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Fan de redaksje       __ 

 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 

De lente begint langzaamaan los te barsten. De zon schijnt,     

bloemen komen op, bomen lopen uit en in de wei dartelen de    

eerste lammetjes. Voor veel mensen een tijd waarin ze zich fijn 

voelen, veel energie hebben en nieuwe plannen maken.  

Het maken van nieuwe plannen wordt deels nog bepaald door    

corona. In het laatste weekend van februari was het alweer een 

jaar geleden dat het coronavirus zijn intrede deed in ons land.  On-

danks alle eenzaamheid, angst, droefheid en onzekerheid laten we, 

misschien wel juist door deze corona crisis, zien wie wij als mens 

(kunnen) zijn: sociaal betrokken en begaan met de ander. Laten 

we (uitgaande van het optimisme van de minister rondom het vac-

cinatie programma) uitkijken naar nieuwe perspectieven. Familie 

en vrienden weer kunnen bezoeken, er op uit gaan, elkaar weer 

ontmoeten op school, werk of in het dorpshuis.  

In het dorpshuis mochten wij vorige week op het stembureau onze 

stem uitbrengen. Er namen dit jaar maar liefst 37 partijen deel aan 

de verkiezingen waaronder een aantal nieuwe partijen. Verderop 

kunt u lezen hoe er is gestemd in De Tike. 

Een welkome afwisseling in het ‘corona leven’ was toch wel de   

korte vorstperiode en sneeuw in februari. Massaal werden de 

schaatsen en sleetjes van zolder gehaald en trok men naar buiten 

om mooie winterse plaatjes vast te leggen. Een aantal ingezonden 

foto’s  hiervan zijn in deze dorpskrant opgenomen.  

Heeft u nu ook een leuke foto en/of verhaal die u graag met ons  

wilt delen, stuur deze dan naar heidehipper@hotmail.com. Samen 

kunnen wij voor een goedgevulde Heidehipper zorgen! 

 

PV 

mailto:heidehipper@hotmail.com
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 Wist u dat…        __ 
 

Wist u dat … 

… Er op De Tike ook hulp op het water geboden wordt? 

… De betreffende persoon sinds kort op De Tike woont?  

… Hij eind oktober een eindje ging varen? 

… Hij met motorpech op De Leijen stil kwam te liggen? 

… Hij voor zijn gevoel dicht bij de oever aan de zijde van De Tike  

was? 

…  Hij daarom zijn kleren uittrok en in het water sprong om de boot  

naar de kant te duwen? 

… Hij na enkele minuten erachter kwam dat het water wel heel erg  

koud was? 

… Hij zich met pijn en moeite weer in de boot kon hijsen? 

… Hij de eerste minuten niet kon bellen omdat hij verschijnselen 

van onderkoeling had? 

… Het hem uiteindelijk toch lukte om contact op te nemen met zijn 

vrouw? 

… Zijn vrouw de buurman inschakelde om de drenkeling te redden? 

… De buurman gelukkig thuis was? 

… De buurman met zijn motor naar de haven van De Tike snelde? 

… Zijn vrouw eraan dacht hem een badjas én een deken mee te ge-

ven? 

… De buurman hem aantrof bij de vaargeul van Eastermar? 

… De buurman hem snel weer naar 

de haven van De Tike heeft gesleept? 

… De drenkeling goed is opgevangen 

en meegenomen door zijn familie? 

… Thuis een hele lange warme dou-

che heeft genomen? 

… Het nu gelukkig goed met hem 

gaat? 

 

… Ook al ben je import; 

… En ken je de gevaren van De Leijen 

niet; 

… Je wordt altijd gered door een  

TIKENIET!!! 
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Tweede Kamerverkiezingen d.d. 17 maart 2021 __ 

Het was een bijzondere verkiezingsdag vorige week woensdag; 

mondkapjes, schermen, anderhalve meter, desinfectiemiddelen en 

een speciale looproute waren het motto om alles coronaproef te 

laten verlopen, en dat is goed gelukt. Er waren deze keer 2 teams 

gezet. Het eerste team van 7 tot 14 uur en het tweede van 14 tot 

21 uur. Daarna is de telling gezamenlijk gedaan.  

Ook de burgermeester kwam ’s ochtends  even belangstellend een 

kijkje nemen. 

 
De Tike heeft gestemd. In 13,5 uur gaan 202 mensen naar het 

dorpshuis om te stemmen. Dit betekent dat er gemiddeld elke 4 

minuten iemand komt stemmen. Samen met de eventuele post-

stemmers gokken we op een opkomst van zo’n 85%. Daarbij ver-

der nog in ogenschouw nemend dat het gros van de “Susterwei NZ 

Tyksters” in Tietjerksteradiel gaan stemmen. 

Maar hóe stemden we? 

 
Als De Tike het voor het zeggen zou hebben in Den Haag dan zou-

den we een kabinet hebben gehad van minstens 4 partijen om de 

meerderheid van tenminste 76 zetels te verkrijgen.  

Dit is dan ook nog eens een onmogelijke combinatie als we de uit-

spraken van VVD en CDA moeten geloven.     
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  TK2021 TK2017 TK2012 TK2010 TK2003 

CDA 42 57 44 63 115 

VVD 31 42 26 20 18 

SP 13 23 8 22 12 

CU 14 21 21 14 12 

PvdA 10 16 70 47 67 

Groen Links 6 13 3 16 4 

D66 13 11 10 8 8 

PVV 22 11 14 22 - 

FvD 10 8 - - - 

SGP 5 4 6 0 2 

Partij vd dieren 4 3 2 2 - 

50+ 3 3 2 0   

Piratenpartij 0   1     

Denk 0         

Volt 1         

Ja21 6         

BBB 17         

Bij1 0         

Nida 1         

Jong 13 3         

Blanco 1         

Totaal 202 212 209 215 238 

Het CDA blijft met een steeds kleiner wordend verschil de grootste 

partij in de Tike. Zoals u kunt zien is sinds 2003 het aantal CDA-

stemmers gedaald van 115 naar 42. Waar deze kiezers naar toe 

zijn gegaan blijft natuurlijk gissen maar het kan best leuk zijn om 

hier over te fantaseren en te speculeren. In onderstaande tabel 

vindt u voldoende voer voor verdere beschouwingen over de Twee-

de Kamer Verkiezingen 2021. De redactie laat dit graag aan u als 

lezer zelf over.  

 

SW 
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Getrouwd:       ______ 

 

 

 

 

Fokke Jan en Lidy Vonck zijn op    

1 maart  - 60 jaar getrouwd 

Oeds en Anneke Veenstra zijn op        

27 mei  -  40 jaar getrouwd 

Op pagina 24 leest u meer over 

het 60-jarig huwelijk van de  

familie Vonck. 
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 In memoriam Wieberen Postema   __ 

Op 10 februari overleed, toch nog plotseling, 

Wieberen Postema na een verblijf van 2 we-

ken in het mcl in leeuwarden. Wieberen werd 

geboren op  25 augustus 1935 in het leech op 

de Tike. Met zijn 14 jaar ging hij werken in de 

timmerfabriek in Drachten. In 1965 trouwde 

hij met Joke Dorenbos. Samen kregen zij 3 

kinderen; Bareld, Aaltsje en Akkie.  Zijn hele 

leven is Wieberen werkzaam gebleven in de 

bouw. En voor familie, vrienden of kennissen heeft Wieberen ook 

vele klusjes uitgevoerd.  Nadat Wieberen met de vut ging hebben 

ze nog lang mogen genieten van fietsen in Appelscha, vissen, toe-

ren met de auto naar de heide in Drenthe of een lekkerbekje halen 

op Lauwersoog. Ook kon hij genieten van al zijn kleinkinderen die 

werden geboren. In totaal 7 kleinkinderen en ook nog een achter-

kleinkind. Wat was hij hier trots op. Zijn hele leven is hij blijven 

wonen op de Tike. Hij heeft zijn eigen woning zelf gebouwd en had 

als wens dat hij graag uit zijn eigen woning zou worden gedragen. 

Even leek het erop dat hij nog zou moeten revalideren in een ver-

pleeghuis. Maar waar Wieberen altijd duidelijk in is geweest dat hij 

dit liever niet wou. Toen het noodlot in de nacht van 10 februari 

toesloeg is hij hier toch voor bespaard gebleven. Ondanks de coro-

na hebben we zijn 85e verjaardag nog samen met alle kinderen 

kunnen vieren.  Ook waren Wieberen en Joke in 2020 55 jaar ge-

trouwd.  

Foar altyd ôfskie nimme, it docht sa sear. 

Wat Freegje, prate of fertelle, ik kin net mear. 

Syn dwaan en wêzen, wij ferjitte it net. 

Myn man, ús heit en ús (âlde pake) bliuwt foar altyd yn ús hert. 

