels   

omdat:   Ik goed Engels kan 

Websites:    Nee 

Favoriete muzieknummer:  Kill this love 

Favoriete muziekgroep:  Blackpink 

Favoriete sporter:   Geen één 
Favoriete film:   Sonic the hedgehog movie 

Favoriete spel:   Roblox 
Favoriete tv-serie:   Ok ko jij wordt een held 
Favoriete boek:   Leven van een loser 
Favoriete sport:   Karate   

omdat:    Ik dan mag schoppen en slaan 

Favoriete muziekinstrument:  Gitaar   

omdat:     Je mooie noten kan spelen 

Mijn hobby’s:     Karate 
Het leukste aan mijn hobby is:  Door plankjes slaan/schoppen 
Dit wil ik later worden:   Moet ik nog even over na den

     ken 

Dit doe ik als ik me verveel:  Zitten op de bank 
Wie zou je graag ontmoeten?  Tot nu toe niemand 
Wie bewonder je het meest?  Mynance 
Favoriete auto:    BMW 

Wat ligt er onder je bed?   Kleren 

Lievelingseten:    Pizza 

Brood of warm eten?   Warm eten 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Shannon hou op!!! 
Huisdieren?     Kat en twee honden 

Waar kun je niet tegen?   Vervelende kinderen/ -volwasse-

     nen 

Goede voornemens:    Weet ik niet 

Mogen we je handtekening:  Nee, bedankt 
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  Dit bin ik...           
Naam:    Shannon Hutten 

Leeftijd:   10 jaar 

Schoenmaat:   36 

Lengte:   1.48 m 
Kleur ogen:   Blauw 

Broer/zus:    Zus en zusje, ja tevreden 
Verkering:   Ja, met Sander 
School:   De Gielguorde 

Favoriete vak op school: Engels    

omdat:   Je veel kunt leren 

Websites:    YouTube 

Favoriete muzieknummer:  Kill this love 

Favoriete muziekgroep:  BLACKPINK; Jennie, Lisa, Jisoo, Rose 

Favoriete sporter:   Heb ik niet 
Favoriete film:   Lego movie 

Favoriete spel:   Roblox 
Favoriete tv-serie:   Bakugan battle planet 
Favoriete boek:   Dagboek van een muts 
Favoriete sport:   Paardrijden   

omdat:    Je kunt springen en verzorgen 

Favoriete muziekinstrument:  Keyboard   

omdat:     Je heel leuk muziek kunt maken 

Mijn hobby’s:    Paardrijden 
Het leukste aan mijn hobby is:  Springen 
Dit wil ik later worden:   TV programma's maken 

Dit doe ik als ik me verveel:  Buiten spelen 
Wie zou je graag ontmoeten?  Rachel Renee Ruchel-Jeugdboe

     kenschrijfster 
Wie bewonder je het meest?  Niemand 
Favoriete auto:    BMW 

Wat ligt er onder je bed?   Niks 

Lievelingseten:    Pasta 

Brood of warm eten?   Warm 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? STOP!!! 
Huisdieren?     2 honden, 1 kat, 2 paarden, 

     1 pony 

Waar kun je niet tegen?   Kinderen die rotzakken zijn 

Goede voornemens:    Mijn gedrag thuis 

Mogen we je handtekening:  Nee 
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Geboren         
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Joop gaat biljarten - Epiloog     

Het is eind mei. Ik kijk naar buiten en het heeft eindelijk sinds een 

paar weken weer echt geregend. Goed voor de tuin, komt de groei 

er weer wat in. Bij het woord groei moet ik denken aan de ontwik-

keling die mijn biljartvaardigheden hebben doorgemaakt. 

Dit varieert van; “hij ziet de lijnen wel” tot “allemachtig hoe kan hij 

die bal missen”. Maar het is een heel leerzaam jaar geweest. Ik heb 

kennis gemaakt met een verschrikkelijk leuke sport en ben lid ge-

worden van een vereniging waar alle problemen die zich in de 

maatschappij voordoen, hier ook niet vreemd zijn. Na de bonnetjes 

affaire moet ik natuurlijk voorzichtig zijn met wat ik aan u, lezer, 

ga vertellen. Want zoals u zich kunt voor stellen, sta ik nog steeds 

op scherp. In de laatste periode zijn er een heleboel zaken de re-

vue gepasseerd. Alles kan ik natuurlijk niet vertellen, want dan kan 

ik mijn huis gelijk te koop zetten. Toch zijn er nog een aantal zaken 

waarvan ik vind, dat u trouwe lezer, recht hebt om van te weten. 

Mijn vorige stukje ben ik geëindigd met de mededeling, dat ik die 

avond naar het prijsbiljarten zou. Een compleet ondoorzichtige bil-

jartavond georganiseerd door Merijn met de Losse Veters en Jan H. 

de Trage. Een gesjoemel met namen, die heen en weer werden ge-

gooid op het bord en waar ik in ieder geval niet in de prijzen viel. 

Maar gewonnen werd door, volgens mij van te voren bepaald, Jan 

K. de Chirurg. Met deze opmerking loop ik het risico geroyeerd te 

worden, maar de waarheid dient gezegd te worden. Mocht het zo 

zijn, dan kan ik altijd nog op volksdansen. Verder was het een erg 

gezellige avond, waar we konden genieten van heerlijke hapjes ge-

serveerd door Jan H. de Trage, die ons zijn vrouwelijke kant liet 

zien, en door zijn tempo ervoor zorgde dat niemand zich aan de 

bitterballen kon branden. 

Wat vreemd is, is dat aan een feestelijke avond altijd een loterij 

verbonden is. Natuurlijk heb ik er niets op tegen dat op deze ma-

nier de clubkas gespekt wordt, maar de manier waarop wel. De 

dealers van, in dit geval de lootjes, waren; Sjouke de Haastige, 

Merijn met de Losse Veters, Jan H. de Trage en hoe kan het ook 

anders, J.D. de Snijer. Alleen de namen al doet niet veel goeds ver-

moeden. Onder lichte dwang word je een bakje tegen de borst ge-

duwd met lootjes met verschillende kleuren en nummers. Alleen 

hieraan zie je al dat er maffia praktijken aan ten grondslag liggen. 
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 Natuurlijk koop je een lootje. Wat, één lootje?!! Voor minder dan 

tien doet de dealer het niet. Dan volgt de trekking, een vaag heen 

en weer geschuif van een bak, waar volgens de organisatoren alle 

lootjes in zitten en uiteindelijk blijkt, dat Marten met het Mofke met 

alle prijzen naar huis gaat. Dus beste mensen mocht u bij welke 

verloting dan ook Marten met het Mofke tegen komen, dan weet u 

waar de prijzen terecht komen. Ook was er nog de jaarlijkse wed-

strijd met Suameer. Om de één of andere reden werd ondergete-

kende daar niet voor uitgenodigd. Juist nu ik de vorige keer tegen 

Garijp toch wel de steunpilaar was en door mijn uitstraling Garijp 

werd vernederd. Nu wil ik natuurlijk niemand te kort doen en wil 

ook niemand tegen de schenen schoppen, aangezien dit totaal niet 

in mijn aard ligt, maar beste lezers deze wedstrijd werd op schan-

dalige wijze verloren. Eén lichtpuntje moet ik wel noemen en dat 

was de winstpartij van Auke de Glûper, die op onnavolgbare wijze 

zijn tegenstander in verwarring bracht en zijn partij won. Natuurlijk 

is de tweede helft van de competitie afgelopen. We kunnen hier 

kort over zijn. Deze werd nipt gewonnen door Rindert P. De Wijze 

die Gerrie de Swinger, met 2 punten verschil, versloeg. Wel moet ik 

zeggen, dat mijn goede adviezen, aangezien ik de zwakheden van 

Gerrie de Swinger ken, mede oorzaak zijn van dit kampioenschap. 

