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Fan de redaksje        

 

En dan is de zomer voorbij. Een zomer waarin er voor de Tike en 

sommige van haar inwoners erg veel is veranderd. Na een verbeten 

schoolstrijd heeft de Gielguorde haar deuren moeten sluiten.  

Toen ik in Havo 4 zat moest er voor geschiedenis een werkstuk met 

een onderwerp naar keuze worden geschreven. Mijn  werkstuk ging 

over de schoolstrijd in Oudega, mijn geboortedorp. Een strijd van 

vele ouders om christelijk onderwijs in eigen dorp van de grond te 

krijgen. Ten behoeve van dit werkstuk mocht ik in 1982 het archief 

van de school bestuderen om informatie over die tijd te verzame-

len. Dan vind je in de eerste verslagen de naam van mijn over-

grootvader als een van de initiatiefnemers terug. Zo’n geschiedenis 

leidt in latere generaties tot de emotionele betrokkenheid van kin-

deren, ouders, grootouders. Het is door de jarenlange historie tot 

het DNA van het dorp gaan behoren.  

Als zoiets dan weer tot een einde komt voelt dat voor deze mensen 

als een amputatie. Sluiting van de school betekent dat er een nieu-

we situatie ontstaat. Het is misschien niet altijd makkelijk om be-

grip voor andermans keuzes te hebben. Maar wij moeten als ge-

meenschap, als dorp, verder. Dat betekent dat er zich een nieuw 

evenwicht moet vormen in het dorp. Oud zeer moet slijten. We 

moeten elkaar op ander gebied weer gaan waarderen en wél nodig 

hebben.    

De Tike kent inmiddels ook al inwoners die het schooltijdperk niet 

hebben mee gemaakt. Deze groep zal heel langzaam groter wor-

den. Daarmee wordt bovenstaande meer en meer een stukje histo-

rie dat bij de Tike hoort maar niet bepalend is voor hoe en met wie 

we omgaan.   

In deze Heidehipper nog wat verhalen en terugblikken op deze tijd 

maar met onder andere de Maismannetjes en de wandeling met 

onze burgermeester zijn de eerste stappen richting de toekomst 

gezet.   

 

SW 
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 Bij de voorpagina       
 

Deze foto is gemaakt door Ro-

bert Wagter uit Nijega bij vogel-

kijkhut de Blaustirns.  

Robert maakt vele prachtige fo-

to’s van veel verschillende vo-

gels. Daarvoor gaat hij ook re-

gelmatig naar de Blaustirns.  

Op deze foto zien we een zwarte 

stern (blaustirns) haar jong voe-

ren. Een bijzonder moment om getuige van te mogen zijn.  

Op Facebook toont Robert regelmatig nieuwe foto’s en vertelt daar-

bij vaak ook waar we naar kijken en wat er op het moment van de 

foto gebeurde. Erg interessant om mee te genieten, te kijken en te 

lezen.   
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Woodlandart op De Tike: deel 3     

een boomreus knipoogt naar gekapte bomen  
Als het ontwerp voor een houten kunstwerk is gemaakt en de glo-

bale werkwijze is bepaald: hoe begin je dan? In het kader van het 

Woodlandart-project ging een ploeg van zo’n twaalf enthousiaste-

lingen eerst bezig met het verzamelen van het benodigde hout voor 

de enorme boomreus die er volgens het plan gemaakt moest wor-

den…  

Hout zoeken!  

Dat was de eerste stap nadat het ontwerp 

van ons Woodlandart-kunstwerk vaststond. 

Hout, liefst alleen van snoeiafval uit de om-

geving. En dan natuurlijk alleen van bomen 

die op De Tike voorkomen, zoals els, berk, 

beuk, eik en wilg. Met een grote eikenboom-

stam als basis en een metalen frame dat in 

elkaar moest worden gelast, moest met dit 

inheemse houtmateriaal een bomenvriend 

verrijzen. Die doet respectvol terugdenken 

aan alle bomen die in onze omgeving nood-

gedwongen het veld moesten ruimen, bij-

voorbeeld voor de Centrale As en ook langs het Peinder Kanaal.  

Reddende engel 

Uit de omgeving van De Tike werd inderdaad vlot allerlei snoeima-

teriaal verzameld, mede door kordaat handelen van Douwe de 

Haan. Het lassen van het benodigde frame liep helaas vertraging 

op door onvoorziene omstandigheden bij de benaderde vakman. 

Gelukkig sprong Wietse de Jong, echtgenoot van ons teamlid Evie, 

als reddende ijzer-engel te hulp. 

Binnen een dag nadat hij de teke-

ning onder ogen kreeg, toverde hij 

het frame in elkaar dat als houvast 

dient voor het aankleden van onze 

boomgestalte. Projectleiders Derk 

den Boer en Fokke Veurman volg-

den tevreden hoe de boomreus 

handen en voeten kreeg en een 

gezicht met takkenharen.  
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 Boompersoon  
Vooral een groepje fanatieke vrouwen ging thuis bij Baukje, want 

daar ontstond het gevaarte, avondenlang ambitieus in de weer. 

Het verzamelde stammen- en takkenmateriaal werd vlijtig met 

ijzerdraad bevestigd. Zo ontstond stap voor stap een boom-

persoon met een stevig charisma. Deze boomknaap knipoogt 

naar alle gekapte boombroertjes en -zusjes waarvoor helaas 

geen nieuwe exemplaren werden geplant.                                                                    

Kom kijken!  
Sietze van der Molen heeft met zijn zware materieel de boom-

reus op zijn plek gezet. Het houten gevaarte heeft een plek ge-

kregen bij het bruggetje nabij De Leijen, vlakbij de nieuwe vogel-

kijkhut. Het draagt de titel ‘Grutsk op ús beammen’ en wordt be-

geleid door een gedicht dat de gedachte achter de boompersoon 

poëtisch verwoordt. Het kunstwerk is een onderdeel van de fiets-

route Woodlandart, een initiatief van de Noardlike Fryske Wâl-

den.    

Andries de Jong                                  
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Tyksters in het nieuws      
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 Efkes foarstelle…       

Hjirby stelle wy ús foar.... 

Wy binne Binne en Louwina Bosma, tegearre mei de bern Myrthe 

(3) en Sieberen (2) binne wy kaam te wenje op Master de 

Jongwei . 

Wy binne noch drok oan it bouwen, mar hoopje meikoarten de 

blauwe konteners yn te kinne ruilje foar de nije wenning. 

 

Binne is ûndernimmer en hat in eigen saak. Interieurbouw Burgum. 

Se meitsje en ûntwerpen foar sawol partikulier as bedriuw, kasten, 

keukens, balies en interieurs. 

Ik, Louwina, wurkje yn de apteek fan Bûtenpost en Kollum as ap-

thekersassistente. 