Joke Postema-Dorenbos, kinderen en kleinkinderen. 
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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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Quarantaine Bingo—It Leech    __ 

Tsja, het is een roerige tijd. Je mag niet in grote groepen samenko-

men en het duurt allemaal al een jaar. Een jaar waarin we ook 

geen leuke activiteiten konden doen met de buurtgenoten. In ieder 

geval niet live. Maar Bettie kwam met het idee om online Bingo te 

gaan doen en daar hadden de buurtgenoten wel zin in. Dus het 

werd geregeld, de bingokaarten werden via de mail verstuurd en er 

kwam zelfs een handleiding voor het gebruik van Teams. Begin van 

de middag kwam de bezorgdienst Bettie Sandra langs om ons te 

voorzien van een heerlijke versnapering voor tijdens de Bingo. Fan-

tastisch verzorgd dus al 

voor de Bingo begon. Om 

17.00 uur zaterdagmid-

dag gingen we los, ieder-

een was mooi op tijd in-

gelogd zodat de techniek 

nog even gecheckt kon 

worden en dat ging over 

het algemeen heel goed! 

Dus om 17.00 uur konden 

we ook echt los met de Bingo! We mochten allemaal 3 rondes mee-

doen en voor de kinderen onder de 12 was er nog een extra ronde. 

Eigenlijk wilde Wybe hier nog wel graag aan meedoen, maar hij 

was toch echt te oud  . Het was af en toe heel spannend, nog een 

paar met maar 1 of 2 vakjes over en dan ineens werd er weer Bin-

go geroepen. Af en toe was het ook lastig te verstaan welk num-

mer er geroepen werd. Als buurtgenoten wat te enthousiast waren 

en vergaten dat de microfoon aanstond, dan konden we Bettie bij-

na niet meer horen. Maar over het algemeen ging het heel goed. 

Rond 19.00 uur waren we door alle rondes heen en waren de prij-

zen verdeeld. De prijzen waren natuurlijk nog niet direct bij de win-

naars, deze werden de dag erna bezorgd dus dan nog een keer ge-

nieten van de Bingo  . Wij hebben zelf niks gewonnen, maar het 

meedoen is belangrijker dan winnen toch?! Het was zeer geslaagd 

en leuk om te doen. Al kijk ik er wel enorm naar uit om weer een 

“normaal” uitje te kunnen doen met de buurt. Even gezellig met 

iedereen kletsen en rondlopen. Hopelijk kan dat snel weer! Maar 

eerst nog maar even nagenieten van onze Bingo.   

 

Groetjes Klaske  
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 Getrouwd:        __ 

Ons werd gevraagd een stukje te schrijven nav ons 12½ jarig hu-

welijk. Jemig 12½ jaar waar is de tijd gebleven.  

Inmiddels is ons gezin uitgebreid met 4 

prachtige dochters waarvan 2 in onze ar-

men en 2 in ons hart. We genieten heerlijk 

van ons leventje op de Master Iniawei   

samen met onze dieren en de kinderen. 

We zijn graag thuis maar in de zomer 

gaan we ook graag kamperen met ons 

campertje waarbij we ons ontpoppen tot 

echte boomklevers. 

Op 17 oktober 2008 was de grote dag. 

Een jaar voorbereiding ging eraan vooraf 

en hoewel 17 oktober niet beslist “de” ge-

kozen datum was, was trouwen in dat jaar 

vast heel hip. Want als we het gemeente-

huis rond hadden was de locatie niet te 

boeken en als de locatie was te boeken 

kon de DJ niet maar zoals wij in het leven staan… - het is zoals het 

is en het is en zal zijn zoals het moet zijn - kwam alles op deze 

datum samen en gaven we elkaar het ja woord op 17 oktober 

2008. 

Zoals we het graag wilden; in een mooie setting samen met onze 

hond Famke, vrienden en familie. We kozen als huwelijkslocatie 

het kleine kerkje van Roodkerk. We maakten van het officiële stuk 

een viering in plaats van een voltrekking en om dit vorm te geven 

kwamen we uit bij Froukje Wesseling. Froukje heeft wat hobbels 

en bobbels overwonnen om er uiteindelijk een unieke viering te 

maken. We kijken hier met zo veel warmte op terug. 

Na het officiële stuk hebben we 

deze bijzondere dag afgesloten 

op landgoed Stania State met 

een prachtig feest waar we tot 

vandaag de dag nog met veel 

plezier op terug blikken. 

 

Groetjes, Eelco, Klaziena, Wende 

en Elke 
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Radar Love       

Onlangs werd bekend dat Golden Earring stopt omdat gitarist en 

oprichter van de band George Kooymans lijdt aan de progressieve 

zenuw- en spierziekte ALS.  

 
Fans organiseerden op 11 maart via oproepen op (social) media 

een ‘nationaal eerbetoon”. Door het hele land heeft op allerlei ma-

nieren de legendarische hit Radar Love geklonken.   

Zo is het nummer op verschillende carillons door heel Nederland 

gespeeld waaronder Den Haag, Meppel, Hoogeveen, Groningen.  

 

Radar Love is de grootste hit van de Golden Earring. Het nummer 

van het album Moontan, in 1973 geschreven door Kooymans en 

zanger Barry Hay, was ook een groot succes in het buitenland. Zo 

haalde de single in 1974 de dertiende plaats in de Amerikaanse 

Billboard Hot 100. In de Verenigde Staten is het nummer ook uit-

geroepen tot ‘allerbeste song tijdens het autorijden’. Radar Love 

kwam in Nederland en in Spanje op nummer 1.  

Radar Love duurde als single 6 minuten en 25 seconden. Tijdens 

concerten konden uitvoeringen met gemak uitlopen naar 20 minu-

ten. Dat lag vooral aan de legendarische drumsolo’s die Caesar Zui-

derwijk voor het Golden Earring-publiek in petto had. 

 
Zo nam ook Tykster Anne Elzinga (Susterwei) het initiatief om in de 

Tike Radar Love ten gehore te brengen. Hij vond Bobby Kuipers op 

gitaar en ondergetekende op cornet bereid om mee te spelen.  
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 Om het geheel nog wat meer op te luisteren speelden ook nog en-

kele Bigbandleden uit Drachten mee. 

Jelle Visser uit Beetsterzwaag schreef op maat het arrangement.  

Uiteindelijk klonk om 17.15 uur vanaf het schoolplein Radar Love in 

een unieke combi van de originele Golden Earring muziek, live aan-

gevuld met drum gitaar en blazers!   

 

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

Op 14 januari 2020 is Nynke Sara geboren! 

Dochter van Dieuwke en Pieter Ytzen Tjeerdsma 

En zusje van Femke. 

 

 

 

 

 

Epilepsiefonds        __ __ 

Het Epilepsiefonds is op zoek naar iemand die op de Tike de jaar-

lijkse collecte wil coördineren! 

De collecte is eind mei, begin juni, de collecte voor dit jaar is al ge-

regeld, we zoeken dus iemand vanaf 2022. 

Inlichtingen; Geke Kooistra  tel.nr 372579 

 

Hoop dat het nog lukt! 

Vriendelijke groet, Geke 

Bedankt        __ 

Wy wolle eltsenien tige dank sizze foar it meilibjen, yn hokker 

foarm dan ek, nei it ferstjerren fan myn man, ús heit, skoanheit, 

pake en oerpake Wieberen Postema. 

 
It hat ús tige goed dien. 

Joke 

Bareld en Grietsje 

Aaltsje en Atze 

Akkie en Joost. 
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 Dit bin ik:        __ 

Naam:    Jurre Elverdink 

Leeftijd:   11 

Schoenmaat:   36  

Lengte:    1.49 m 

Kleur ogen:   Blauw-groen 

Broer/zus:   Jildou zo ja; tevreden?  ja 

Verkering:   Nee   

School:   De Leisterigge 

Favoriete vak op school: Gym  

omdat:   Ik vind sport leuk 

Websites:   YouTube 

Favoriete muzieknummer:   The Business van Tiesto 

Favoriete muziekgroep:  Armin van Buren 

Favoriete sporter:   Max Verstappen  

Favoriete film:   Fast and the Furious 

Favoriete spel:   Monopoly 

Favoriete tv-serie:   LegoMasters 

Favoriete boek:   Leven van een Looser 

Favoriete sport:   Voetbal  

omdat:    Ik voetballen erg leuk vind  

Favoriete muziekinstrument: Draaitafel  

omdat:    Ik graag DJ wil worden 

Mijn hobby’s:    Freerunning, voetbal en buiten spelen 

Het leukste aan mijn hobby is: Buiten spelen omdat het buiten is 

Dit wil ik later worden:  Chauffeur of DJ 

Dit doe ik als ik me verveel: Spelletjes op mijn telefoon spelen 

Wie zou je graag ontmoeten?  Max Verstappen 

Wie bewonder je het meest?  Mijn ouders 

Favoriete auto:    Ford Mustang 

Wat ligt er onder je bed?   Stof 

Lievelingseten:    Bruine bonen met spek en  

     appelmoes 

Brood of warm eten?   Brood 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak?  Oh, dat 

Huisdieren?     Kat Boefke 

Waar kun je niet tegen?   Pesten en verlies 

Goede voornemens:    Goed mijn best doel op school 

Mogen we je handtekening:   Heb ik niet 
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Historische kring blijft bezig    __ 

Vorig jaar mei ging de Viering 75 Jaar Vrij niet door. Ook onze 

voorbereide expositie daarover niet. We dachten toen dat we mis-

schien in het najaar wel iets konden organiseren voor publiek. Maar 

ook dat kon niet doorgaan. En nu?  Ook nu is het niet waarschijnlijk 

dat we in mei a.s. een expositie kunnen maken voor publiek.  Maar 

wie weet... We houden u daarover op de hoogte. 