De beker is dus eigenlijk ook een klein beetje van mij, zo voelt het 

tenminste. Nu vraagt u zich natuurlijk af, waar ben jij geëindigd 

Joop Ceulemans? Wel beste mensen ik heb progressie gemaakt; 

van de laatste plaats, naar de twaalfde. Een topprestatie al zeg ik 

het zelf. 

En nu op naar het volgende jaar, als ik tenminste weer word toege-

laten tot dit selecte gezelschap. In ieder geval heb ik genoten van 

het biljarten en wil ik Sjouke de Haastige, Gerrie de Swinger, Rin-

dert P. de Wijze, Louw de Sluiper, Jan H. de Trage, Merijn met de 

Losse Veters, Hauke de Rammer, Adianus G. de Wilde, Marten met 

het Mofke, J.D. de Snijer, Jan K. de Chirurg, Jan P. de Schopper, 

Auke de Glûper, Wietse Haviksoog, Heinze de Krijter, Daan P. de 

Mompelaar en Jelte D. de Wrede bedanken dat zij zich hebben wil-

len laten misbruiken voor het tot stand komen van dit verhaal. Ik 

wens iedereen in De Tike een geweldige zomer toe.  

Oh ja, en wat is biljarten een geweldige sport! 

Joop Ceulemans 
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Eindstand Biljarten 2018/2019 De Tike   
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Alpe d’HuZes 2019          

Ôfrûne 6 juny ha wy dielnommen oan Alpe d’HuZes.  

Alpe d’HuZes is in jierliks sporteve-

nemint om jild yn te sammeljen foar 

KWF Kankerbestrijding. Dit jild 

wurdt brûkt foar ûndersyk nei kan-

ker en it ferbetterjen fan ‘e kwaliteit 

fan libben foar minsken dy’t te meit-

sjen ha mei dizze sykte. Op ien dei 

beklimme sa’n 4800 fytsers en rin-

ners maksimaal 6 kear de Alpe d-

Huez ûnder it motto 'Opgeven is 

geen optie'.  

Dit jier ha wy as broers mei dien as team: ‘Troch leafde ferbûn’. 

Wy ha mei dien foar ús mem, Bi-

anca Kooistra. Sy is foarich jier 

yn july ferstoarn nei in koarte 

perioade fan siik wêzen. Wy 

fûnen it in moai earbetoan oan ús 

mem om oan de Alpe d’HuZes 

mei te dwaan en sa in bydrage 

leverje te kinnen oan dizze bel-

angrike ûndersiken.  

Yn septimber foarich jier binne 

wy begûn mei it sykjen fan spon-

sors, sawol partikulier as yn it 

bedriuwslibben. Sa ha wy ûnder 

oare in wynaksje en in ‘captainsdinner’ organisearre mei sponsors 

en krigen wy in protte donaasjes fan alle kanten. Ta beslút ha wy 

mei elkoar in bedrach fan €33.500,00 by elkoar krigen foar it KWF. 

Dêr by ha wy as fuotballers moannenlang alle wiken in oantal oeren 

op'e fyts sitten om te trenen. As doel hiene wy om dizze berch seis 

kear te beklimmen, elts 3 kear.  

Yn’e wike fan 6 juny ha wy as gesin 8 dagen yn Frankryk west om 

by elkoar te wêzen en ús ta te rieden op it evenemint. Sa ha wy 

noch treend op de bergen Croix de Fer, Glandon en Ornon.  
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 Op tongersdei wie it safier!  

Rûn 7 oere binne wy start mei de earste beklimming. Yn totaal in 

klim van 14 kilometer, een stijgingspercentage van 8% en 21 

hierspjeldbochten. In bysûndere ûnderfining om mei safolle 

minsken mei it selfde doel de berch op te gean. Yn bocht 19 hienen 

wy in spandoek fan ús mem ophongen en in kears del set.  Nei 1,5 

oere klimmen stiene famylje en freonen ús op te wachtsjen op de 

top. Dernei ha wy nog twa kear de berch beklommen, dêr’t wy ek 

dat doel mei helle ha. Al mei al in prachtige ûnderfining dy wy net 

sille ferjitte! 

Ek fanút De Tike ha wy in protte donaasjes krigen. Lâns dizze wei 

wolle wy jim tige betanke!  

Ek út namme fan ús gesin, 

Gerrit-Jan & Gosse Jorrit Kooistra  



De Heidehipper  Nûmer 126 - juny 2019 

30 

 

 

Yn petear mei…  Joke Jansen     

Bij het eerste contact met Joke, naar aanleiding van het interview, 

stel ik haar de vraag; “Waar woon je”? “In die witte boerderij, zei 

ze”, alsof daarmee alles is gezegd. Maar inderdaad afslaand bij 

Susterwei kom ik al fietsend aan bij een prachtig gelegen witte 

woonboerderij. Verscholen tussen bomen en struiken, wonen daar 

Joke Jansen en Anne Elzinga met hun hond Lara. Een unieke lig-

ging met wijd uitzicht.  

Hoe is Joke, die net als mij het Fries niet 

spreekt, zo op het dorp komen wonen en ge-

bleven, nu al weer 27 jaar? Rond haar 24e 

leerde ze Anne kennen via haar zus die in Ure-

terp woonde. De vonk sloeg over en omdat 

Anne al op de boerderij woonde, trok Joke bij 

hem in. 

Anne woont sinds 1972 op De Tike. Hij zocht 

oefenruimte, samen met een bandlid en 

vriend, voor zijn muziek. De boerderij werd 

hem geheel gestoffeerd voor 250 gulden per maand aangeboden. 

Voorheen werd de boerderij gebruikt als illegale kroeg. Daar was 

geen vergunning voor, maar men had er wel veel lol. 

Naast zijn werk als timmerman was Anne drum-

mer bij de band ‘Condor’. Ze hadden veel optre-

dens in het Westen van Nederland, en hun single 

is Supertime (zie YouTube) 

Joke had zelf niet veel met de muziek (Funk en 

Rock) maar ze ging wel mee om te faciliteren 

tijdens de optredens. Ook moest ze wel wennen 

aan het wonen op de ruimte. Maar in die tijd 

ging ze nog veel uit en dan was thuis een plek 

waar ze heerlijk vrij en alleen kon zijn. 

Geboren in 1959 in Leeuwarden uit een Friese vader en Amster-

damse moeder, verhuisde het gezin al snel naar Beetsterzwaag en 

later naar Drachten. Joke is van huis uit Katholiek. Mede door de 

groei van Philips in Drachten kwamen er ook meer Katholieken, 

o.a. uit Brabant, naar Drachten toe. Toen Joke in Drachten naar 

school ging, kreeg ze hierin ook meer aansluiting met andere kin-

deren. Joke haar vader overleed jong, op 34-jarige leeftijd, aan 

TBC. Dit had hij in de oorlog opgelopen. Hij was voor kuren naar 
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 Zwitserland geweest maar dat mocht helaas niet baten. 