 

Wy hoopje hjir op de Tike in moaie tiid te belibjen. 

Oan de omjouiing sil it net lizze, want dy is prachtich! 

 

Oant sjen! 
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Adres: 

De Singel 35 

9281 LL Harkema 

Tel: 0512-364029 

emailadres: info@mondzorgharkema.nl 

www.mondzorgharkema.nl 

Nieuwe patiënten zijn welkom. 

Namens het team van Mondzorg Harkema, 

Pier Th. Houtsma,  tandarts 

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

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

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

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

Tandprotheticus (voor gebitsprotheses en "klik" gebitten) , de orthodontie (beugels) ook voor 

volwassenen. 
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tel. 06-51658889 
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Kennismaking burgemeester Smallingerland             

Het duurde even maar daar was dan toch de definitieve datum voor 

een kennismakingsbezoek met de nieuwe burgemeester van Smal-

lingerland, dhr. J. Rijpstra.  

Donderdagavond 12 september ontvingen onderstaande verenigin-

gen en werkgroepen uit het dorp, naast burgemeester Jan Rijpstra 

ook Erik Kort van de gemeente in dorpshuis De Tike. 

• Watersportvereniging 

• Historische Kring 

• SDG 

• Woodlandart 

• Dorpshuis 

• Redactie Heidehipper 

• Historische paden 

• Lekker ite 

• Volksdans 
 

Het doel van de avond was een goed beeld geven van wat er in De 

Tike allemaal te doen is, in een tijdsbestek van 17.00-20.00 uur. 

Veel te kort, dat zult u begrijpen. 

 

Bettie Elverdink, Voorzitter van Dorpsbelang, 

heette de burgemeester en Erik Kort wel-

kom. Jan Rijpstra zijn ‘roots’ liggen in Fries-

land. Grootvader, Johannes Rijpstra, werd 

geboren in Hurdegaryp en vertrok op 18-

jarige leeftijd om later in Zelhem burge-

meester te worden. Zowel het Fries als het 

burgemeesterschap zit hem dus in de genen. 

De Friese taal spreken, doet de burgmeester 

echter (nog) niet. 

Bij aanvang bood Klaas King-

ma namens de historische 

kring het fotoboek van de 

Weromsjoch aan dat is sa-

mengesteld en uitgegeven in 
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 2017 . Daarna werd er in een grote kring 

een heerlijk 3-gangen menu genuttigd, 

en was er ruimte om onderling met el-

kaar en de burgemeester in gesprek te 

gaan. Bij alleen Lekker Ite kon het niet 

blijven. De benen moesten worden ge-

strekt en zo trok een groep van onge-

veer 18 personen langs de historische 

paden van De Tike. We sloten af met 

koffie in het dorpshuis en de burgemees-

ter gaf aan dat hij had gehoord en ge-

zien hoe ‘gemeenschap’ een verbindende 

kracht in het dorp was en is. 

De Tike was het laatste dorp welke nog 

bezocht moest worden binnen Smallingerland. Een mooie afsluiter!! 

 

           Sietske en Alida 
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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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Dit bin ik…   Sander Beishuizen   

Naam:   Sander Beishuizen (11 jr) 

Schoenmaat:  38,5, Lengte:  1.54 

Kleur ogen:  Blauw 

Zus en broers: Lian (21), Thomas (18) en  

  Robert (tweelingbroer)  

Tevreden:  Ja 

Verkering:  Nee  

School:  De Lister Igge 

Favoriete vak op school: Gym   

omdat:  Ik mijn energie kwijt kan 

Websites:  YouTube Fortnite 

Favoriete muzieknummer:  Yellow   

Favoriete film:   Red 1 en 2 

Favoriete muziekgroep:  Coldplay, van Klasse 

Favoriete sporter:    Neymar en Frenkie de Jong 

Favoriete spel:   Fortnite en Minecraft 

Favoriete tv-serie:   Spongebob, Mx4 

Favoriete boek:   Het leven van een loser 

Favoriete sport:   Voetbal, omdat ik van voetbal houd 

Favoriete muziekinstrument: Drumstel, omdat ik op drummen zit  

Mijn hobby’s:    Voetbal, gamen, siku, drummen  

Het leukste aan mijn hobby’s is: Lekker jezelf kan zijn 

Dit wil ik later worden:  Automonteur 

Dit doe ik als ik me verveel: Lezen, siku, buitenspelen 

Wie zou je graag ontmoeten? Cesar Zuiderwijk en Neymar 

Wie bewonder je het meest? Neymar 

Favoriete auto:   BMW M8, Bugatti Chiron 

Wat ligt er onder je bed?  Niks 

Lievelingseten:   Patat, pizza en snijboontjes  

Brood of warm eten?  Brood  

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Hoi 

Huisdieren?    Hessel (hond) 

Waar kun je niet tegen?  Smakgeluiden  

Goede voornemens:   Goed leren rekenen 

Mogen we je handtekening: Heb er geen één  
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 Dit bin ik…                Hedzer van der Lei   

Naam:  Hedzer van der Lei (11 jr)  

Schoenmaat:  39, Lengte: 1,55 m 

Kleur ogen:  Grijs 

Broer/zus:  Ja, een zus  

Tevreden?:  Ja 

Verkering:  Ja 

mogen we weten met wie? Nee 

School:  De Twirre Eastermar 

Favoriete vak op school: Spelling  

omdat:  Ik daar goed in ben 

Websites:  YouTube 

Favoriete muzieknummer:  Hollandse hits 

Favoriete muziekgroep:  René Karst 

Favoriete sporter:   Rico Verhoeven 

Favoriete film:   Kung Fu Panda 

Favoriete spel:   GTA5 

Favoriete tv-serie:   Cobra, Commissaris rex en 

    Flikken Maastricht 

Favoriete boek:   Boerentijdschriften 

Favoriete sport:   Onbekend 

Favoriete muziekinstrument:  Drums 

Mijn hobby’s:     Buiten op quad en zitmaaier en  

     gamen 

Het leukste aan mijn hobby is:  Snelheid 

Dit wil ik later worden:   Loonwerker 

Dit doe ik als ik me verveel:  Gamen 

Wie zou je graag ontmoeten?  Rico Verhoeven 

Wie bewonder je het meest?  Rico Verhoeven 

Favoriete auto:    Audi RS 6 

Wat ligt er onder je bed?   Een matras 

Lievelingseten:    Patat en pizza 

Brood of warm eten?   Warm eten 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Piep 

Huisdieren?     Hond 

Waar kun je niet tegen?   Katten 

Goede voornemens:    Fit en gezond blijven 

Mogen we je handtekening:   Ja hoor 
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Geboren:         

Femke Dieuwke dochter van Dieuwke en Pieter Ytzen Tjeerdsma 

 