Intussen blijven we, het Rûnte Team, wel bezig. In december kre-

gen al onze donateurs nog een mooie uitgave van onze Werom-

sjoch. Er wordt nu gewerkt aan een tussentijdse Nieuwsbrief voor 

donateurs en er is al weer mooie kopij voor de volgende Werom-

sjoch die, zo denken we, in juni zou kunnen uitkomen.  

Wat dacht u van deze foto uit 1932?  

Een prachtige boerderij met een deftig smeedijzeren sierhek er 

voor met drie licht gelakte zo genaamde granaatappels op de hek-

palen. De beukenhagen netjes vlak gesnoeid. De familie in hun 

beste kleren en de paarden geborsteld voor de coach op houten 

wielen... Zo'n 'statiefoto' was niet zomaar wat in die tijd... 

Waar dit is en wie er woonden kunnen onze donateurs lezen in on-
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Nieuwsbrief Dorpshuis De Tike    __ 

WE MISSEN JULLIE !! 

Dit seizoen was extreem rustig, we zullen naar alle waarschijnlijk-

heid ook in stilte dit seizoen moeten afsluiten. Dat dit virus een jaar 

lang alles plat zou leggen hadden we niet verwacht, maar niks is 

minder waar. Hopelijk missen jullie ons ook en kunnen we jullie in 

grote getale in het nieuwe seizoen weer begroeten.  

Op dit moment is het stemmen in ons mooie dorpshuis een uitje. 

Voor het nieuwe seizoen wordt uiteraard de agenda weer opge-

maakt. Echter hoe leuk zou het zijn om ideeën vanuit het dorp toe 

te kunnen voegen?  

Denk aan de kinderen in ons dorp welke als enige ontmoetingsplek 

het dorpshuis hebben. Wat zou jij willen, of wat zou u willen voor 

uw kind? Misschien zijn er zelfs ouders welke wel mee willen helpen 

of denken om de kinderactiviteiten op te pakken in ons dorp. 

Schroom niet en laat je/u horen bij 1 van de bestuursleden of bij 

de redactie van de Heidehipper. Wij gaan hier dan zeker mee aan 

de slag.  

Ook voor de andere feestvierende dorpelingen (jong… tot heel 

oud…) geldt; Kom met ideeën! Wat mag zeker NIET ontbreken op 

de agenda en wat zou er toch echt (weer) moeten komen?! Samen 

houden we ons dorpshuis levendig voor een breed scala aan pu-

bliek. Tikenieten blijf gezond en tot snel !! 

 

Groet, bestuur dorpshuis De Tike  

ze volgende uitgave van de Weromsjoch. En nog veel meer inte-

ressante artikelen over de geschiedenis van ons dorp en directe 

omgeving. Onze donateurs kijken er vast al naar uit. En als u nog 

geen donateur bent, dan geeft u zich toch gewoon op. Voor slechts 

minimaal € 5,00 per jaar krijgt u de komende uitgave al in de bus. 

 

Het Rûnte Team;    Geke Kooistra 

   Froukje Wesseling 

   Klaas Kingma 

   Harm Bosga 

   Rien de Bruin   



De Heidehipper  Nûmer 133 - maart 2021 

24 

 

 

Tyksters in het nieuws      __ __ 

Maandag 1 maart j.l. haalde het echtpaar Vonck het nieuws op 

Waldnet. Zij waren die dag 60 jaar getrouwd. Dat ging niet onge-

merkt voorbij. We delen een gedeelte van de tekst op Waldnet en 2 

foto’s met u. Fokke Jan en Lidy 

leerden elkaar kennen op de 

dansvloer. Het huwelijk werd 

gezegend met 3 kinderen, 5 

kleinkinderen en 4 achterklein-

kinderen. Het grote verdriet in 

hun huwelijk is het overlijden 

van hun oudste kleindochter 

Annelies. Zij stierf aan de ge-

volgen van een ongeluk toen zij 

27 jaar was. Na hun trouwen 

hebben ze eerst in Dordrecht 

gewoond en later in Sappemeer waar Fokke Jan bij de politie werk-

te. In 1976 verruilde het gezin Groningen voor Friesland. Fokke Jan 

kreeg een prachtige baan bij de Rijksrecherche en werkte vanuit 

het Paleis van Justitie in Leeuwarden. Ook hoorde bij deze functie 

het beveiligen van de leden van het Koninklijk Huis als zij één van 

de drie noordelijke provincies bezochten. Onvergetelijk is de bevei-

liging van onze huidige koning Willem Alexander, toen hij als W.A. 

van Buuren, de Elfstedentocht schaatste. Voor het hele gezin een 

onvergetelijke dag. In die tijd was er nog geen mobiele telefonie en 

internet, dus dat was een hele operatie die zo lang mogelijk geheim 

moest blijven. De andere beveiligers sliepen bij de familie Vonck 

thuis; de kroonprins overnachtte bij familie Wiegel. Er wordt thuis 

nog vaak gerefereerd aan het feit dat de kroonprins eieren at van 

Fokke Jan zijn eigen kippetjes. Fokke Jan deed naast zijn werk ook 

veel vrijwilligerswerk. Dat kon alleen maar omdat Lidy thuis de 

scepter zwaaide. Omdat zij jong in het hu-

welijk trad, heeft zij later nog meerdere 

opleidingen gedaan en werd ze uiteindelijk 

lerares Duits. Ook heeft zij vele jaren op-

gepast in een domineesgezin. Na zijn pen-

sioen bleef Fokke Jan actief in de paarden-

wereld en chipt tot vandaag de dag vele 

paarden en pony's.  
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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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Dreamhûs        __ 

Toen we tien jaar geleden op de Peinderwei in De Tike kwamen wo-

nen, zijn we erg hartelijk ontvangen door onze buren, buurtgeno-

ten en vele anderen in het dorp. We kwamen in 2011 in een ge-

spreid bedje terecht wat betreft de warme buurtvereniging van de 

Peinderwei en It Leech. Na als geboren Drachtsters een tijdje in De 

Tike te hebben gewoond, wisten we zeker: we willen nooit meer 

weg uit dit prachtige dorpje. Toch groeide na de komst van Simm 

(2014) en Tomm (2016) wel de wens om ooit eens iets groter en 

een tikkie vrijer te kunnen wonen, plus ietsje meer land voor onze 

dieren. Er waren eigenlijk een stuk of zes plekjes in ons dorp waar-

van we weleens hebben gezegd: ‘Dat zou ideaal zijn’. Onze huidige 

huis aan de Master Iniawei was daar één van! 

Toen wij er voor de zomer van 

2020 lucht van kregen dat dit 

huis misschien te koop zou ko-

men, is Andries met Simm in de 

auto gestapt en zijn ze gewoon 

eens langs het huis gaan rijden 

om het beter te bekijken. Het 

staat deels aan een doodlopend 

weggetje, dus we waren daar 

nog nooit geweest. Stomtoeval-

lig stond Wytze Riemersma bui-

ten zijn tuin te doen en hij zwaaide. We kenden elkaar nog niet, 

maakten een praatje en dat was het begin van onze nieuwe droom. 

De rest is geschiedenis. 

Met ons nieuwe huis hadden we vanaf het begin duidelijke plannen 

wat het uiterlijk betreft. Op twee gedeelten van het huis lagen rode 

golfplaten waar asbest in 

zat. Die wilden we graag 

vervangen door riet. Om 

meer eenheid in de wo-

ning te creëren, hebben 

we ook de dakpannen van 

het grotere woongedeelte 

vervangen door riet. Het 

was van binnen al één wo-

ning, maar nu is het ook 
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 van buiten echt één huis. Van binnen hadden Wytze en Christien 

het huis al dusdanig mooi ontworpen en vormgegeven, dat we er 

maar weinig aan hoefden te doen: helemaal onze smaak! Een an-

der vloertje, een ander tegeltje in de wc en een deur van glas en 

staal tussen de keuken en het trappenhuis: dat was alles! Oh ja, 

boven de woonkamer hebben we een ‘werkstudio’ gemaakt waar-

voor een handige dorpsgenoot vier grote bureaus en ladekastjes 

voor ons heeft gemaakt. Nu hebben we hier alle vier een werkplek 

met uitzicht op de tuin. Over die tuin gesproken: deze gaan we 

nog kinderproof updaten met een zandbak en misschien ook een 

pannakooi zoals we op de Peinderwei hadden. De geiten, kippen, 

loopeenden en Baarch hebben nu 

in elk geval alle ruimte, want er 

bevindt zich een weilandje achter 

ons huis. Daar hopen we vroeg 

of laat ook onze toekomstwens 

op twee alpaca’s te komen ver-

vullen. Wie oud brood, schillen of 

andere etensresten over heeft: 

voel je vrij om te komen voeren. 