De moeder van Joke bleef met 3 kleine kinderen achter; zus 5 jaar, 

Joke 3 jaar en nog een broertje van 1 jaar. Ze ging echter niet bij 

de pakken neerzitten maar volgde een opleiding tot Verpleegkundi-

ge. Later werd ze nachthoofd en werkte zich op tot directrice van 

het Servehotel Talma waar ze ook haar 2e man leerde kennen. Ze 

werden dolverliefd op elkaar. In het begin was het voor Joke wel 

wennen, weer een man en 2e vader in het gezin. Maar dit voelde al 

snel heel goed. Bij de vraag welke herinnering Joke aan haar eigen 

vader heeft, zegt ze dat dit maar weinig is. Ze was tenslotte nog 

maar 3 jaar. Wel dat hij een Solex fiets had, boekhouder was en 

veel humor had. 

Na de pubertijd deed Joke van alles en nog wat aan baantjes maar 

kende weinig vastigheid. Tot ze in Maartenswouden aan de oplei-

ding Mbo Verzorgende begon. Later behaalde ze de IW-opleiding 

(Inrichtingswerk) en raakte werkzaam bij Berchhiem – afdeling 

Oranjestins. Dit is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die 

dementerend zijn. Omdat het ouderen zijn die in hun laatste, vaak 

terminale, levensfase zitten, ervaart Joke haar werk als intensief. 

Het is moeilijk om energie uit het werk te halen. Het leven voor de-

ze mensen is vaak letterlijk ‘leeg’. Dan is het mooi om hen nog iets 

van veiligheid, comfort en liefde te geven. Joke geeft de voorkeur 

aan avond- en nachtdiensten. Daarnaast is ze OR-lid. “Ik wil gees-

telijk bijblijven”, zegt ze. Het meedraaien in de OR stimuleert mij 

en helpt me om waar nodig een tandje bij te zetten. Ook tref je er 

andere collega’s die werkzaam zijn bij Berchhiem. 

Joke en Anne hebben minder aansluiting met het dorp. Het is een 

combi van wat geïsoleerder wonen en zelf ook minder behoefte aan 

contact hebben. Joke mist het wel eens om laagdrempelig een 

praatje te kunnen maken omdat ze geen nabije buren heeft. 

Hobby’s zijn er wel; reizen, lezen (vooral moderne literatuur), puz-

zelen, koken en zonnebaden! Daarmee heeft seizoen lente en zo-

mer zeker haar voorkeur en anders zoekt ze de zon wel op. 

Op de vraag wat haar sterke eigenschappen zijn, reageert Joke 

aarzelend. Het verlies van haar vader heeft zeker invloed gehad op 

hoe haar leven is verlopen. Ze is gaan ontdekken dat rust, stabili-

teit en geborgenheid haar goed doet. Anne vult dit aan met dat hij 

Joke heel standvastig vindt. Je kunt op haar bouwen! Als ze heeft 

gekozen, gaat ze onvoorwaardelijk achter je staan. 
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Wat is je mooiste gebeurtenis of herinnering? 

Vele, maar Joke noemt de veilige terugkeer van haar ouders 

(moeder en 2e vader) na een rondreis in Indonesië als eerste. 

Daarnaast het contact in vriendschappen en familie, horen dat het 

goed met ze gaat. En genieten van de natuur; de zee zien na lange 

tijd, een mooie zonsondergang. 

Wat maakt dat je op De Tike bent blijven wonen? 

De plek van wonen; de rust en de vrijheid. Alles eromheen het 

‘vertier’ zoals; werk, muziek en sport kun je wel opzoeken.  

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken? 

Geen enkele aarzeling; broodje shoarma! Met alles erop en eraan☺ 

Anne was één keer na een optreden vergeten een broodje shoarma 

mee naar huis te nemen. Dat was niet best. 

Wat is je levensmotto? 

Pluk de dag! 

Zo neem ik afscheid van Joke, Anne en hond Lara. 

Ze hebben het goed samen, een eenheid waar rust 

vanuit gaat. 

AS 

Volgende keer Yn petear mei: Harm Wesseling  
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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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Het bizarre mysterie van een verdwenen lessenaar 

Al vele jaren staat de oude lessenaar van 

Master de Jong prominent in de hal van 

de Gielguorde. De lessenaar en een oud 

schoolbankje zijn de enige overgebleven 

meubelstukken uit de begintijd 1929. De 

lessenaar werd ook gebruikt bij allerlei 

officiële gelegenheden.   

Nadat Master de Jong afscheid nam kreeg 

het meubel als relikwie een mooi plekje in 

de hal.  

Er werd goed op gepast door het perso-

neel. Natuurlijk, het is immers een icoon 

van meer dan 90 jaar schoolgeschiedenis. 

Toen wij van de Historische Kring in april 

de lessenaar weer eens wilden gebruiken, 

bleek hij niet meer in de hal te staan. 

Maar even vragen aan het personeel waar 

hij nu neergezet was... Tot onze verba-

zing was de reactie: “Lessenaar? Welke 

lessenaar? Een ongelooflijke reactie, ge-

zien het feit dat de lessenaar er in januari 

nog stond. En ook op een plek vlak voor 

de deur van het eerste lokaal. Er volgde 

een gesprek met de directie.  

Maar niemand kon zich de lessenaar her-

inneren en ook niet waar die dan wel kon 

zijn... Allerlei onderzoeken door ons en 

anderen, kringloopwinkels, conciërge, 

personeel, herhaalde verzoeken etc. le-

verde niets op. Minstens één getuige 

heeft gezien dat er op 14 februari rond 

14.00 uur een groene personenauto op 

het schoolplein stond met goed zichtbaar 

de lessenaar op de aanhangwagen er ach-

ter. De schooldirectie bevestigde dat er op 

die datum een eigenaar van een groene 

auto met aanhanger in opdracht allerlei 
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Lekker ite     

Wieke, Betty en Willemien! 

We hopen jullie gauw weer te zien. 

Bedankt voor het lekker eten, 

dat kunnen we zomaar niet vergeten. 

KOM OP Tiekenieten! 

En kom ook mee genieten! 

 

De lekkere iters fan ‘t doarpshûs   

overbodige spullen heeft opgehaald. Maar of de lessenaar daar bij 

zat, nee, dat wist niemand. Ook niet van wie die auto was... Tot op 

heden is de lessenaar onvindbaar. Op mysterieuze wijze verdwenen 

en NIEMAND die er, volgens zeggen, iets van weet...! Of hij ooit 

nog 'boven water' komt..? Wij betwijfelen dat. En dat een stukje 

tastbare schoolgeschiedenis op deze totaal onbegrijpelijke wijze 

door het schoolteam en directie niet kon worden opgelost verbijs-

tert ons. Nee, “wij weten van niets, niemand van ons heeft ook 

maar enige herinnering aan het meubel”, zo blijven zij volhouden.   

Ons en ieder met gevoel voor de school achterlatend met een mys-

terieuze kater... 