 

 

 

Geslaagden:       

Sanne Veenstra – Havo 

Maya Naser – Vmbo TL 

Rosanne Smaling – Hbo Social Work 

Ilse van der Ploeg – Hbo Verpleegkundige in het ziekenhuis 

 

Getrouwd:   
19-10-2019 Engbert en Ynskje 

van der Veen — 30 jaar  
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11-12-2019: Roel en Neeltje Nicolai — 55 jaar getrouwd 

 

25-10-2019 Jan en Gepke 

Hooyenga — 45 jaar 

02-12-2019 Auke en Wiepkje de Boer  

— 25 jaar 

13-12-2019 Heinze en Ria 

de Boer — 40 jaar 
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De skoalle         

Op de eerste schooldag  
Na de zomervakantie 

Loop ik langs de Gielguorde 
En alles wat ik zag 

En hoorde 
Een leeg gebouw 

Een stil schoolplein 
En hier 

Voor het eerst in 90 jaar 
Geen speelkwartier 

Geen vrolijke kinderen 
Géén vertier ... 

Géén hoi Opa of Pake 
Géén hoi Mem 

Géén kinderfietsen in het rek 
Géén kinderstem 

Zó gek ... 
Zó stil .... 

Achter het hek 
Weg daar is wat ik wil 

Het zit me hoog 
Dit jaar 

En thuisgekomen  
Zó raar.. 

Zegt mijn vrouw 
Wat heb jij nou 

Je ogen zijn niet droog.. 
 

©Rien   
          
 

In armoedige tijd opgericht.  
Na 90 jaar in tijd van rijkdom gesloten.  

Diep teleurgesteld en verdrietig. 
Onze school en kindertjes verstrooid. 

Jammer, jammer ......  
 

S. Pijl-Hoekstra 
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 
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De avonturen van Jan en Martine, deel 10   

Deel 10 al weer, en als je dan bedenkt dat de Heidehipper waar we 

deze column voor schrijven vier maal per jaar uitgebracht wordt, 

zijn we al weer tweeëneenhalf jaar verder om jullie op de hoogte te 

houden van ons bestaan ‘over de grens’.  

Het is het eind van het hoogseizoen en wat hebben we het leuk ge-

had! Wel druk, maar oh zo leuk. We hebben in beide gîtes volop 

gasten gehad (zelfs uit China; weer een land om bij te schrijven!). 

Tevens mochten we al een groot aantal campers ontvangen, zowel 

uit binnen- als buitenland. En ook een aantal Tikenieten wisten ons 

weer te vinden; zó gezellig! En wat denk je? Ze brachten Heidehip-

pers voor ons mee, dat is toch leuk! Want omdat de Heidehipper 

niet online verschijnt, kunnen we die hier niet lezen. En op deze 

manier waren we toch weer wat meer op de hoogte van wat er zich 

bij jullie afspeelt. Overigens is er terug naar de Tike een fles zelfge-

maakte port meegebracht. Voor wie? Daar mag je zelf naar raden… 

Wij zelf hebben in het hoogseizoen het sanitair-gebouw afgemaakt, 

de boel onderhouden, gesnoeid en gemaaid, schoongemaakt, zo 

nodig zaken vervangen, ontbijtjes verzorgd, heerlijke grillavonden 

gehad met gasten,  af en toe een marché gourmand bezocht en de 

schaduw opgezocht, want warm was het zeker! Ook gaan we bijna 

elke ochtend zwemmen in het plaatselijke meer.  

Maar nog veel belangrijker; daarnaast hebben we heel veel nage-

dacht over onze toekomst. Dat dit niet ons laatste plekje zou zijn, 

hebben we al eerder gezegd. Waar die dan wel is, en wat we daar 

dan willen doen weten we nog niet. Maar het heeft ons wel doen 
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 besluiten om ons huis hier in de verkoop te doen. We hebben de 

laatste likken verf op de muren gezet, er moet nog een klein beetje 

opgeruimd worden en dan willen we een aantal makelaars laten 

komen.  

Hoe lang die verkoop gaat duren? Géén idee. Waar gaan wij daarna 

naartoe? Ook geen idee, maar het wordt in elk geval in eerste in-

stantie wel Friesland.  Blijven 

we daar dan? Dat zal de tijd 

ons leren. We zullen, zodra er 

meer duidelijkheid over is en 

er daadwerkelijk ontwikkelin-

gen zijn, dit op onze Facebook

-pagina zo goed mogelijk pro-

beren bij te houden.  

Liefs, Jan en Martine 

www.laspelenos.com 
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Vrijwillig molenaarster worden?     

Als regelmatig wandelaar kom ik op heel veel verschillende plek-

ken, met asfalt en gelukkig ook nog; zandpaden, met bossen, 

graan- en heidevelden, kerken, woonhuizen, boerderijen met lan-

derijen, fabrieken en allerhande bruggen. Al die objecten en land-

schappen vertellen een verhaal, de geschiedenis van de streek 

waar ik tijdens mijn wandeling deel van uitmaakt.  

Ik loop feitelijk door het culturele erfgoed, vormgegeven door de 

inwoners in de eeuwen voorafgaande aan mijn bezoek. 

Ook molens maken als industrieel erfgoed deel uit van die geschie-

denis. Net als kerktorens zijn molens eeuwenoude landmarken, ori-

ëntatiepunten voor bewoners en bezoekers van een streek. Erfgoed 

dat behouden moet blijven voor toekomstige bewoners en wande-

laars althans, dat vinden wij, de vrijwillige molenaars van korenmo-

len De Hoop in Sumar. Of die mening gedeeld wordt door de inwo-

ners van Sumar e.o. weten wij eigenlijk niet. Slecht één 86-jarige 

molenaar woont in Sumar. Stelt u zich eens voor die molen, dat 

oriëntatiepunt, staat er niet meer! 

Om molens in stand te houden is natuurlijk geld nodig, veel geld. 

Gemeente Tytsjerksteradiel, provincie en het Rijk trekken regelma-

tig de portemonnee. Het huidige kabinet geeft 325 miljoen extra 

geld uit voor erfgoed en monumenten, met name voor kerkgebou-

wen. Maar met geld alleen kom je er niet. Een stilstaande molen is 

gedoemd om te verdwijnen.  

Daarom zijn er vrijwilligers nodig om molens te laten draaien, te 

onderhouden en te exploiteren. Het afgelopen jaar hebben we ge-

probeerd om nieuwe vrijwilligers bij de molen te betrekken. Om als 

leerling molenaar de kneepjes van het vak te leren en om met be-

zoekers de geschiedenis van de molen te delen. Slechts één bewo-

ner van Garijp toonde een uurtje enthousiaste belangstelling. We 

zagen hem echter nooit meer terug. 