Ús bisten ite alles en binne net 

sinnich! 

 

Bitoen, Andries, Simm & Tomm 
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Nieuws van Dorpsbelang      __ 

Al meer dan een jaar zijn we in de ban van het Corona

-virus en zitten we nog altijd in een zeer strenge lock-

down. Dit heeft ons helaas doen moeten besluiten de 

jaarvergadering van dit jaar uit te stellen naar septem-

ber. 

Dit jaar hebben wij reeds 2 keer een vergadering gehad, zij het on-

line via Teams. Hierbij brengen wij u graag op de hoogte van de 

laatste stand van zaken vanuit het Dorpsbelang. 

 
Opvolging Swilkjes 

In deze wat vreemde Corona-periode komen we toe aan zaken 

waar we afgelopen periode niet aan toe zijn gekomen. Zoals de uit-

komsten van de “swilkjes” nog eens door te nemen. In één van 

voorgaande jaarvergaderingen hebben we onder leiding van Ham-

mie Bosma aan de hand van verschillende thema’s samen nage-

dacht over wat nodig is om het in De Tike in de toekomst leefbaar 

te houden voor jong en oud. Op zogenaamde swilkjes/tafelkleedjes 

hebben de verschillende groepjes destijds diverse ideeën geplakt/

geschreven. Deze uitkomsten hebben we nog eens onder de loep 

genomen. Eén daarvan was om te kijken hoe we de bibliotheek 

dichter bij het dorp kunnen brengen. 

 
Bibliotheek 

Hierover is contact geweest met de bibli-

otheek van Drachten. We hebben ge-

brainstormd over wat er momenteel (en 

t.z.t.) mogelijk is: 

Om op de hoogte te blijven van de diver-

se mogelijkheden die de bieb nu (extra) 

aanbiedt met de beperkende mogelijkhe-

den door de Corona, is het sowieso een 

aanrader om je in te schrijven op de 

nieuwsbrief. Dat kan via de website:  

www.bibliotheekdrachten.nl 

Als je abonnee bent kun je eenvoudig online boeken reserveren en 

die worden dan voor je klaargezet en kun je af komen halen. Hier 

wordt volop gebruik van gemaakt. 

Als je zelf niet in de gelegenheid bent om je boeken op te halen (en 

http://www.bibliotheekdrachten.nl
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 lid bent), zijn er vrijwilligers die de boeken bij je thuis kunnen 

brengen, de bieb-express. Mocht iemand hiervan gebruik willen 

maken, hierover is meer informatie te vinden op de website. 

Het lenen van E-books worden steeds populairder. Iemand van de 

bieb kan langskomen (bij voldoende belangstelling) om hierover 

meer te vertellen en uit te leggen wat zij hierin kunnen betekenen. 

Daarnaast faciliteren ze boeken- en leesclubs, ook voor NIET leden. 

Je kunt dan een tas met allemaal dezelfde boeken lenen voor 6 we-

ken zodat alle leden van de club in dezelfde periode dat boek kun-

nen lezen en dit later samen bespreken. Meer info hierover is ook 

te vinden op de website onder het kopje:  

Speciaal voor -> Leesgroepen 

Verder werd ons verteld dat het altijd mogelijk is (mocht daar 

vraag naar zijn) dat een vrijwilliger uit het dorp om de zoveel tijd 

boeken (voor alle leden uit De Tike die daar gebruik van willen ma-

ken) komt ruilen en ophalen. Zij leggen/zetten dan alles klaar. Op 

een eventuele koffieochtend in het dorpshuis kunnen de boeken 

dan geruild worden. Vraag is of hier behoefte aan is en of er een 

vrijwilliger is in het dorp die dit wil faciliteren. 

 
Trefpunt 

Wat dit laatste punt betreft... Een ander punt waar we momenteel 

mee bezig zijn, is het idee om een periodiek een koffieochtend te 

organiseren in het dorpshuis, als dat in de toekomst weer mogelijk 

is. Samen even een kopje koffie drinken, een praatje maken, sa-

men haken, breien, patronen uitwisselen, even kaarten, biljarten of 

een krantje lezen. Of na een wandeling of fietstochtje nog even 

binnen wippen voor een praatje en een bakje koffie. Op het nieuw 

in te richten plein komt ook een jeu de boules baan; misschien zijn 

er een aantal dorpsbewoners die dit leuk vinden op zo’n moment, 

zo’n koffieochtend af te spreken; in de pauze staat de koffie dan 

klaar… 

Geke Kooistra (Master de Jongwei) liep ook 

met deze gedachte en zou dit mee willen 

organiseren. Graag horen we of hiervoor 

belangstelling is en wie het leuk vindt om 

dit mee te organiseren. Of vind je het mis-

schien leuk om op zo’n ochtend de koffie te 

schenken? We horen het graag! 
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Minibieb 

Nog even terugkomend op de boeken… Is het een idee om een mini-

bieb op te zetten in De Tike? Je ziet ze op steeds meer plekken 

staan: een kast waar je boeken kunt achterlaten, lenen en/of ruilen. 

Voor en door dorpsbewoners (jong en oud). Misschien kan hiervoor 

een plek gecreëerd worden in het fietsenhok op het plein? Is er ie-

mand die dit een leuk initiatief vindt en dit wil (mee) opzetten? 

 
Bezoek wijkmanager en nieuwe wethouder 

De afgelopen weken hebben er een aantal kennismakingsmomenten 

plaatsgevonden tussen de nieuwe wethouders van de gemeente 

Smallingerland en de dorpsbelangen van verschillende dorpen uit de 

gemeente. Helaas konden wij hier als bestuur om agenda technische 

redenen niet bij aansluiten.  

Als alternatief is er de afspraak gemaakt dat wanneer de geldende 

maatregelen dit toelaten er door onze wijkmanager Erik Kort en een 

nieuwe wethouder een bezoek wordt gebracht om kennis te maken.  

 
Opschoon-ommetje 

Vorig jaar hebben we helaas de jaarlijkse Himmeldei moeten annule-

ren i.v.m. de Corona-crisis. Op dit moment gaan de kinderen weer 

naar school en mogen ze ook weer 

buiten sporten. Als bestuur hebben 

wij dan ook besloten om dit jaar het 

Opschoon ommetje te organiseren op 

woensdag 28 april om 16.00 uur. 

Graag verzamelen bij het dorpshuis. 

 
Ieder jaar sluiten we deze activiteit af 

door gezellig met elkaar patat te 

eten, maar helaas is dat dit jaar door de Corona niet mogelijk, maar 

zal er na afloop wel een traktatie voor jullie klaarliggen. We rekenen 

op jullie komst. Uiteraard zijn ook volwassenen welkom om de 

groepjes te begeleiden.  

 
Agenda 

Woensdag 14 april 2021 19:30 uur Bestuursvergadering 

Woensdag 28 april 2021 16:00 uur Opschoonommetje 

Woensdag 26 mei 2021 19:30 uur Bestuursvergadering 

Woensdag 15 september 19:45 uur Jaarvergadering 
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 Commissie schoolplein     __ 

Zoals u in de vorige Heidehipper heeft kunnen lezen, zijn de voor-

bereidingen wat betreft vernieuwing dorps/schoolplein in volle 

gang. 

Op dit moment zijn er nog gesprekken/onderhandelingen gaande 

over bepaalde zaken waaronder de bestrating van het plein, extra 

parkeerplekken enz. 

Ook wordt er achter de schermen gebrainstormd over welke speel-

toestellen de kinderen uit het dorp er het liefst zien staan. Door 

middel van een enquête onder de kinderen hebben we daar nu een 

beeld van gekregen en kan de pannakooi al vrij snel geplaatst wor-

den en kunnen de andere speeltoestellen besteld worden. 

De bedoeling is om dan voor de zomer het nieuwe “dorpsplein” te 

kunnen openen. 

Uiteraard zijn we afhankelijk van de coronamaatregelen.  

 

Ook willen we langs deze weg alvast een oproep doen om  

vrijwilligers te krijgen. 

Want er mag veel zelf gesloopt en opgebouwd worden. 

Vele handen maken immers licht werk!!  

U mag daarbij zelf aangeven waar u goed in bent of wat u het lief-

ste doet.  

Denk hierbij aan: 

• Afbreken,  

• opbouwen,  

• bestrating,  

• groen,  

• catering enz. 