Rien de Bruin, lid Histoaryske Rûnte.  
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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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 Wist-U-dat        

… Onze taal er ieder jaar weer nieuwe woorden bij krijgt?  
… Dat voor zowel de Nederlandse als de Friese taal geldt?  

… Ik wel enigszins taalgevoelig ben maar ik me hiermee niet dagelijks 
iiiiibezig houdt?  

… Omrop Fryslân vorig jaar een oproep deed om het meest geschikte 

iiiiiFriese woord voor vagina te vinden? 
… Er een top-5 was waaruit men kon kiezen? 

… Die top-5 bestond uit: 
     1. Slûfke 

     2. Skelpke 
     3. Pompeblêdsje 

     4. Paradyske 

     5. Flomke?  
… Ik daar totaal niet mee op de hoogte was? 

… Ik veel later mijn 80+ buurman van Groninger komaf op visite kreeg 
iiiiien mij vroeg of ik wist wat het nieuwe Friese woord “Flomke” bete– 

iiiiiikende?  

… Ik als echte Friezin en moeder van een aantal kinderen imet het 
iiiiiischaamrood op de kaken daar geen antwoord op wist?  

… Ik in alle eerlijkheid moest bekennen niet te weten dat “Flomke” te-
iiiiigenwoordig de Friese benaming is voor het vrouwelijke geslachtsor-

iiiiiigaan? 
… Ik wél wist dat “blokkeerfries” vorig jaar met 55% van de in de Dik-

iiiiiike van Dale is opgenomen?  

… maar dat terzijde is?  
… ”Flomke” is bedacht door Baukje Groefsema Sangers?  

… Zij op zoek was naar een zachtaardig woord en zij daar in mijn bele-
iiiiiiving in is geslaagd?  

… Ik namelijk eerder moest denken aan het nieuwe zusje of inichtje 

iiiiiivan de Friese stripfiguur Tomke, u weet wel van “Tomke, Romke, 
iiiiiiKornelia en Yanayu?  

… Ik daar dus toch de plank missloeg?  
… Ik mijn ex-collega Femke de Walle op de radio hoorde zeggen dat 

iiiii“Flomke” in het Noors vloedlijn betekent? 
… Ik het niet kon nalaten mijn eigen oude Friese woordboek te raad-

iiiiiiplegen? 

… Ik daaruit niet veel wijzer werd?  
… Ik na het raadplegen daarvan wel moest toegeven dat er een gat in 

iiiiide Friese taal is opgevuld?  
….Ik ondanks alles niet overtuigd ben van het feit dat “Flomke” veel-

iiiiivuldig gebruikt zal worden?  
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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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  SDG  Nieuws !!!!!        

En dan is het alweer juni, de zomerstop is in zicht… Wat hebben we 

weer een prachtig seizoen achter de rug. Helaas voor onze dirigent 

Titus een tegenvaller, sinds begin dit jaar kampt hij met gezond-

heidsproblemen waardoor hij een stapje terug moest doen. Geluk-

kig is dirigent Herman Sibma bereid om ons te dirigeren, zolang 

Titus nodig heeft om te herstellen. Herman stapte met veel enthou-

siasme bij ons binnen. De Tike valt in de smaak na vele hoge eind-

scores en vernieuwende concerten. We schijnen op te vallen en een 

inspiratiebron voor vele andere korpsen te zijn…, wat een opste-

ker !! 

In 5 weken tijd rammen wij ons repertoire voor het Gouden Spiker 

erin. Met een prachtige solo voor Lysbeth Bus en een mars, koraal 

en verplicht werk zijn wij net als vele anderen 4e geworden. Een 

topprestatie in 5 weken tijd met een andere dirigent. We zitten in 

de flow en gaan met goede moed door voor het muziekconcours op 

Schiermonnikoog.  

Met een grote groep verblijven we 2 nachten in een kampeerboer-

derij. Als de sfeer meedoet voor de prijzen eindigen we hoog! Som-

migen namen hun eigen elektrische fiets mee aan boord. Goed 

idee! De balans van de bagage en de losse spin aan de fiets zorgde 

voor veel hilariteit, zwarte handen en blauwe plekken. Anderen 

huurden een tandem, voor sommigen voelde dit ook als een elek-

trische  fiets. De Tike was wederom niet te missen op het eiland. 

Op 25 mei was het dan zover, zaterdagochtend vroeg strijden de 

eerste bands voor een 1e, 2e of 3e plek in hun divisie. Wij doen mee 

in de 4e divisie en hoeven gelukkig pas ‘s middags op te treden. De 

instrumenten gaan met de taxi naar het dorp, wij fietsend of ook 

per taxi of bus. Bij het inspelen blijkt de 

cornet van Mariëtte wel een heel bijzonde-

re draai te hebben gemaakt. De beker lijkt 

wel een waaier en de vraag rijst: “Wat is 

er gebeurd?? Sabotage van andere korp-

sen op het eiland? Te diep in het glaasje 

gekeken? Of toch een flinke oplawaaier in 

de taxibus…” Gelukkig kan Mariëtte nog naar behoren meespelen 

en zetten we een prachtig optreden neer in een best volle kerk op 

Schier!! Op naar het terras, waar de uitslag al snel bijzaak wordt. 

Wij hebben een prachtig weekend, een mooi optreden verzorgd 
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 met een stuk wat weer in 5 weken moest wor-

den voltooid en het bier smaakte PRIMA. Maar 

dan om 17uur op naar de uitslag, volle bak! We 

staan verdeeld in de kerk, maar dan…. SDG DE 

Tike 86 punten DE TWEEDE  PRIJS!!! Het dak 

gaat eraf!! U begrijpt dat Schiermonnikoog nog 

heel lang onrustig bleef!! Een eilandbewoner riep 

vanuit zijn slaapkamerraam; “Er zijn ook men-

sen die slapen…..”? 

Oeps…, gelukkig begrepen ze in de Tox Bar 

onze uitgelatenheid beter!! 

Nu stond voor 22 juni een SIMMERDEI-

Concert gepland, maar we kregen een uitno-

diging van ons erelid Gert-Jan Kooi om naar 

Molkwar te komen voor een feestje. Ze zijn 

namelijk 25 jaar getrouwd, Gert-Jan wordt 50 

jaar en dat kunnen we niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. Daarom nu op 2 juli een slotcon-

certje voor en met de jeugdleden met SDG. Hopelijk kunnen we 

met mooi weer en goede vooruitzichten op het schoolplein ons sei-

zoen stralend afsluiten. Tijden volgen snel… 

 

Op 15 mei haalde Marinus De Bruin met alleen 

maar 8-en (en 8.5) zijn A-diploma bij Drum-

school Drachten. Gefeliciteerd topper!! Alweer 

iets om TROTS op te zijn, vele korpsen zitten 

zonder drummers, wij hebben een eigen DRUM-

BAND!! 

 

“Het ritme zit er alweer in, nu de melodie 

nog…LOESJE. 

**Mocht u nog tuinscharen willen laten slijpen dit kan nog steeds 

bij de SCHARENSLIEP van SDG Jan Posthumus ** 

Wij wensen iedereen een fantastische zomer, en graag tot ziens!!!  