Daarom doen we nu uitdrukkelijk een verzoek aan de vrouwelijke 

bevolking van Sumar en omgeving om de stoute schoenen aan te 

trekken en te solliciteren als vrijwilliger, als leerling molenaarster. 

We zijn er iedere zaterdag van 9 tot 14 uur. En mocht je als man 

toch ook belangstelling hebben? Je bent van harte welkom! 

Secretaris Stichting korenmolen De Hoop Sumar 

Molenaar Jan Borst 
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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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Yn petear mei… Harm Wesseling    

Beginnend met de vraag; ‘hoe zag jouw dag er vandaag uit?’, be-

gint Harm te lachen. Hij is het zowaar al bijna weer vergeten en 

valt even stil. Maar nadenkend komt het weer tot leven; van hout-

hakken, boodschappen doen bij de lokale middenstand tot een oude 

Citroën BX bekijken in Franeker. Zo relaxed en levendig als Harm 

vertelt zo leer ik hem ook als persoon in dit gesprek kennen. 

Harm Wesseling, geboren in 1953 en 

getrouwd met Froukje en vader van 2 

volwassen zonen; Folkert en Jan, bei-

de nog thuiswonend. 

In 2002 kwamen ze als gezin vanuit 

Nij Beets in ons dorp De Tike wonen. 

Ze hadden in Nij Beets een mooi huis-

je aan het water met een groot hok, 

maar met de komst van de jongens, 

werd het huis aan de kleine kant. Het 

huis was vlot verkocht maar een nieu-

we woning niet snel naar ’t zin. Op een 

gegeven moment kwam er een afwe-

ging tussen een huis in Appelscha en 

De Tike en toen was de keuze snel gemaakt. Het huis aan Mr. de 

Jongwei 20A had een mooi en vrij uitzicht, voor en achter. En er 

was ruimte zowel om te wonen als voor Harm zijn hobby’s; boeken 

en auto. Daarover later meer. Dat er nu voor hun huis nieuwe wo-

ningen gebouwd worden, is een teleurstelling. Aan deze verande-

ring moet Harm nog steeds wennen.  

Een rekensom maakt dat Harm en zijn gezin al 17 jaar op deze plek 

wonen en dat is best uniek. Van huis uit was Harm gewend om re-

gelmatig te verhuizen, zij het wel binnen Fryslân, en daarin ging hij 

als kind gemakkelijk mee. Zijn heit was drogist. De drogisterij was 

een echte buurtwinkel in de Leeuwarder wijk Huizum. Harm heeft 

goede herinneringen aan die tijd. Als gezin woonden ze boven de 

winkel en hij kijkt terug op een mooie jeugd, schoolperiode en 

vriendengroep die hij had. Na schooltijd deden ze buiten veel spel-

letjes en er viel altijd wel een lolly in de winkel te snaaien. Er was 

veiligheid, een thuis en toch genoeg vrijheid om zijn eigen dingen 

te doen.  
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 Begin jaren ‘60 werd de bovenwoning verbouwd tot schoonheidssa-

lon en kwam het gezin in een  “gewoon” huis te wonen. Na 5 jaar 

volgde er eerst nog een verhuizing naar een flat en daarna werd de 

sprong gemaakt naar het mooie dorp Wommels. Ondertussen werd 

de winkel in Leeuwarden gewoon aangehouden. 

Maar het viel niet mee om overeind te blijven als zelfstandig onder-

nemer. Zo maakte zijn heit zelf medicijnen en had hij een hoest-

drank TiFo samengesteld, (afkorting van de voornamen van Harm 

's ouders) die klanten graag kochten. Door toenemende regels 

mocht zelf samenstellen en verkopen niet meer en de winkel werd 

steeds minder rendabel. Vooral ook door de opkomst van de super-

markt. Zijn heit koos ervoor om in de sanering te gaan, het winkel-

pand leeg te halen en om te bouwen tot woning. Dan mocht het na 

5 jaar weer in de verkoop. 

Harm ging na een schakeljaar op de MULO door naar het Gymnasi-

um waar hij in het eerste jaar meteen bleef zitten. Zo zat hij dus 

drie jaar achter elkaar in de eerste klas. Dat vond hij niet leuk. Hij 

haalde het gymnasium wel maar duidelijk was dat hij geen plezier 

in het leren had. 

Omdat hij in leeftijd al wat ouder was, moest Harm gelijk in dienst 

en had daarmee en escape om niet te hoeven studeren. Na dienst-

tijd begon hij gelijk aan een baantje als administratief medewerker 

en verkoper bij de Koperative Utjowerij. Schrijvers die lid waren 

van deze coöperatie mochten zelf bepalen welke boeken ze uit zou-

den geven. Dit waren Friese boeken. Toen het geven van de Friese 

taal op scholen verplicht werd gesteld, kon deze uitgeverij hier 

goed op inspelen door veel nieuwe Friese kinderboeken op de 

markt te brengen. De verwachting was dat dit ook voor het voort-

gezet onderwijs zou gaan gelden, maar dat is helaas niet gebeurd.  

Toen zijn ouders weer teruggingen naar Leeuwarden koos Harm, 

toen 30+, ervoor niet mee te gaan naar de stad. Hij betrok in Lol-

lum een sociale huurwoning met veel ruimte om het huis. In over-

leg met zijn werkgever gaf hij zijn baan, na er 10 jaar gewerkt te 

hebben, op maar ander werk vinden bleek niet zo 1-2-3 te gaan. 

Een bijstandsuitkering moest worden aangevraagd. 

Harm had tijdens zijn werk bij de uitgeverij wel een studie Friese 

MO gevolgd. Daarmee kon hij Friese les geven in het middelbaar 

onderwijs. Door de jaren heen is zijn liefde voor boeken gegroeid. 

Eerst door veel te lezen en later door er in te handelen. Dit begon 

door met zijn moeder op rommelmarkten boeken te kopen en te 
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verkopen. Later deed hij dit alleen en huidig is één wand van de 

schuur bij het huis geheel gevuld met, vooral oude, boeken. Zelf is 

Harm blij als hij de krant van dezelfde dag nog uitkrijgt maar op 

vakantie leest hij graag en veel.  