Vrijwilligers die zich beschikbaar stellen kunnen zich opgeven bij 

Bettie Elverdink of bij Mariette vd Bij  

 

T.z.t zult u dan meer horen over wanneer en wat er precies moet 

gebeuren.  

WE HOPEN UITERAARD OP VELE HANDEN!! 

 

Namens werkgroep dorpsplein, 

Mariëtte vd Bij 
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Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

Sumarderwei 2 

  9261 VC Eastermar 

 

Telefoon: 0512-471374 

mobiel: 06-18556735 

info@krobbehiem.nl 

www.krobbehiem.nl 
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 SDG-nieuws…        __ 
Ja, nog steeds weinig nieuws in deze tijd. Geen concerten, geen 

festivals, geen concoursen, geen studieweekenden.  

Maar wat wel doorging dit jaar wat onze jaarlijkse potgrondactie! 

En wat een actie. Ondanks dat de leden niet bij u aan de deur de 

bestelling konden opnemen, werd er door u allen massaal besteld! 

Het werd hierdoor een geslaagde actie, waarvoor allen hartelijk 

dank!  

Verder proberen we online actief te blijven, thuisopnames, online 

pub-quiz, online bingo… noem maar op, en zelfs eind maart een 

online leden vergadering.   

Wat zeker is, is dat we ons gaan richten op het komende seizoen, 

want wat hopen we weer op een ouderwets SDG-seizoen!   

 

Lysbeth Bus 

www.sdg-detike.nl 

Facebook.com/SDGDeTike  

Hûskehippe…        __ 
 
Jan van der Wal en Myrte Nieland met 

hun zoontje Pim zijn medio december 

van de Susterwei  gehipt naar hun 

nieuwe woning in Marum (Gr.) 

 
In hun huis zijn eind januari Romke en 

Femke de Vries komen wonen, die 

over zijn komen hippen van de Pastorijelannen te Sumar. 

 

 

Zoals bekend zijn Andries en Bitoen naar het huis van Wytze en  

Christien gehipt aan de Mr Iniawei.  

 

In hun huis aan de Peinderwei zijn Janinke en Wiebe Mennes ko-

men wonen met hun 17 maanden oude dochtertje Mare 

http://www.sdg-detike.nl/
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✓ Gevelmontage 
✓ Alu & Kunststof Kozijnen 
✓ Vliesgevels 
✓ Beplating 
✓ Serres en terras overkappingen 

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

mailto:info@de-leyen.nl
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Griemmank fan de Fryske taal    __ 

Troch alle maatregels fan de koroana-krisis foel 

it net altyd ta foar bern en grutte minsken om de 

tiid troch te kommen. Der wiene ommers tal fan 

beheiningen. Grif binne doe yn party húshâldings 

de spultsjes út de kast helle en dat jûch moai 

wat ferdividaasje. 

Spultsjes hawwe ornaris te krijen mei regels en 

gjin rigels, want dêr moatte jo op skriuwe. 

Piter Wilkens sjongt in prachtich liet oer in bloes-

ke mei fyftjin blauwe knoopkes. Foar in jongfeint 

in tige spannend en opwinend spultsje om sta-

dich ien foar ien dy knoopkes los te knoopjen. Hy sil der wol in 

kleur fan krige hawwe. Mar o wee, as er healwei is, komt syn omke 

mei de klompen yn it spul en dan is alles ferballe. It spultsje is nea 

útspile en grut spul (ferkearing) is it ek net wurden. It spul wie grif 

te slim bedoarn. 

Us omke Klaas bebuorke destiids in boerespultsje yn it wetterlân by 

Toppenhuzen. Hy neamde himsels komelker, want hy wie mar in 

lytse boer mei sa’n tolve melke kij. 

It falt op dit stuit net ta om oan nije klean te kommen. Binne jo 

spullen fersliten of tenein dan kinne jo neat passe yn ‘e winkel. Jo 

sille it ha moatte fan sa’t in winkel yn Burgum it sa moai seit: Win-

dow shopping. Gjin raamferkeap, want dat soe oare gedachten 

oproppe kinne. 

Alde Wigle wie al in moai skoft wat út stel, it iten smakke net en hy 

koe moarns mar min op gong komme. Neffens de bern moast er 

him mar ris goed neisjen litte troch dokter. It soe dochs gjin ferke-

ard spul wêze? ( in slimme sykte dy’t er leaver net mei tanamme 

neame woe). 

It is en bliuwt in nuver en raar spul mei dy taslaggen. Wurdt der in 

spultsje spile mei de slachtoffers? De ynstânsjes dy’t der mei te 

krijen hân hawwe wize mar nei inoar en eins net ien set it spul wer 

op ‘e rails. Sa bliuwt it noch lang in spultsje fan kâlde fuotten (de 

piid giet derút ) en it eint lykas it bekende spultsje monopoly (der 

komt suver gjin ein oan). 

Mei de ôfhannelingen fan de skeafergoedings foar de Grinslanners 

dy’t skuorren yn de muorren fan harren huzen hawwe is it al sa’n 

dreech spul. 
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It wie in mâl spul mei dy loslitten forellen fan forellekweker Lem-

mens destiids yn dy augustusnacht fan 1985 (frjemd, fertocht 

barren). 

Yn it ferline kaam op guon doarpen by it doarpsfeest it hynstespul 

(it sirkus) as attraksje en fansels koene jo net om de ferneamde 

folksspultsjes hinne. 

De frou en ek meie sa út en troch graach in potsje of spultsje 

Rummycub spylje. 

As Henk V. okkerdeis net dy sintimeter bûten spul stien hie, dan 

wiene de spilers fan PSV mei lege hannen werom kaam yn Eind-

hoven. 

Ferline wike waard der in man oppakt om’t er yn it park syn 

spultsje oan famkes sjen liet. 

Sûnt dy minsken spul (rûzje) hân hawwe, hawwe se inoar net wer 

de tiid fan de dei sein (groete). De man fan it famylje-diner koe se 

likemin wer mei-inoar yn petear bringe. 

Myn bêste jonge, troch soks te dwaan setst wol hiel wat op it spul. 

Soe dat spul wol doge? Neffens my sit der in luchtje oan dat spul, 

sok spul hat luzen ( it doocht lang net en it is út noch yn net te 

fertrouwen). Boppedat koe it ek noch wolris opstutsen spul wêze 

( fan te foaren ôfpraat en allang yn kalk en semint). 

It ynintsjen tsjin koroana en de administraasje fan it hiele spul is 

in spultsje fan Pynke en Nynke ( it komt allegear tige krekt en fla-

ters kinne fataal wêze en tink om privee!). 

No ha ik it spul op ‘e wein, sei de duvel en hy hie in âld wiif op ‘e 

kroade. 

Troch de “lock-down” dy’t no al wiken duorret is it foar midden-

stân en hoareka gjin breed spul (gjin omset en sa wurdt der neat 

fertsjinne). 

Gjin spul om in toppe hea, dan de geit mar fuort. Gjin spul om in 

pankoek, dan bakke wy wol ien mear ( gjin drokte en spul om 

lytse dingen). 

 

Harm Bosga. 
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Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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Yn petear mei: Baukje Janse    __ 

Bij aankomst word ik begroet door twee honden en een poes. De 

zon schijnt en de deuren staan open. Sneeuwklokjes, blauwe druif-

jes en narcissen kleuren de tuin. Een 

gezellig tafereel en warm welkom. Dan 

zie ik Baukje met een lach op haar ge-

zicht naar buiten stappen. Enthousiast 

over hun woonplek laat ze mij direct 

buitenom zien en vertelt het verhaal 

over hoe ze als gezin op deze bijzondere 

(rustige) plek terecht zijn gekomen.  

Samen met Sietse en hun kinderen Wytske (21 jr.) en Bram (18 

jr.) woonden ze al heel wat jaren in het ‘Skoallehûs’. Tot Sietse zijn 

zus Grietje hen tipte over deze woning met schuur en veel grond 

welke te koop stond: “Ik wist net iens dat hjir in hûs wie”, zegt 

Baukje. Het huis ligt dan ook aan een lange reed vanaf de Suster-

wei en was verscholen achter bomen en struiken. Voordat ze dit 

huis met grond konden kopen moest echter eerst hun oorspronke-

lijke woning ‘het Skoallehûs’ worden verkocht. Daar hadden ze een 

hard hoofd in. De woningmarkt zat, zo'n 10 jaar geleden in een 

slappe tijd. Je mocht al blij zijn als er één kijker kwam. Maar tot 

hun stomme verbazing waren er zelfs drie belangstellenden en 

werd er een goed bod gedaan zodat zij hun huidige woning konden 

kopen. Baukje had er veel voor over. Ze gingen zelfs zover in hun 

bod dat de makelaar zei dat ze moesten stoppen. Gelukkig werd 

het bod aanvaard. En door de jaren heen werd de woning ver-

bouwd. Er stond een klein huisje/schuurtje naast de woning. Deze 

hebben ze er met een aanbouw bijgetrokken, zodat het nu één ge-

heel is: “Koart lyn binne it dak en de pannen fernijd. Dan helpt de 

hiele famylje mei “, zegt Baukje lachend. 