Groetjes namens SDG,  

Betty   

www.sdg-detike.nl en Facebook  

http://www.sdg-detike.nl
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  2019 2014 

D66 3 5 
CDA 29 38 
PVV 0 4 
VVD 19 9 
SP 5 7 
PvdA 26 22 
CU/SGP 12 17 
Groen links 7 1 
PvD 2 1 
50-plus 4 5 
Jezus Leeft 0 1 
Denk 0 - 
De Groenen 0 0 
Forum 10 - 
Piraten partij 0 0 
Volt Ned. 0 - 

Opkomst 117 110 

Europese verkiezingen 23 mei2019    
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Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

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

De twadde helte fan maaie is de lêste jierren 

de tiid fan de skriftlike ein-eksamens fan de 

learlingen fan it fuorset ûnderwiis. Dan moat 

bliken dwaan dat wat der yn de hollen opslein 

of mooglik deryn stampt is it diploma wurdich 

is. Foar de kandidaten jout dat de nedige 

stress en spanning. In dosinte út Snits besiket 

mei joga dêr wat oan te dwaan. In tal oefenin-

gen en as lêste de heale kears: op ‘e rêch lizze en beide 

skonken by de muorre op. Sa streamt it bloed nei de harsens, 

kinst better tinke en dan moarn eksamen. 

Dizze kear de trije sinonimen: holle, haad en kop. Doe’t ok-

kerdeis fier yn blessuere tiid Tottenham Ajax de winst ôfpakte 

sakken de kopkes fan de spilers alhiel nei ûnderen. Likegoed 

koene se dochs mei de holle omheech fan ’t fjild stappe fan-

wege de levere prestaasje. In pear wike letter by de huldiging 

foar it kampioenskip fan AJAX op it Museumplein yn Amster-

dam koest oer de koppen wol rinne wylst yn Eindhoven har 

de holle der net nei stie om der by te wêzen. Bas van L. hat it 

hiel oars yn de holle mei de Tike-skoalle as de âlders fan de 

bern dy’t dêr op skoalle sitte. Us pake fan memme kant hie it 

yn ‘e holle ( hy waard dement). Luuk Eysenga moast nei syn 

ûntslach by It Hearrenfean earst efkes syn holle leech meitsje 

op Mallorca foardat er mei in noflike holle (woltemoed) direk-

teur fan NAC- Breda waard. Alle jierren is der in soad gedoch 

oft de bern fan de basisskoalle wol it goede skoaladvys krige 

hawwe. Leafst sa heech mooglik. Jo soene hast tinke dat 

wurk mei de holle altyd better is as dat jo in fak leare. De 

holle soe jo der fan troch rinne. De âlderen ûnder ús sil de 

holle grif net mear sear dwaan as der gjin gas mear is (dan 

binne se der net mear, se hawwe de holle del lein). Mar ja, 

wat hinget ús noch boppe de holle? Destiids moasten de bern 

op in kristlike skoalle alle wiken in psalmferske út ‘e holle 

leare. Omke Sibbele hat de hiele winter út stel west, mar no 
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 kin er de holle wer aardich tille. As de bern de hurde wyn yn 

‘e holle ha, kinne de masters en juffen har mar min yn ‘e 

stokken hâlde (baas oer har bliuwe). De jongfaam mocht net 

har eigen holle folgje (har eigen sin dwaan) en de ferkearing 

moast út. De holle is it roer fan it skip (as men goed pine yn 

‘e holle hat, dan hat men nearne gjin sin oan). Hoe krigest it 

yn ‘e holle, hoe komst der by. De trochgeande dyk op De Ti-

ke waard destiids Haadwei neamd en letter krige dy de nam-

me Master de Jongwei, neamd nei it haad fan de skoalle: Ma-

ster Petrus de Jong. Doe’t der noch gjin grutte masines brûkt 

waarden om gers by-inoar te swyljen die men dat yn hân-

wurk mei de riuwe of de harke. It ûnderdiel dêr’t de tinen 

(lytse stokjes) yn sitte is it haad. Guon minsken kinne net 

maklik haadsaken fan bysaken skiede en prate der mar wat 

yn om. Oan harren praat is dan ek gjin kop of sturt te finen 

en somtiden prate se ek noch as in kyp (hin) sûnder kop. 

Troch in videofilmke mei in “rike” Russyske dame dat yn 

Eastenryk iepenbier makke waard, koe in hiel rychje politike 

kopstikken oppakke (it rûkte omraak nei fraude). 

No’t dy minsken de holle net mear boppe wetter hâlde kinne 

(se kinne har skulden net betelje) komt it mei harren saak op 

de kop ferkeard. As der hjir of dêr wat te rêden is (brân of in 

ûngemak) dan steane party minsken der it leafst op kop en 

earen by. Jo soene sokken by kop en kont pakke en oan ‘e 

kant smite. Wa’t oer de kop komt, dy komt ek oer de sturt. 

De rest moat ek betelle wurde. Mei it ynfieren fan de Euro 

binne guon prizen suver oer de kop gien (twa kear sa djoer). 

Se hawwe dy minsken gauris by de kop (prate oer ha of 

hawwe de gek der mei). Dy man hat in kop as in almanak, 

wat er net allegearre wit ……. google hat der wol oan. 

 

Harm Bosga. 
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Nieuws van dorpsbelang       

Hierbij weer een bericht van het dorpsbelang om u 

van enkele zaken op de hoogte te brengen. Tijdens 

de jaarvergadering van 27 maart jl. heeft Harry 

Kepser toelichting gegeven over de gaswinning in 

Smallingerland. Hiervan is een verslag opgenomen 

elders in deze Heidehipper. Het volledige verslag 

van de jaarvergadering zal binnenkort op onze web-

site verschijnen. Desgewenst is ook een geprinte versie bij het be-

stuur op te vragen. Het verslag zal op de jaarvergadering van 2020 

definitief worden vastgesteld. 

 

Uitkomst functieverdeling 

Tijdens de jaarvergadering van 27 maart jl. is het bestuur toestem-

ming gegeven om binnenskamers tot een nieuwe functieverdeling 

te komen. Graag brengen we u op de hoogte dat in de bestuursver-

gadering van 18 april de volgende verdeling tot stand is gekomen: 

Voorzitter:  Bettie Elverdink 

Penningmeester: Bauke de Boer 

Secretaris:  Jan Kooistra 

Algemene leden: Yka van der Veen & Petra Veenstra 

 

Aankondiging kennismakingsbezoek nieuwe burgemeester 

Op donderdagavond 5 september zal de nieuwe burgemeester van 

Smallingerland, de heer Jan Rijpstra een kennismakingsbezoek ko-

men brengen aan De Tike. Dit zou eerst net als in de andere dor-

pen in juni plaatsvinden, maar bleek helaas niet meer mogelijk op 

de eerder vastgestelde datum van 20 juni. Als dorpsbelang willen 

we de burgemeester graag een korte rondleiding langs de histori-

sche paden en de nieuwe vogelkijkhut geven alvorens er in het 

dorpshuis kennis kan worden gemaakt met een aantal verenigingen 

binnen het dorp. De exacte indeling van deze avond ligt op het mo-

ment van schrijven nog niet vast. 