Liefde voor boeken en auto’s wordt mij tijdens ons gesprek al snel 

duidelijk maar hoe zit het met zijn liefde Froukje. Hoe leerde Harm 

haar kennen? Een mooi verhaal volgt… 

Toen Harm in de bijstand zat, liet hij zich afsluiten van gas. Zijn 

heit had altijd gezegd: ‘Gas, dat is sa djoer’. Vanuit de gasinstantie 

kwamen ze zelfs langs om te controleren omdat het zeer ongebrui-

kelijk was om je af te laten sluiten van gas. Harm had wel een 

houtkachel en een gasfles om mee te koken. In de sociale huurwo-

ning zat nog een open geiser in de keuken. De woning kon wel een 

opknapbeurt gebruiken en Harm was aan het verven geslagen. Hij 

was in de weer met wasbenzine en deze dampen kwamen in aanra-

king met de waakvlam. Een potje wasbenzine viel op de grond en 

vatte gelijk vlam. Harm had gelukkig de helderheid van geest om 

de gasfles direct dicht te draaien maar de pot met wasbenzine 

moest nog wel naar buiten via de gang. Jassen vatten al vlam en er 

ontstond een enorme rookontwikkeling. Gelukkig liep het goed af 

maar alles zat onder het roet. Tijdens het schoonmaken hiervan 

ging de deurbel. En daar stond een ‘famke’ aan de deur voor een 

collecte - Pit op pad -. Harm gaf haar wat van zijn laatste centen. 

Maar het ‘famke’, Froukje, zag waar Harm mee bezig was en vroeg 

of ze hem kon helpen schoonmaken.’Foar himmeljen bist te let, mar 

meist my moarn wol helpe te fervjen’. En ze kwam! Samen gingen 

ze verven en koffiedrinken. Wat een leuk ‘famke’ is dit, dacht Harm 

die nog niet eerder verkering had gehad. Een dag later belde Frouk-

je weer op met de vraag of ze die middag nog kon komen helpen. 

Zo begon hun relatie en Harm zegt: ‘Troch de brân wie ik út ‘e 

brân’. Ze trouwden in 1990. 

  

Na 2-3 jaar zonder werk, er was sprake van een hoge werkloos-

heid, kreeg Harm de tip om zelf bij de Sociale Dienst te gaan wer-

ken. Door parttime een studie te volgen en stage te lopen bij de 

gemeente kon hij naar mensen toe die in eenzelfde situatie ver-

keerden als hij was geweest. Met de termen van nu een Ervarings-

deskundige dus. Hij deed huisbezoeken en ging het gesprek aan om 

te kijken of - en in hoeverre hij kon helpen deze mensen weer aan 
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 het werk te krijgen. Het werd al vrij snel een vaste baan en Harm 

heeft bij diverse grotere gemeenten in Fryslân gewerkt. Het werk 

werd door de jaren heen echter steeds formeler. De functie heette 

ondertussen Casemanager. Er moest veel rapportage worden ge-

maakt en hij kwam niet meer bij de mensen thuis maar gesprek-

ken vonden plaats op het gemeentehuis. Rond 2006 kwam Harm 

op een punt van: ‘Ik ha hjir gjin wille mear yn; ik bin der sá klear 

mei’. Hij nam, in overleg met Froukje, ontslag en werd huisman. 

Froukje was toen werkzaam als kerkelijk werker bij Borneroord. 

Binnen Borneroord verzorgde Froukje de begrafenissen en crema-

ties. En deze aanvragen namen toe, ook van buitenaf. Waar ze tot 

die tijd beide parttime konden werken en samen de zorg en opvoe-

ding voor de kinderen op zich namen, ging dit steeds meer knellen. 

Vooral omdat de begeleiding in deze laatste fase van het leven 

vaak niet te voorzien is. Het was een sprong in het diepe maar 

heeft gelukkig goed uitgepakt. Met dat Harm huisman werd, had 

Froukje de agenda vrij. In die tijd werd hier nog best raar tegen-

aan gekeken, ook door Harm zijn eigen ouders. Maar na verloop 

van tijd was er acceptatie en Harm zelf trok zich er weinig van aan. 

Nu terugkijkend op deze periode van zorg en opvoeding van de 

beide jongens zegt hij: ‘Ik ha myn best dien en se binne goed te 

plak kaam’. Folkert is theatermaker; hij was al vroeg  zelfstandig 

en ondernemend. En Jan werkt bij Altac Coating Group en heeft 

een passie voor muziek. Hij is o.a. slagwerker bij SDG en de Ba-

zuin.  

Bespeelt Harm zelf ook 

een instrument? Nee, hij 

luistert graag naar jaren 

’70 - popmuziek, vooral in 

zijn schuur. Ik hoor namen 

voorbij komen van; Juni 

Hendrix, The Doors, Cuby 

+ Blizzards en Harm glun-

dert helemaal: ‘Machtige 

musyk fyn ik dat en it is 

pûrbêst te kombinearen 

mei húshâldzjen.’  

En dan zijn passie voor 

(oude) auto’s, hoe is die zo gegroeid? Als kind was Harm al hele-
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maal weg van Dinky Toys - auto’s. Onderweg naar school liep hij als 

kind van 4 - 5 jaar elke dag langs de speelgoedwinkel. Eerst keek hij 

alleen maar door het raam om zich te verlekkeren aan alles wat er in 

de etalage stond. Tot er een dag kwam dat hij de winkel binnenstap-

te, een auto uitzocht en bij het betalen zei: ’Set mar op namme fan 

Wesseling’. Dit ging een poosje goed totdat er vanuit de winkel een 

rekening bij zijn heit werd bezorgd die betaald moest worden…. 

Harm was zich van geen kwaad bewust. Toen hij 15 - 16 jaar was 

begonnen zijn vrienden interesse te krijgen voor meisjes, maar 

Harm niet. Hij bleef zich bezighouden met (race)auto’s. Een laat-

bloeier zou je nu misschien zeggen - met 37 jaar getrouwd en op 

zijn 41e heit -. Van de periode in de bijstand zegt Harm nu nog: ‘Ik 

hie gjin kwartsje om hannen mar hie dêr de moaiste tiid fan myn 

libben’.  

Harm had al vroeg een eigen auto. Zijn 1e autorijles kreeg hij op zijn 

18e verjaardag en binnen 3 maanden behaalde hij zijn rijbewijs. Zijn 

1e eigen auto was een Lelijke eend en Harm verteld met trots dat hij 

zijn auto parkeerde tussen die van de leraren op school. Hij was de 

enige leerling die met een auto op school kwam. Grappig te vermel-

den is dat Harm en Froukje op dit moment ook een Lelijke eend bij 

huis hebben staan waar ze afgelopen zomer mee op vakantie zijn 

geweest in Limburg. Na wat correctie in aantallen,  vermoedt Harm 

wel ongeveer 150 auto’s gehad te hebben! Huidig staan er dan ook 5 

auto’s bij huis, voor ieder gezinslid één en één op reserve.  