In tegenstelling tot Baukje, die genoot van 

de ruimte, rust en stilte na haar werk, was 

Sietse in de begintijd erg onwennig. Toen 

de kinderen nog klein waren kozen ze er 

voor dat Baukje ging werken en Sietse 

thuis was voor de kinderen. Het wonen 

naast school bracht met zich mee dat er 

altijd kinderen in en om het huis speelden en hij daarmee ook de 

nodige aanloop en contacten had. Dat viel ineens weg en het werd 
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 stil in - en om het huis. Gelukkig was het dorp dichtbij en draaide 

Sietse de rollen om: “As de Tyksters net mear bij him kamen, gie 

hy wol nei de Tyksters”. En nu zou hij niet anders meer willen. In - 

maar vooral om - het huis valt er genoeg te doen. Sietse werkt ge-

middeld 2 dagen per week bij een loonbedrijf. In de zomer zijn dit 

meerdere dagen per week zodat Sietse in de winter meer bij huis 

kan zijn. Daarnaast is Sietse veel en graag buiten; in de weer met 

hout en tot voor kort met zijn schapen. Dit laatste vroeg veel tijd 

en levert momenteel te weinig op. Daarom zijn hij en zijn maat 

John Ament daarmee gestopt. Baukje heeft van hun verhuizing 

nooit spijt gehad. Als ‘buitenstaander’ - ze kwam van Burgum - 

heeft ze er veel aan moeten doen om er tussen te komen. Zo vroeg 

ze zelf of ze in het dorpshuisbestuur mocht deelnemen. Maar mede 

door haar rol als juf, en het feit dat ze naast het dorpshuis woon-

den, was het moeilijk om hier los van te komen en rust te vinden. 

Ook herinnert ze zich nog de tijd dat ze deel uitmaakte van de re-

dactie van de Heidehipper. Het in elkaar zetten van de dorpskrant, 

gebeurde toentertijd nog handmatig. Dat ging met heel wat knip- 

en plakwerk gepaard.  

Dus Baukje kwam van Burgum. Heeft ze wel altijd in Friesland ge-

woond? En hoe zag het gezin eruit waarin ze is opgegroeid en hoe 

leerde ze Sietse dan kennen?  Baukje haar vader komt uit Zeeland. 

Baukje haar opa was daar boer en niet een gemakkelijke man in de 

omgang. Het was hard werken op de boerderij van Baukje haar 

opa. Via lidmaatschap bij een club in Friesland leert Baukje haar 

vader zijn beste vriend Siebe kennen. Hij komt er ook aan huis en 

ziet dat het er in dit gezin heel anders aan toe gaat dan hijzelf ge-

wend is. Ze zijn aardig en lief voor elkaar, en ook voor hem. Bauk-

je haar vader leert ook de zus van zijn beste vriend kennen; Stijn-

tje. Ze krijgen een relatie, gaan trouwen en komen te wonen op de 

boerderij in Zeeland en trekken bij zijn vader in. Maar niet voor 

lange tijd. Stijntje heeft heimwee en het botst erg met haar 

schoonvader. De keuze wordt gemaakt; het gezin verhuist naar 

Friesland en Baukje haar vader laat de boerderij achter zich en 

gaat werken bij de post, toen nog PTT. Wel bleven ze als gezin op 

vakantie gaan naar Zeeland. Zeeland was thuiskomen voor hem en 

zijn gezin. Zodra ze in Zeeland in de buurt van Arnemuiden kwa-

men zong Liza (Baukje haar vader) het lied ‘Als de klok van Arne-

muiden...’ uit volle borst mee. In Zeeland aangekomen trof hij op 
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de zeedijk zijn oude vrienden en daar pra-

ten de volwassenen elkaar bij terwijl de 

kinderen; Baukje en haar broers en zussen 

onder aan de dijk aan het spelen waren. 

Het is een goede herinnering waar Baukje 

met enige glinstering in haar ogen over 

verteld. Het roept een beeld bij haar op 

van vertrouwen. Zij als kinderen aan het 

spelen, wetende dat hun vader daarboven 

zat, al pratende en toekeek. Ook nu keert 

Baukje met haar gezin nog  regelmatig 

naar Zeeland terug. Ze vinden het heerlijk 

om daar te zijn. Het voelt als hun “Twadde Heitelân”.  

Naast deze goede herinnering komt er ook veel gebrokenheid in het 

(samengestelde) gezin Janse voor. De 1e vrouw van Liza (Baukje 

haar vader) is jarenlang ziekelijk zonder dat men weet wat haar 

scheelt. Er worden 6 kinderen geboren; 4 jongens - Wiebe, Liza, 

Gerard en Siebe) en 2 meisjes - Beitske en Johanna. Haar gezond-

heid gaat steeds meer achteruit en er komt een moment dat ze zelf 

niet meer voor de kinderen kan zorgen en ze allemaal uit huis ge-

plaatst worden, hoe pijnlijk ook. De kinderen komen in verschillen-

de gezinnen terecht; bij een oom of tante of bij opa en oma. Dit 

voelt als uit elkaar gerukt worden en Baukje beschrijft een situatie 

dat het jongste kind op zijn fietsje langs het raam van zijn ouderlijk 

huis fiets. Achter het raam ligt zijn zieke moeder. Een traan rolt 

over haar wang van verdriet en machteloosheid maar ze uit dit niet 

in woorden. Daarin speelde de tijd maar ook de onduidelijkheid die 

er over de ziekte was een grote rol. Later bleek het om de ziekte 

van Pick te gaan. Een vorm van dementie die ontstaat op relatief 

jonge leeftijd, vaak moeilijk herkend wordt en tot verandering in 

gedrag, emoties en persoonlijkheid leidt. Ook ontstaan fysieke aan-

doeningen en is de gemiddelde levensverwachting 6-8 jaar. In een 

poging zijn gezin weer bij elkaar te krijgen plaatst Baukje haar va-

der een oproep ‘Huishoudster gezocht'. Peerk van der Meulen uit 

Achlum reageert op de advertentie en ze wordt aangenomen. Zo 

komen de 6 kinderen weer thuis terwijl hun moeder nog leeft. Een 

moeilijke periode volgt. Met dat de kinderen in verschillende gezin-

nen opgenomen zijn, valt het niet mee om ze in de thuissituatie te 

herenigen. Sommige kinderen zijn erg verwend en de oudere kin-
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 deren moesten zich veelal zelf redden. Ook voor Peerk niet een ge-

makkelijke situatie om zich staande te houden. Ze zien de gezond-

heid van hun eigen moeder Stijntje steeds verder achteruitgaan en 

in 1969 komt ze te overlijden. Peerk blijft als huishoudster om het 

gezin draaiende te houden. Maar er ontstaat een relatie tussen 

Baukje haar vader en Peerk. Ze trouwen ongeveer een jaar later en 

uit dit huwelijk worden Baukje en haar zusje Pietsje geboren. Te-

rugkijkend vindt Baukje het bijzonder dat beide vrouwen elkaar 

hebben gekend. En ze vraagt zich wel eens af in hoeverre er is ge-

sproken over het innemen van de plek als vrouw en moeder van 

het gezin na het overlijden. Ze is het niet te weten gekomen. Bauk-

je haar vader, die nu overleden is, kon de vragen van Baukje en 

haar oudere broers en zussen niet beantwoorden. Bewust of onbe-

wust gaf hij aan het niet te weten. Dit laat Baukje vooral zien hoe 

moeilijk en traumatisch deze jaren, ook voor hem, moeten zijn ge-

weest. Dat de kinderen opgegroeid zijn met een trauma in hun 

jeugd en mogelijk ook te maken hebben met de erfelijkheid van 

deze ziekte, mogelijk ook vanuit vaders kant, maakt dat er nog 

veel vragen zijn. Dat frustreert en leidt nog steeds tot boosheid en 

emoties bij de kinderen. Baukje haar moeder leeft nog maar vindt 

het ook moeilijk om te praten over deze jaren. Gelukkig hebben de 

kinderen uit het samengestelde gezin elkaar, voor zover de situatie 

dat toeliet, weten vast te houden en te vinden in contact. Jaarlijks 

organiseren de 4 zussen een zussenweekend: “It draait om ak-

septaasje”, zegt Baukje. “Kinst libje mei wat  der yn dyn jonge jier-

ren bard is of net". Helaas zijn 2 oudere 

broers overleden. Broer Gerard (53 jaar) 

pleegde in 2015 zelfmoord nadat hij het 

leven niet meer aankon en hij geestelijk 

achteruit ging, en broer Wiebe overleed 

jong (63 jaar) in 2020, aan dementie. Bij 

het luisteren naar bovenstaande merk ik 

dat dit alles nog een grote rol speelt in dit 

gezin. Ik vraag me af hoe Baukje hier zelf 

mee om is gegaan in haar jonge jaren en 

nu.  