 

Opening vogelkijkhut 

Vrijdag 24 mei was het zover, de officiële opening van de nieuwe 

vogelkijkhut. Om 13.15 uur kwamen de kinderen van de basis-

school aan bij de vogelkijkhut en gingen in de vogelkijkhut een 

puzzel oplossen. Omdat er nog geen informatiepaneel is, waren de 
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 namen van de vogels, welke in en bij de Leyen wonen, opgehangen 

in de vogelkijkhut. Met groepjes van 2-3  

kinderen, moesten de kinderen een foto van 

een vogel bij de juiste naam zoeken. Na on-

geveer een kwartier hadden de kinderen de 

puzzel opgelost en ging Gjerryt Hoekstra 

van Staatsbosbeheer iets vertellen over het 

ontstaan van de Leyen. Gjerryt vertelde ook 

dat de Zwarte Stern, de Blaustirns, bij de 

Leyen zit en dat dit bijzonder is. Deze vogel 

is nl. maar op een aantal plaatsen in Neder-

land te vinden. 

Nadat de naam van de vogelkijkhut Blaustirns, bekend was ge-

maakt, werd door wethouder Piet de Ruiter en de jongste leerling 

van de Gielguorde het naambordje bevestigd, door beide een 

schroef in het naambordje te draaien. Hierna werd door het dorps-

belang iets verteld over de financiering en de keuze van de huidige 

vogelkijkhut. De nieuwe vogelkijkhut heeft een nieuwe vorm, maar 

is op het bestaande frame geplaatst en heeft meer kijkgaten.  

Wethouder De Ruiter vertelde na de officiële opening dat hij trots is 

op de Tike, want de natuur leuk vinden begint gewoon met kijken. 

“Kom daarom snel terug en neem je ouders mee’’, hield hij de kin-

deren voor. Hierna was er koffie en wat lekkers voor de aanwezi-

gen. Daarnaast werd ook de Fûgelwacht uit Opeinde bedankt, om-

dat zij de prachtige foto’s van de vogels hadden gemaakt en de 

kinderen eerder op school hadden verteld over de vogels bij de 

Leyen. 

 

Dorpsvlaggen 

Het dorpsbelang is in het bezit van 5 dorps-

vlaggen die bij gelegenheden kunnen wor-

den ingezet. Tevens worden deze door de 

ijsbaanvereniging gebruikt om kenbaar te 

maken dat de ijsbaan geopend is. Er is ech-

ter 1 dorpsvlag vermist welke een plekje zou 

moeten hebben in het dorpshuis. Bij deze 

een oproep aan een ieder of u nog een 

dorpsvlag weet te liggen. Indien u tips heeft 

horen wij dit graag. 
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Spar Garijp 
Met het afscheid van onze melkboer, Piet de Jong is de laatste 

boodschapmogelijkheid op De Tike verdwenen. Er is onlangs con-

tact geweest met de Spar in Garijp, welke mogelijk de ontstane 

leegte kan opvullen. Onderstaand vindt u een aanbod van de Spar 

in Garijp. Als dorpsbelang ondersteunen wij dit initiatief van harte 

en willen de mogelijkheid bieden  

om hierin te bemiddelen. 

Wij zijn Spar Bijlsma uit Garijp. 
 
Wij willen u graag van dienst zijn met ons complete aanbod en verdere 
service. Om u kennis te laten maken met onze supermarkt bieden wij de 
mogelijkheid op dinsdagochtend 2 juli a.s. bij ons langs te komen (tussen 
10:00 en 12:00 uur). 
Wij kunnen u dan vanaf uw huis ophalen, u kennis laten maken met onze 
winkel en u ook weer thuis afzetten. 
Vervolgens kunnen wij u uitleggen hoe u eventueel in het vervolg thuis 
uw boodschappen bij ons kunt bestellen en kunnen wij deze boodschap-
pen bezorgen. 
Wij bieden onder andere: 
- Drogisterij 
- Brood/ gebak 
- Stomerij 
- Bezorgservice 
- Online of telefonisch bestellen. 
- PostNL 
Natuurlijk zijn wij ook dagelijks geopend van 08:00 
uur tot 19:00 uur en bent u altijd van harte wel-
kom. 
 
Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken graag opgeven voor 28 
juni. 
tel:         0511- 521364 
e-mail:  sparbijlsma@despar.info 
 
Met vriendelijke groet, 
Siep & Jellie Bijlsma en medewerkers 
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 Toelichting gaswinning vanuit dorpsbelang  

Bijgaand een verslag van het verhaal wat Harry Kepser heeft ge-

houden tijdens de jaarvergadering op 27 maart 2019 ten aanzien 

van de gaswinning in de gemeente Smallingerland. 

In het najaar van 2017 is er een seismisch onderzoek geweest in 

De Tike. Dit trok destijds Harry zijn aandacht en na contact met 

Dorpsbelang is Harry bereid gevonden om tijd en aandacht te be-

steden aan de gaswinning in en rondom De Tike. Vanavond zal hij 

de aanwezigen informeren over de afgelopen periode en de actuali-

teit. 

Bij het seismisch onderzoek is in De Wilgen verkeerd dynamiet ge-

bruikt met schadelijke gevolgen.  

Dit is destijds afgehandeld, maar heeft enkele bewoners wel wak-

ker geschud. De voorzitter van plaatselijk belang heeft opgeroepen 

tot oplettendheid op dit gebied. Vervolgens bleef het een tijdje stil. 

Begin vorig jaar kwam het verzoek van Vermilion om weer actief te 

worden met gaswinning in Smallingerland. Toen is er ook een actie-

groep opgericht welke actief in verweer is gekomen tegen deze 

plannen om nieuwe gaswinning te voorkomen. Destijds is er een 

petitie aangeboden aan minister Wiebes. Vervolgens is de actie-

groep opgeheven, maar is er een nieuwe partij Tsjingas verder ge-

gaan. Leden van de voormalige actiegroep zijn nu actief als een 

schil van Tsjingas. Andere deelnemers van de actiegroep hebben 

zich meer gericht op energietransitie.  

Minister Wiebes heeft aangegeven dat de verwachting is dat er nog 

1 generatie gas nodig is en dat het doel is om rond 2040 van het 

gas af te zijn. Dit zal echter meer en meer uit de kleinere gasvel-

den in Nederland gewonnen worden. In Smallingerland hebben we 

te maken met veel kleine gasvelden. In Groningen is/was een groot 

gasveld aanwezig, maar daar wordt de gaswinning teruggedraaid. 

Het gas wordt nu meer gewonnen uit de kleine gasvelden. Afgelo-

pen jaar werd er voor het eerst meer gas gewonnen uit de kleine 

velden i.p.v. de Groninger velden. Vooral in het noorden van Ne-

derland bevinden zich kleine gasvelden waaruit gewonnen zal wor-

den. In Ternaard, Opsterland en Weststellingwerf wordt veel sten-

nis gemaakt om nieuwe gaswinning aldaar te voorkomen. 
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Zoals gezegd bevinden zich in Smallingerland veel kleine gasvel-

den waar al 40 à 50 jaar uit wordt gewonnen. Een jaar geleden 

heeft Vermilion te kennen gegeven opnieuw te willen gaan winnen 

uit de bestaande velden en is er een bijeenkomst georganiseerd 

om de burgers te informeren, waarbij ook het Ministerie van Eco-

nomische Zaken aanwezig was in Drachten. Dit met als doel in ge-

sprek te gaan met de bewoners. In het najaar van 2018 trad er 

echter verandering op, omdat er onder een bestaand veld een 

nieuw veld was ontdekt. Dit veld was 10x groter dan wat er in 

1970 was ontdekt. De opbrengst wordt geschat op 500 miljoen 

m3. Dit wordt nog altijd een klein veld genoemd. 