Dan komt het gesprek op wat Harm bindt met het dorp en zijn rol bij 

de ontwikkelingen die er zijn geweest met de school. Er zijn binden-

de elementen zoals het huis, de buren, hun kinderen die hier zijn 

opgegroeid en naar school zijn gegaan wat maakt dat ze het hier 

naar hun zin hebben. De sluiting van de Gielguorde voelt als een 

groot stuk onrecht wat betrokkenen en het dorp is aangedaan. Er is 

een spel gespeeld waarbij gestreden is voor wat het waard was voor 

behoud van de school en de kinderen. Soms was er nog hoop maar 

ook veel onmacht, teleurstelling en boosheid. Harm heeft met Yka 

van Dorpsbelang verhaal gedaan bij de gemeenteraad en ook de 

motie die unaniem werd aangenomen was een verrassende ontwik-

keling, maar heeft helaas niet tot behoud van de school mogen lei-

den. De actie met de oude schoolplaten was ook een idee van Harm. 

Bij toeval ontdekte hij, dat deze plotseling uit de school verdwenen 

platen bij een kennis van hem terecht waren gekomen. Ze zijn inge-
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 zet op de avond, dat de motie in de gemeenteraad werd behan-

deld. Een groep oudere en jongere Tikenieten vormde met de 

schoolplaten in de hand voor de ingang van het gemeentehuis een 

erehaag, waar de raadsleden doorheen moesten om binnen te ko-

men. Het leverde veel aandacht op, ook van de pers. 

Harm ervaart het dorp als levendig en actief maar is hij daar zelf 

minder bij betrokken. Voor zijn kinderen ligt dat anders, zij zijn 

hier opgegroeid en hebben het goed naar hun zin. 

  

Wat is je mooiste gebeurtenis of herinnering? 

De geboorte van oudste zoon Folkert. ‘It wie waarm dy dei; 

elkenien hie it swit op é holle stean. Datst dan nei 9 moanne yn 

wurding mei sa’n libbend skepseltsje yn ’e earms stean meist; dat 

wie in yndrukwekken momint’. 

 

Wat maakt dat je in De Tike bent blijven wonen? 

Het prettige wonen en de jongens die hier zijn opgegroeid en nog 

thuis wonen. 

 

Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken? 

Helemaal niet! Overdag wordt Harm blij als zich een handeltje 

voordoet. ‘Immen oan de angel binnen helje en net loslitte foardat 

der handel dien is’. Dat maakt zijn dag helemaal goed. 

 

Wat is je levenmotto? 

Blijf jezelf onder alle omstandigheden. En bij het horen/lezen van 

nieuws altijd kritisch blijven. Onderzoek zaken en verdiep je ergens 

eerst in voordat je een mening verkondigt.    

AS 

 

Volgende keer Yn petear mei: Wiepkje de Boer 
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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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 Voorstellen Wijkagent             
 
Mijn naam is Lieuwe Talstra, wijkagent van de dorpen in het wes-

ten van Smallingerland (Oudega, Nijega, de Tike, Opeinde, de 

Veenhoop, Goëngahuizen, de Wilgen en Smalle Ee). 
Ik kan me voorstellen dat veel mensen vragen hebben over het 

werk van een wijkagent. 
Een belangrijk verschil met reguliere politieagenten is dat de wijk-

agent het wel en wee van “zijn” dorpen in de gaten houdt en hier-

voor verantwoordelijk is. Ik lees alle incidenten en meldingen die 

uit dit gebied komen en blijf dus goed op de hoogte.   
Meestal zullen incidenten worden afgehandeld door politieagenten 

die aangestuurd zijn door de meldkamer. Vaak is dit optreden vol-

doende, maar ook kan het voorkomen dat de oorzaak van proble-

men daarmee niet voldoende is weggenomen. In dergelijke geval-

len komt een wijkagent in beeld. Ik ga dan, eventueel in samen-

werking met andere instanties, zoeken naar structurele oplossing. 
Misschien zijn een aantal voorbeelden nuttig: 
Is er een inbraak gepleegd, dan is het niet nodig dat de wijkagent 

hiervoor komt. Omdat ik de meldingen en incidenten lees en wan-

neer ik meerdere inbraken over een langere periode signaleer, dan 
is het de taak van een wijkagent om maatregelen te nemen. 
Signaleer ik verkeersgevaarlijke situaties, dan kan ik bijvoorbeeld 

met de gemeente overleggen of verzoeken om extra toezicht. 
Wanneer ik merk dat mensen/gezinnen in moeilijkheden komen en 

hulp nodig hebben, kan ik bijvoorbeeld met het gebiedsteam over-

leggen om precies die hulp te bieden die nodig is. 
Adviseren is ook iets voor de wijkagent, omdat goed advies alleen 

kan worden gegeven wanneer de adviseur goed op de hoogte is. 
Van een wijkagent mag verwacht worden dat hij betrokken is bij de 

inwoners van zijn wijk. 
  
Ik sprak eerder over het samenwerken met diverse instanties. Als 

politie hebben wij daar veel aan. Maar belangrijker is dat de inwo-

ners van de dorpen nu vaak hulp kunnen krijgen van instanties die 

daarvoor de juiste kennis hebben. Met name het gebiedsteam is 

hierin een belangrijke partner. 
  
Lieuwe Talstra 
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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     

Minsken fan kwisekwânsje (bekend en belangryk) 

binne gauris yn it nijs mei har útspraken of dingen 

dy’t se dogge. Guon fan harren falle boppedat op 

mei harren kapsel of hierdracht. Sa as bygelyks 

Donald T. mei syn oranje glânzjende kuif, Boris J. 

mei it hier as hie krekt de skodder der troch west 

en dan Geert W. mei syn heechblonde prûk út de 

regintetiid. 

Ja, oer hier en wat der mei anneks is, is hiel wat te 

sizzen. Op âlde skoalfoto’s seach ik dat der in tiid wie dat alle fam-

kes in koart knipt boskje hier hiene. Hjoed-de-dei hawwe hast alle 

famkes en jonge froulju lang hier, wylst de beppes it hier leaver 

koart hâlde. En yn de tiid fan de Beatles lieten alle jonges en jong-

feinten it hier neffens dy artysten knippe. De hierdracht is foar guon 

minsken gewoan in skaaimerk (kenmerk). Sjoch mar ris nei guon 

prof- fuotballers.  

Twa jongfeinten út Stadskanaal binne yn Hongarije oppakt fanwege 

hannel yn XTC. De mannen tochten in grutte slach te slaan, mar it 

hier kin har no wolris frjemd útkjimd wurde.  

En dan dy puber fan 15 jier út Amsterdam mei syn wylde hierren yn 

‘e nekke. Ek hy waard oppakt en de Telegraaf moast soks fansels 

nochris wiidweidich útmjitte. Mem Femke kin der as boargemaster 

wol griis hier fan krije. 

As men wat berikke wol yn de hjoeddeiske hurde wrâld moat men 

suver hier op de tosken hawwe. Dat wurdt ek wol sein fan in from-

mis dat thús de broek oan hat en de baas is. 