Het gezin woonde in Burgum en Baukje 

haar vader bleef werkzaam bij de Post. 

Ze groeide op met de Friese taal omdat 
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naast haar moeder ook haar vader zich de taal eigen had gemaakt. 

Toen Baukje 14 jaar was, ging ze tijdens de zomervakantie in 

Zeeland aan het werk in een snackbar. Ze kon bij een tante in de 

kost. Dat was een mooie tijd. Baukje was onzeker over zichzelf. Zo 

noemt ze zich ‘een huismus’, vond zichzelf niet mooi genoeg en 

vulde ook in dat anderen haar zo zagen. Uitgaan was dan ook niet 

haar ding, ze bleef liever thuis. Toen haar zusje Pietsje verkering 

kreeg met Jan Kooistra en ze in het weekend uitgingen, zei ze te-

gen Baukje: “Kinst wol mei ús mei ride yn de auto nei ToBerch, yn 

Burgum”. Zo gezegd zo gedaan. En wie zat er nog meer achterin 

die auto? Jawel, Sietse van der Molen. Ze vond hem een stoere 

jongen, hij durfde op de voorgrond te treden. Dat sprak Baukje wel 

aan. Maar ze ging juist met andere jongens in gesprek om Sietse 

uit te dagen. Maar voor Sietse maakte dit geen klap uit, die bleef 

zichzelf. En juist dat sprak Baukje nog meer in hem aan: “Ik hoefde 

him net te feroverjen en my gjin soargen te meitsjen dat hy jaloers 

wêze soe as ik oandacht oan oare jonges jaan soe." Wat ze ook 

ontdekte was dat er naast zijn stoerheid, een klein hartje in hem 

school. Ze kregen een relatie. Baukje was toen zo’n 17 jaar en 

Sietse iets jonger. Na het voortgezet onderwijs volgde Baukje de 

opleiding PABO. Ze had zich één ding als doel gesteld: “Ik woe 

erfare hoe’t it wie om op my sels te wenjen. Ik woe witte as ik 

ûnôfhinklik wêze koe.”  Het werd een flatje in Burgum. En toen 

kwam de aankoop van het ‘Skoallehûs’ op hun pad. De financiering 

kwam rond doordat beide ouders garant wilden staan. Sietse wilde 

graag trouwen, voor Baukje was dit minder belangrijk. Maar toen 

het kiezen werd: Baukje alleen in het huis of trouwen, was de keu-

ze snel gemaakt. Sietse woonde nog thuis bij zijn ouders aan de 

Iniawei. Het verhaal gaat dat ze hem zo graag uit huis zagen gaan, 

dat hun dit nog steeds wordt ingewre-

ven. Sietse werkte al jong als kippen-

vanger en later ging hij over naar Mo-

lenhout. Dit was fysiek zwaar werk. 

Toen de kinderen kwamen besloten ze 

dan ook dat Baukje bleef werken en 

Sietse huisman werd. De kinderen 

groeiden op en gingen naar school. 

Dat was het moment dat Sietse weer 

op zoek ging naar werk. “Hy ûntdekte 
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 dat der, neist de soarch foar bêrn en hûshâlding neat, mar dan ek 

wier neat foar mannen te dwaan wie". Sietse kwam eerst bij de 

post te werken door de brievenbussen bij avond en in het weekend 

te legen. Later werd dit werken bij een loonbedrijf. En elke maan-

dagochtend is het vaste prik; kofje drinke bij heit en mem van der 

Molen.  

Baukje heeft haar weg moeten vinden in het wonen op De Tike: 

“Hast net in ferline tegearre". Afgelopen jaar waren ze 25 jaar ge-

trouwd en ze hebben in die jaren 

lief en leed samen gedeeld. Verhou-

dingsgewijs nemen de jaren samen 

en het wonen in het dorp nu de 

overhand. De rol die de eerste jaren 

hebben gespeeld, worden steeds 

kleiner. Ze bekijkt het positief. Dat 

is ook onderdeel van Baukje haar 

karakter en hoe ik haar hoor spre-

ken over zichzelf en anderen. 

Haar rol als onderwijzeres is door de jaren heen veel veranderd. Of 

misschien zijn de kinderen juist veranderd. Baukje ervaart dat het 

geven van onderwijs minder bij haar past dan vroeger. Het gat in 

levensjaren tussen haar en de kinderen wordt met de jaren groter. 

Dit maakt dat ze het geven van onderwijs anders aan moet vliegen. 

Of ze dit tot haar 67ste gaat volhouden, houdt haar wel bezig. Bin-

nen het onderwijs wordt er structureel voor gekozen om elke 10 

jaar te wisselen van school. Baukje was dit keuzemoment voor en 

heeft recent zelf gekozen om les te gaan geven op een school in 

Garyp. Ze werd hiervoor gevraagd en het soort onderwijs – lesge-

ven in stamgroepen en aandacht hebben voor het unieke van ieder 

kind en onderling respect voor elkaar – sprak haar aan. Voor de 

groepen 6, 7 en 8 zijn drie onderwijzers verantwoordelijk voor het 

lesgeven waarbij wordt afgestemd op het niveau van de leerlingen. 

Zij helpen de leerlingen vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig 

hebben om in nieuwe omstandigheden goed te functioneren. Een 

goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs dus en aandacht 

voor het ontwikkelen van eigen persoonlijkheid en talent. In de 

praktijk betekent dit héél veel schakelen op een schooldag. Dat 

maakt haar werkdagen zeer intensief. Maar Baukje vindt er nu 

meer uitdaging in terug dan voorheen, mede omdat ze soms haar 
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eigen grenzen leert te verleggen. Wat ze ook fijn vindt is dat 

er vervanging van collega's onderling mogelijk is. Zij en Sietse 

kijken met plezier naar hoe hun eigen kinderen hierin nu ook 

hun weg aan het vinden zijn. Wytske volgt de opleiding peda-

gogisch medewerker en loopt stage bij een kinderopvang. 

Bram zit in het examenjaar van een horecaopleiding. 

 
Wat is je mooiste gebeurtenis of herinnering? 
De geboorte van onze beide kinderen. Dat je letterlijk sprake-
loos kan zijn op het moment zelf - Sietse kon niet meer uit 
zijn woorden komen. Bijzonder was ook dat zus Pietsje aan-
voelde dat Baukje aan het bevallen was en er beide keren bij 
kon zijn. 
Eigenlijk zitten er in elke dag geluksmomentjes, als je het 

maar wilt zien en er oog voor hebt… 

 
Wat maakt dat je op De Tike bent blijven wonen? 

Haha, officieel wonen we niet op De Tike, maar valt deze kant 

van de Susterwei onder Sumar. Het samen opgegroeid zijn 

(het hele dorp helpt mee met de opvoeding van je kinderen, 

we doen het samen; soms bewust, soms onbewust), de men-

taliteit (leven en laten leven) en samenleven met elkaar 

maakt het bijzonder. En uiteraard de ligging van onze woning 

en de prachtige natuur om ons heen. “Je bûge mei mei de sei-

zoenen. Seker nei in dei wurkjen is it altyd wer noflik thús-

kommen.” Een grappig detail: de beide zusters (Baukje en 

Pietsje) wonen op de Susterwei.  

 

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken? 

Buiten een eind wandelen.  

 
Wat is je levensmotto? 

Het positieve spreekt door in alles wat Baukje zegt. Twee tek-

sten in en om het huis bevestigen dat. 

 

 

AS 

 

Volgende keer Yn petear mei: Bitoen Tran 
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Kollum         _  

Wy hiene der al net mear op rekkene, mar samar kaam dochs 

kening winter noch efkes del. Earst mei hurde wyn, kjeld en snie. 

De snieskowers en struiweinen hiene it der drok mei en it wie hjir 

en dêr sjippeglêd op de wegen.  

Foar de bern dy’t yn gjin jierren snie sjoen hiene of hielendal 

noch nea wie it in boppeslach. Gau in hellinkje of talud opsykje en 

glydzje. Wat in wille, hiel wat oars as eltse dei mar oer koroana te 

praten en skoallewurk thús by de tafel dwaan te moatten. Ja lyts 

en grut, jong en âld fermakke him yn de snie. Oeral kaam it folk 

op de lappen en de hannel yn sliden rûn as it slydjage. In kapper 

yn Drachten wie al oerstapt fan it hierknippen nei it ferkeapjen 

fan snieskeppen en dat woe omraak. 

En doe begûn it ek nochris fûl te friezen. Fansels begjint it dan te 

jûkjen om de redens út it fet te heljen en de fabrikanten seagen 

ek har gouden oere. Der koene einlings wer redens ferkocht wur-

de, fansels wol ûnder bepaalde betingsten en mei de needs-

aaklike beheinings fanwege ús bekende pandemie. 