Vermilion heeft de minister gevraagd hiervoor het bestaande win-

ningsplan te wijzigen. De minister heeft hiervoor advies gevraagd 

bij de gemeente Smallingerland. Het college van B&W heeft hier-

over een negatief advies gegeven. De politiek in Smallingerland is 

het er over eens dat er geen gas uit nieuwe velden wordt gewon-

nen en er niet meer mag worden geboord.  

Het verzoek van Vermilion om nieuwe boringen te doen was vol-

gens de gemeente slecht beargumenteerd. De manier van winnen 

was niet goed beschreven in het plan. Mogelijk zou fracking wor-

den toegepast. Dit betreft een omstreden methode waarbij onder 

andere chemicaliën in de grond gespoten wordt onder hoge druk. 

Het is zeker niet uitgesloten dat de minister ondanks negatieve ad-

viezen toch een vergunning gaat verlenen. Na het verlenen van 

deze vergunning is het binnen 6 weken mogelijk een zienswijze 

(bezwaarschrift) in te dienen bij de minister. Dit kan gedaan wor-

den door gemeente, dorpsbelangen, wijkbelangen maar ook door 

individuen. Er is alleen een hoger beroep bij de Raad van State 

mogelijk indien men een zienswijze heeft ingediend. 

De mogelijke gevolgen van teveel gaswinning kunnen zijn bodem-

daling, maar ook gaslekkage rondom de bestaande putten. Dit kan 

onder andere bevingen en zinkgaten tot gevolg hebben, maar ook 

een blowout zoals die één keer eerder in Sleen is voorgekomen. 

Een nadelig gevolgd kan ook fracking zijn met chemicaliën, wat 

mogelijk het drinkwater kan aantasten. Fracking heeft reeds 

plaatsgevonden in Nederland.  

In de werkgroep is tegenwoordig een klokkenluider actief, ge-
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 naamd Gerrit Wigger. Dit is een ex-medewerker van de NAM. Hij 

voelt zich schuldig over de schade die is ontstaan in Groningen. Hij 

staat voor veilige gaswinning. Volgens hem is Smallingerland de 

meest beboorde gemeente van Nederland. Volgens hem lekken na-

genoeg alle gasputten in onze gemeente. De toezichthouder 

(Staatstoezicht op de mijnen) houdt volgens hem te passief toe-

zicht en houdt zich niet aan de wet. 

Oorzaak zijn volgens hem de drukverschillen en de staat van het 

cement en beton welke de afdichting rondom de pijpen vormen. Dit 

betreft voornamelijk putten uit de jaren 70. 

Gevolgen van de lekkages kunnen pas over tientallen jaren zicht-

baar worden en kan 10 kilometer vanaf put zich wel openbaren. 

Controles vinden volgens Wigger te weinig en niet compleet plaats. 

Tijdens een controle wordt maar een klein gedeelte van de afdich-

ting gecontroleerd. Volgens hem schijnen putten maar 1 keer in 

het leven gecontroleerd te worden en wel bij het begin. 

De bevindingen van Wiggers worden door de NAM en Vermilion be-

streden. Vermilion heeft afgelopen week een mail gestuurd naar 

dorpsbelangen waarbij de argumenten van Gerrit Wigger worden 

bestreden met een TNO onderzoek. 

De groep van dorps- en wijkbelangen wordt steeds groter welke 

een zienswijze in zal dienen. Vermilion geeft aan dat men de data 

van het seismisch onderzoek nog aan het uitwerken is. 

Harry waarschuwt voor mogelijke “omkoping” waarbij dorpen mid-

delen worden toegezegd, zodat Vermilion in die buurt zijn gang kan 

gaan.  

Harry wijst op de interessante website www.nlog.nl waar alle win-

ningsputten in Nederland worden weergegeven. Helaas wordt niet 

elke informatie vrijgegeven. 

Vermilion is huiverig voor de gevolgen van het indienen van nieuwe 

aanvragen en probeert daarom de strategie via bestaande putten 

bij ondergrondse velden te komen, toe te passen. Men kan via si-

detracking uit een bestaande put via een zijtak uit een nieuw veld 

putten. 

Het lijkt Harry wijsheid om te onderzoeken of er binnen het dorp 

http://www.nlog.nl
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draagvlak is om zienswijzen in te dienen als dorpsbelang, maar 

mogelijk ook door individuen. Hierbij is wel juridische ondersteu-

ning nodig. De gemeente zal ook zeker een zienswijze indienen. 

Het advies is om via zoveel mogelijk partijen een zienswijze in te 

dienen, welke dan niet allemaal dezelfde inhoud hebben. Erik geeft 

aan dat de werkgroep bezig is met een document wat als leidraad 

kan dienen voor het indienen van zienswijzen door plaatselijke be-

langen. Harry benadrukt nogmaals dat hij het verhaal zo objectief 

mogelijk heeft proberen te vertellen en dat een ieder voor zichzelf 

hier een mening over moet vormen. Erik geeft aan dat het zijn be-

doeling is om samen met Harry actief te blijven in de acties vanuit 

de werkgroep. Tot slot wordt er nog besproken dat wanneer er een 

stortvloed aan zienswijzen wordt gegenereerd dit mogelijk de win-

ning wel zal vertragen, maar dat dit niet tot afstel hoeft te leiden. 

Wel is het van belang dat de zienswijzen verschillen van elkaar, zo-

dat de inhoudelijke afhandeling meer tijd kost.  

Tot slot wordt Harry hartelijk bedankt voor zijn uitgebreide toelich-

ting. 
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 VV ONT Een terugblik 2018-2019 

Juni 2019, het voetbalseizoen is ten einde. Een 

seizoen waarin sommige teams het geweldig  

deden, terwijl het voor anderen “met de hak-

ken over de sloot” was. 

Zo wisten prestatieteams ONT1, ONT2 en ONT dames1 zich pas in 

de laatste wedstrijden veilig te spelen, en zo te ontkomen aan de 

nacompetitie en mogelijke degradatie. Bij de dames was handha-

ving een mooie prestatie, omdat de verwachtingen na het vertrek 

van een aantal sterkhouders niet echt hoog gespannen waren. Bij 

ONT1 en ONT2 daarentegen waren de 

verwachtingen aan het begin van het 

seizoen hoger. Sterk verjongde selec-

ties en nieuwe trainers zouden immers 

voor nieuw elan zorgen. Terugkijkend 

op het seizoen waren die verwachtin-

gen misschien te hoog, en mogen we 

tevreden zijn met de handhaving in de 

3e resp. reserve 2e klasse.  

Bij de overige seniorenteams een gemengd beeld. ONT3 is op het 

moment van schrijven nog in de race voor het kampioenschap.  

ONT4 speelde in de vrijdagavond-competitie met teams die voor-

heen op zaterdag of zondag speelden. De verwachtingen van         

deze nieuwe competitieopzet waren hooggespannen omdat het 

voor veel spelers de mogelijkheid bood om in het weekend andere 

dingen te doen dan voetballen. Het was daarom teleurstellend dat 

toch regelmatig wedstrijden afgelast werden omdat teams onvol-

doende spelers op de been konden krijgen.  