In grut part fan de manlju hat by it âlder wurden te krijen mei it feit 

dat it hier tinner wurdt, it komt op ienen te stean. Se wurde stadi-

choan keal en de binnebân komt der  troch. De mannen binne ge-

woan troch it hier hinne woechsen. Efkes oer it hier strike kin dan 

net mear. 

Doe’t it miljoenen reinde yn Eastermar waard by guon minsken yn 

de omlizzende doarpen it hier út de eagen strutsen (se waarden 

eins mar wat jaloersk). 

De bewenners fan Wetzens by Dokkum stie it hier oerein, doe´t se 

seagen dat der op it begraafplak 300 nûmere pealtsjes pleatst 

waarden. “Hoe krije se soks yn Dokum yn it hier (yn de plasse),” 

wie it kommintaar. (de pealtsjes binne der no wer wei). 
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 Op doarpsfeesten en by grutte feesten lykas op De Feanhoop kin it 

wêze dat men net allinne it hier wiet op ‘e holle fan it swit hat, mar 

dat it rjocht oerein stiet fanwege ryklik bier drinken. Sokken sille 

neitiid grif pine yn it hier hawwe (pineholle en in kater). 

Dat kinne wol moaie plannen wêze, mar as ik goed sjoch, sit der in 

hierke yn de bûter ( der mankeart wol wat oan).  

Robin Hood, in ferneamde Ingelske folksheld- hie as biedwurd 

(slogan): “Men moat net op in hier sjen as men in hûn skeart”. Hy 

stiel fan de riken en dielde de bút mei de earmen. 

Jonges, jou jim der by, want der is hier op ‘e dyk. Dat waard sein 

as de jongfammen op sneintemiddei de Kilometerwei op en del kui-

eren. Op folle mear plakken wie dat sa en der binne hiel wat 

ferkearings út fuort kaam. Oer it algemien hoechden de jongfeinten 

dêr dan net mei de hierren by sleept te wurden. 

It skeelde mar in hier of ik wie troch dy rûge hurdrider yn de Ti-

kefeart bedarre. 

Omke Sibbele hat altyd yn hier en fear hannele ( kij, keallen, 

kninen en hinnen). 

Us bern kinne hiel moai boartsje, mar se kinne inoar ek omraak yn 

it hier sitte (kreauwe). 

Nei de simmerstoarm fan sneon 10 augustus seagen de Alkmaar-

ders frjemd troch it hier doe’t se seagen dat in grut part fan it dak 

fan it stadion op de tribunes lei. 

As it gas nei ferrin fan tiid op is, dan sil dat by de saneamde baby-

boomers de hierren net mear jokje ( se sille dat wol net mear be-

libje). 

Sa  yn it earste oankommen is dy Van L in hiel aardige man, mar 

wat kin er guon minsken tsjin it hier yn strike (argewaasje jaan – 

ergeren). 

Tsjerk sil meikoarten yn de lange hier mei syn faam Tjitske (sy sille 

trouwe).  

Yn de krisistiid foar de oarloch koene party boeren de hier 

net meitsje. Yn it slimste gefal waard harren de 

hier opsein en dan moasten se ophâlde 

mei buorkjen.  

      

Harm Bosga 
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Najaarsexpositie Historische Kring    

OP 3 NOVEMBER 13.00-17.30 UUR IN HET DORPSHUIS 

Voor het 11e jaar op rij gaat de Historische Kring weer een interes-

sante expositie inrichten.  LET OP:  Voor het eerst nu niet op twee 

dagen, maar alléén op zondagmiddag.   

Thema: De Tike en De Leijen, het ontstaan van het veenmeer, de 

betekenis van het water voor het leven in het dorp van toen en nu 

voor jong en oud. De voor- en nadelen. De Leijen in de vier seizoe-

nen, de ontwikkelingen, de geschiedenis en nog veel meer.  

FOTO WEDSTRIJD 

De Rûnte vraagt u hierbij om voor de expositie foto's in te sturen 

over het thema. Nieuwe foto's, dia's, oude nog niet bekende foto's.  

Een publieksjury bepaalt de winnaar van de mooiste foto. Diegene 

ontvangt een bijzondere attentie.  

De foto's kunt u tot 20 oktober inleveren bij Klaas Kingma, Mr. de 

Jongwei 42 of bij hem in de brievenbus doen. Vergeet u dan vooral 

niet om achter op de foto of op de enveloppe uw naam en adres te 

vermelden.  

De Rûnte 
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Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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Efkes foarstelle…       

We willen ons even voorstellen…….. 

Vanaf 25 mei j.l. wonen wij: Jillard, Liesbeth en Ilse Faber, met 

veel plezier aan de Master Iniawei in De Tike. Lennard, onze zoon 

van 23 jaar, is op die datum naar Den Haag verhuisd. Hij is daar 

begonnen aan de opleiding tot politieagent. Ilse is 20 jaar en bezig 

met de opleiding tot Verzorgende IG. Zij doet die opleiding in de 

Herbergier in Oldeberkoop. Jillard, 49 jaar werkt bij Kijlstra, hij is 

ambulanceverpleegkundige, maar hij werkt ook een aantal dagen 

per maand op de ambulancehelikopter. Deze helikopter zorgt voor 

het vervoer van zieken en gewonden van de Waddeneilanden. 

Ik, Liesbeth, ben ook verpleegkundige, ik werk in huisartsenprak-

tijk Jongsma in Drachten. Maar daarnaast werk ik ook nog een 

paar nachten per maand bij Thuiszorg de Friese Wouden. Ik waak 

dan bij terminaal zieke patiënten.  

Verder zijn er nog drie nieuwe inwoners, namelijk; de poezen Mor-

ro en Muisje (twee zusjes van 9 jaar) en Wouter, onze hond van 1 

jaar.  

We vinden het erg leuk om met jullie kennis te maken. Loop gerust 

maar eens langs want: de kofje stiet klear! (As is gau makke!) 

Oan’t sjen! 

Jillard, Liesbeth en Ilse Faber 
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Nieuws van het dorpsbelang   

Nieuws van Dorpsbelang 

Na het zomerreces zijn wij als bestuur weer één keer sa-

men geweest om het kennismakingbezoek met de nieuwe 

burgemeester Jan Rijpstra voor te bereiden. De totstand-

koming hiervan heeft enige voeten in de aarde gehad. Aanvankelijk 

stond deze afspraak gepland in juni, daarna op 5 september en uit-

eindelijk heeft dit plaatsgevonden op donderdag 12 september. 

Verder willen we u nog kort van de volgende zaken op de hoogte 

brengen. 