En friest it in pear nachten, dan wurde guon minsken oan de oare 

kant fan de Ofslútdyk en efter Stienwyk oerstjoer en oerémus 

om’t it grif op in Alvestêdetocht oangean sil. Ek al leit der noch 

gjin skyltsje iis yn de fearten, dan ha sokken dat gefoel al. No hie 

Wiebe W. yn novimber al sein dat dy ferneamde tocht der ûnder 

de omstannichheden sa’t dy der no hinne lizze net organisearre 

wurde koe. Dochs rekken sels guon politisy suver op ‘e doele, 

want dy mienden dat de “tocht der tochten” ûnder alle omstan-

nichheden in útsûnderingsposysje ha moast. Rutte liet it ear der 

ek al hast nei hingje en Erben W. wie fan betinken dat der foar 

sa’n bysûnder barren abslút troch gean moast. Fansels dûkten de 

wenstige praatprogramma’s der boppe op en hiene sa moai gele-

genheid om harren stjoertiid fol te eameljen. Mar al dy entûsjas-

telingen hiene net yn ‘e rekken dat as it oan dy tocht ta is, it al-

vestêdebestjoer it beslút nimt en de organisaasje hat. Dat best-

joer hat allinne it foech om te sizzen: It giet oan! 

In pear tige goede riders ha op eigen manneboet dochs dy tocht 

riden, mar it wie harren net tafallen, want it iis wie striemin en se 
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 koene amper foar tolven op de Bonkefeart ferskine en dêr hiene 

se ek nochris te krijen mei de jûnsklok. It levere harren boppedat 

in boete op. 

De oare deis hat Henk Angenent it ek besocht yn selskip fan Syb 

van der Ploeg en noch twa maten. It draaide fanwege de iiskwali-

teit út op in njoggen stêdetocht. 

Ofsjoen fan alle tûkelteammen en min iis koe suver hiel Nederlân 

dochs in streekje sette, want it wie ek nochris sierlik moai winter-

waar. Dus alle iisbanen iepen, guon fanwege de drokte op ôf-

spraak. Dy fan Nyegea wie ek iepen. It wie te sjen oan de fleurich 

wapperjende Fryske flagge by Meindert en Sjoukje. Op de Suster-

wei jûch de doarpsflagge oan dat der riden wurde koe en wa’t him 

of har net weage op it iis, dy koe in moaie kuier meitsje. 

Want noedlik wie it wol op it iis. Lannelik sjoen moasten fjirtich 

tûzen iisslachtoffers behannele wurde op de earste help. It gips 

wie suver net oan te slepen, mar de helpferlieners holpen mei alle 

wille. Fear yn de broek (komplimint) foar sokke minsken! 

Us minister Wopke H. weage him lykwols letterlik en figuerlik op 

glêd iis by syn wurkbesite oan iisstadion Thialf. Hy hie better mar 

gjin “tweet”dwaan kinnen, want no waard dat nijs ferspraat as 

diggelfjoer (als een lopend vuurtje) en ûnder in fergrutglês lein. 

De winter wie ek 

samar wer oer 

en de sneins 

derop wie it ei-

nepikewaar ( sa 

sacht as side, 

gewoan dekolle-

tee-waar). Jo 

koene wol op in 

terras sitte ( no 

ja, dy wiene net 

iepen) of op in handoek yn it park lizze. Guon prestearden it om 

mar efkes yn it wetter te dûken. Ja, sa sjogge jo mar, der is hiel 

wat mooglik yn ús lân. 

 

Harm Bosga. 
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Iisbaan Foarút …… De flagge koe út   _ 

En daar was koning winter eindelijk weer. Heerlijk wat hebben we 

genoten van korte en heftige ijspret. De eerste ijslaag was niet 

mooi omdat er veel sneeuw op lag en dus hebben we de water-

schuif weer open gedaan zodat er nieuw water op het sneeuwijs 

kwam. Het was wel even spannend maar gelukkig ging het water 

grotendeels over het sneeuwijs heen zodat er een nieuwe ijslaag 

op kwam. En vrijdag 12 februari kon de vlag uit en kon er einde-

lijk weer geschaatst worden. 

We hebben nieuwe ijsrekjes voor de kinderen aangeschaft waar 

gretig door jong en oud gebruik van werd gemaakt. En wat was 

het gezellig vrijdag en zaterdag en wat waren er veel mensen op 

de baan. 

Helaas mocht het hokje niet open in 

verband met de coronamaatregelen, 

maar dat mocht de pret niet druk-

ken. De poeiermolke was lekker 

warm en werd goed verkocht. 

Fijn dat jullie er waren! 

 
Verder zijn we druk bezig om het hokje op te knappen. Er is in-

middels een nieuw dak op gekomen en moeten er delen van het 

hout vervangen worden. We hebben het afgelopen jaar geen con-

tributie kunnen ophalen in verband met corona. Maar het volgend 

seizoen komen we weer bij de leden langs. 

 
Dorpsbelang Nyegea is bezig om bij de ingang van het dorp infor-

matie borden te plaatsen. Ook ijsbaan Foarút heeft samen met 

Tjerk Kaastra een bord gemaakt die in de wintermaanden bij de 

ingang van het dorp komt te hangen. Mocht de ijsbaan open gaan 

dan staat dat ook op het bord. 

 

Hopelijk komt koning winter snel weer langs en zijn jullie weer 

welkom op de ijsbaan Foarút.  

Wil je lid worden dan is de jaarlijkse bijdrage € 5,00 per gezin. 

Je kunt je opgeven bij Sjoukje Straatsma. 

s.straatsma4@upcmail.nl 

 

Groetnis, het bestuur fan ijsbaan Foarút Nyegea / De Tike. 

mailto:s.straatsma4@upcmail.nl
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  Peuteropvang It Boartersplak    __ 

Naast de prachtig gerenoveerde basisschool bevindt zich in Berne-

mienskip it Bynt te Sumar ook peuteropvang It Boartersplak! It 

Boartersplak is een peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar en is 

onderdeel van de organisatie Kinderwoud. Als voorbereiding op de 

basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang. 

Op de peuteropvang spelen en leren peuters met elkaar in een vei-

lige, vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg sa-

mengesteld door de pedagogisch medewerkers. Daarbij maken ze 

gebruik van de VVE-programma’s Uk & Puk, Piramide en Tomke. 

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speel-

leeromgeving is spel- en taal uitlokkend, stimuleert de brede ont-

wikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bo-

vendien wordt een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs 

gerealiseerd. Onze peuteropvang is open op maandag-, woensdag- 

en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur. Door de huidige Corona 

maatregelen kunnen we momenteel geen open ochtenden houden 

waarin u en uw kind een kijkje zouden kunnen nemen op onze 

mooie peuteropvang. Zou u toch graag meer willen weten over on-

ze peuteropvang en over de mogelijkheden die er voor uw kind 

zijn? Dan kunt u ons op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 

bereiken via 0613514624 en vertellen wij u graag meer over peu-

teropvang It Boartersplak!  
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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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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!  

Dorpshuis De Tike  

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

Voor reserveringen:  
 

: 06-21500422 (J.D. Posthumus) 
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Goed om te weten       

Dorpsbelang De Tike 

www.de-tike.frl 

dorpsbelangdetike@hotmail.com 

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

 

Wijkbeheer  

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

Telefoonnummer : 06-53180832  

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

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

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

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

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

   Tel. 0900-8844 

In groet nei it sikehûs      

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

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

H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 

9263 PH Garyp 

0511 - 52 12 64 0511 - 52 12 00 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 

9218 PM Opeinde 

0512 - 37 12 61 0512 - 37 15 43 

Keijer  

Buorren 34e 

9216 WE Oudega 

0512 - 37 12 62 0512 - 37 26 75 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 

9261 VH Eastermar 

0512 - 47 12 21 0512 - 47 19 45 

Huisartsen    

Onderstaande huisartsen nemen deel 

aan Dokterswacht Friesland.  

De dienstverlening in de avond, de 

nacht, het weekend en op feestdagen 

is gezamenlijk geregeld via Dokterswacht Friesland. Dat betekent in uw 

gebied via de Dokterswachtpost Drachten. 

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

gend een huisarts nodig? Neem dan contact op met Dokterswacht 

Friesland.  

Centraal nummer:  0900 - 112 7 112 

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

ken worden namelijk altijd eerst overlegd met de regiearts alvorens deze 

wordt ingepland. 

Voor algemeen informatie, herhaalrecepten en niet-spoedeisende klachten 

kunt u terecht bij uw eigen huisarts.  

De laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike   

info@delaatste-eer.nl 

Uitvaartverzorging Martien Nijboer 

tel. 0512-331420/06-21491505 

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

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

dagen bij.  
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De Heidehipper        

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

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

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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Prijswinnaars quarantainebingo;  

Wiebe, Nynke & Lisanne, Harm & Ida, Evie 



 

 

   

Kopij inleveren tot 1 juni 