ONT5 en dames-2 deden hun best, maar konden geen potten bre-

ken. ONT5 gaat het volgend jaar gewoon opnieuw proberen. Da-

mes-2 gaat volgend jaar verder als 7-tal in de 7x7 competitie op 

vrijdagavond. Voor de seniorenafdeling al met al dus een licht te-

leurstellend seizoen.  

De betere prestaties kwamen dit seizoen van de jeugd. Na de win-

terstop kwamen maar liefst 29 ONT jeugdteams in actie. Drie meer 

dan een jaar geleden. Een bijzondere ontwikkeling in de tijd dat 

veel (team) sporten te maken hebben met teruglopende ledenaan-

tallen. 

(18 mei 2019: ONT1 speelt  

                         zich veilig)       
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 Van die 29 jeugdteams deden een aantal het zeer goed. ONT JO11-

1 en MO17-2 speelden in de hoofdklasse. Voor JO11-1 een nieuwe 

ervaring, waarbij de boys eerst even moesten wennen aan het ho-

gere tempo en de snellere balcirculatie. Uiteindelijk eindigden zij 

zeer verdienstelijk in de middenmoot. De meiden van MO17-2 

speelden voor het tweede seizoen in de hoofdklasse, en eindigde 

op een mooie tweede positie. 

Ook JO11-4, MO11-1, JO8-1 en JO8-2 presteerde goed. Zij werden 

kampioen in hun poules. JO11-4 bereikte bovendien de halve finale 

in het bekertoernooi. De meeste 

andere jeugdteams waren dit sei-

zoen “leuke middenmoters” die 

winst en verlies afwisselden. Voor 

ambitieuze ouders misschien teleur-

stellend. Als bestuur kijken we ech-

ter ook naar het spelplezier van de 

spelers en speelsters. Daarmee zat 

het over het algemeen wel goed, en 

dus kunnen we bij de jeugd terug-

kijken op een geslaagd seizoen. 

Op naar seizoen 2019-2020….  

Terwijl het seizoen voor de spelers en speelsters ten einde is, wordt 

er achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor 

het nieuwe seizoen. Jaarlijks vertrekken leden, en komen er ook 

weer nieuwe leden bij. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers. Op dit 

moment wordt door de jeugd- en seniorencommissie de laatste 

hand gelegd aan de teamindelingen voor komend seizoen, en zijn 

onze vrijwilligerscoördinator en zijn collega coördinatoren en plan-

ners druk bezig met het invullen van de ruim 50-60  trainer-, leider

-, scheidsrechter-, horeca-, schoonmaak-, onderhoud- en commis-

sie- vacatures die aan het eind van elk seizoen  ontstaan. Kortom 

een enorme “stoelendans” op de velden, maar ook daar omheen. 

In de zomerstop ook ‘topdrukte’ voor de mensen van de kleding-

commissie en het materiaalbeheer. Goede kleding, ballen, tassen, 

EHBO materiaal etc. worden nog wel eens als vanzelfsprekend be-

schouwd, maar het “aankleden” van ruim 450 spelers en speel-

sters, en het verzorgen van materialen voor 36 teams is een enor-

me klus. Hiermee zijn bovendien forse bedragen gemoeid, en dus 

(MO11 voorjaarskampioen)  
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sinds juni 2013 aan de B.J Schurerweg 2  

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

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

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

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

Tandprotheticus en (Paro)Preventieassistente. 

 

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

 
 

www.mondzorgsurhuisterveen.nl 

Adres: 

B.J. Schurerweg 2-12 

9231 CE Surhuisterveen 

Tel: 0512-360658 

emailadres: info@mondzorgsurhuisterveen.nl 

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

Martine de Boer-Tuinier, tandarts 

is goed beheer van materiaal en kleding dus niet alleen belangrijk 

voor de uitstraling van ONT, maar ook voor de financiële gezond-

heid van de vereniging. Lijkt me goed hier om aan het eind van 

het seizoen ook even bij stil te staan.   

Na deze terugblik en overpeinzing rest mij 

alleen om iedereen een prettige vakantie te 

wensen. Hopelijk tot ziens in augustus aan 

het begin van het nieuwe voetbalseizoen. 

Ook dan staat de koffie weer klaar, en ben je 

van harte welkom om eens langs te komen.  
 

Jeen Visser  (voorz. v.v. ONT)           

Volg ons op www.vvont.nl  of facebook 

 

http://www.vvont.nl/
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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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Eindstand Klaverjassen 2018/2019 De Tike   
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Dorpshuisactiviteiten van maandag t/m vrijdag  

Maandag:  

Volksdansen van 14.30-15.30                                                          

Contactpersoon Winnifred de Bruin tel: 371626 

dinsdag: 
Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria van 19.30 tot 21.30 
Contactpersoon Betty Posthumus tel: 372513 
 
Donderdag: 
Biljartclub van 19.30–23.00 uur 
Contactpersoon Jan Daniël Posthumus tel: 370308  

 

Dorpshuis De Tike  

Het adres voor vergaderingen of buurt/familiefeesten. 
vraag naar de vele mogelijkheden.  

Voor reserveringen:  
@: svanhouten70@hotmail.com 

: 06-21500422 (J.D. Posthumus) 

Jaarprogramma dorpshuis 2019/2020 volgt in het 

septembernummer       
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Goed om te weten       

Dorpsbelang De Tike 

www.de-tike.frl 

dorpsbelangdetike@hotmail.com 

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

Wijkbeheer  

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

Telefoonnummer :06-53180832  

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

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

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

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

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

   Tel. 0900-8844 

In groet nei it sikehûs      

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

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

H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 

9263 PH Garyp 

0511 - 52 12 64 0511 - 52 12 00 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 

9218 PM Opeinde 

0512 - 37 12 61 0512 - 37 15 43 

Keijer  

Buorren 34e 

9216 WE Oudega 

0512 - 37 12 62 0512 - 37 26 75 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 

9261 VH Eastermar 

0512 - 47 12 21 0512 - 47 19 45 

Huisartsen    

Onderstaande huisartsen nemen deel 

aan Dokterswacht Friesland.  

De dienstverlening in de avond, de 

nacht, het weekend en op feestdagen 

is gezamenlijk geregeld via Dokterswacht Friesland. Dat betekent in uw 

gebied via de Dokterswachtpost Drachten. 

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

gend een huisarts nodig? Neem dan contact op met Dokterswacht 

Friesland.  

Centraal nummer:  0900 - 112 7 112 

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

ken worden namelijk altijd eerst overlegd met de regiearts alvorens deze 

wordt ingepland. 

Voor algemeen informatie, herhaalrecepten en niet-spoedeisende klachten 

kunt u terecht bij uw eigen huisarts.  

De laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike   

info@delaatste-eer.nl 

Uitvaartverzorging Martien Nijboer 

tel. 0512-331420/06-21491505 

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

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

dagen bij.  
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De Heidehipper        

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

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

Halve pagina:  € 25,- per jaar 

Verantwoording: 

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

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

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

den niet gepubliceerd, tenzij de naam van de inzend(st)er bij de redactie bekend is. 
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Kopij inleveren tot 1 september 

Opening vogel-

kijkhut 24 mei 

2019 

Himmeldei  

11 april  