 

Sluiting basisschool De Gielguorde 

Net voor de zomervakantie bereikte ook ons het bericht dat de ge-

schillencommissie het verzoek van het bestuur om de school alsnog 

te mogen fuseren een feit was. Als Dorpsbelang hebben wij  meer-

dere malen met de gemeente contact gezocht, maar helaas kon de 

gemeente hierin niets voor de Tike betekenen, aangezien het PCBO 

een eigen bestuur heeft en het recht heeft om de scholen te fuse-

ren. Als dorpsbelang realiseren wij ons heel goed dat het sluiten 

van de school invloed zal hebben op de leefbaarheid in het dorp.  

 

Inmiddels is er contact geweest met de gemeente over de herbe-

stemming van het schoolgebouw. Het PCBO zal eerst de school 

klaar moeten maken voor oplevering aan de gemeente, waarna er 

vervolgens gekeken zal gaan worden wat er mogelijk is. Als Dorps-

belang hebben wij nadrukkelijk bij de gemeente aangegeven dat 

wij graag betrokken willen worden bij een eventuele herbestem-

ming. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u informeren.   

 

Onderhoud AED 

Voor augustus van dit jaar diende de AED van het dorp onderhoud 

te krijgen. Bij dit onderhoud worden de interne batterijen en de 

plakelektrodes vervangen. Voor het uitvoeren van dit onderhoud 

zijn we terecht gekomen bij Dik Zijlstra van BHV Friesland. Samen 

met Dik hebben wij het onderhoud uitgevoerd en zijn we zeer ver-

heugd en dankbaar dat Dik de benodigde verbruiksartikelen koste-

loos vervangen heeft. De AED is hiermee voor de komende 2 jaar 

weer gebruiksklaar. 
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 Fietsnetwerk Zuidoost Fryslân 

Het dorpsbelang is benaderd om een enquête onder de aandacht te 

brengen met betrekking tot het fietsen in Zuidoost Fryslân. Deze 

enquête is te vinden via onze website of direct via: 

https://www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan/ 

 

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallin-

gerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Frys-

lân. Deze gemeenten hebben hun fietsambities vastgelegd in de 

Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023. 

 

Als dorpsbelang hebben we op verzoek ook enkele vragen beant-

woord. Zo hebben wij aangedrongen op een separaat fietspad van 

en naar Opeinde. 

 

Agenda dorpsbelang: 

Donderdag 19 september 2019   

 Bestuursvergadering 

Donderdag 31 oktober 2019 

 Bestuursvergadering 

Donderdag 12 december 2019

 Bestuursvergadering 

Woensdag 25 maart 2020 

 Jaarvergadering 

 

De bestuursvergaderingen vinden plaats in de bovenzaal van het 

dorpshuis. U bent van harte welkom een keer langs te komen tij-

dens het eerste half uur van onze vergaderingen. We starten om 

19:30 uur. 

 

Heeft u tot slot vragen, opmerkingen of ideeën waarvan u graag 

eens over gedachten wisselt met het dorpsbelang? Schroom dan 

niet contact met één van onderstaande bestuursleden op te nemen 

of via de mail dorpsbelangdetike@hotmail.com 

 

Bettie Elverdink, voorzitter 

Bauke de Boer, penningmeester 

Jan Kooistra, secretaris 

Yka van der Veen & Petra Veenstra, algemeen lid 

https://www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan/
mailto:dorpsbelangdetike@hotmail.com
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Stikstof         

Ein maaie die de Rie fan Steat útspraak oer hoe´t it der foar stiet 

mei it útstjitten fan stikstof yn de lucht. En dat like net sa bêst. 

PAS (Plan Aanpak Stikstof)  waard ôfkard, want Nederlân hellet 

lang net de noarm dy´t fereaske is. Sadwaande moatte der fikse 

maatregels nommen wurde en dy lige der net om. De feesteapel is 

eins de grutste kweadwaner, mar it ferkear en de loftfeart kinne ek 

aardich meidwaan wat it útstjitten fan stikstof oanbelanget. 

It bestjut dat hiel wat fergunnings ynlutsen wurde of útsteld. Sa 

meie party boeren foarearst gjin nije gruttere stâl bouwe en grutte 

bouprojekten wurde skrast.  

Miljeugroepen en Natuerorganisaasjes wiene út ‘e skroeven mei 

dizze útspraak. It sil Vincent van H. grif as lij wetter yn ‘e earen 

rûn wêze. Hy hie yn de Leeuwarder Courant in hiel artikel skreaun 

oer it feit dat kij eins oerstallich binne, wylst er sels lid fan de partij 

fan de dieren is. Neffens him is it drinken fan molke alhiel  net 

needsaaklik, nee it hoecht hielendal net. 

Hy soe gjin inkeld oar sûchdier neame kinne dat molke drinkt fan in 

oar soarte. Minsken dogge dat wol en it waard destiids ek noch sti-

pe mei útspraken lykas: Melk de witte motor en de reklame fan Jo-

ris Driepinter of: neem per man driekwart kan. 

 Wy meie grif oannimme dat Vincent grut wurden is mei tate 

(molke fan syn mem). Fierders bewearde er dat ien ko likefolle co2 

útstjit as trije benzine auto’s. Dat betsjut dat bygelyks Klaas Velt-

man syn kij likefolle co2 útstjitte as alle auto’s fan De Tike mei-

inoar. Ja, dy Vincent tjirge him nochal oer de kij fan hjoed-de-dei. 

Faaks hat er yn guon dingen in bytsje gelyk, mar hy slacht  wol wat 

troch. Boer Piet de Boer koe der dan ek hiel wat tsjinoer sette. 

Der moatte dus maatregels nommen wurde. Grutte bouprojekten 

kinne dêrtroch fertrage wurde of moatte sels oergean. It kin 

konsekwinsjes ha foar it bouwen fan it nije CAMBUURstadion en dat 

hat al safolle fuotten yn ’t gat hân. Utwreiding fan fleanfjild Lely-

stêd wurdt fertrage en de minister hie har der sa op fergappe. It 

beslút rydt sels VERMILION  (dy fan it gasboarjen) yn de tsjillen. 

Mar wêr’t de feehâlderij sa kjel fan waard, wie it sizzen dat de kij 

eins net mear yn it lân kinne, benammen net yn de buert fan natu-
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ergebieten en it publyk wol sa graach kij yn de greiden sjen. Bop-

pedat krije boeren mei de kij yn it lân in hegere priis foar de molke.  

Mar wêrom kinne dy kij net yn it lân njonken de natuergebieten en 

hoe kin it dat dy Schotse Hooglanders gewoan weidzje kinne yn dy 

gebieten?       

 Kij soargje mei har sketen en strontflarden (vlaaien) foar ammoni-

ak en dat is glêd ferkeard foar de natuer. Hoe produktiver in ko, 

deste mear sketen. Net dat jo it hieltyd bolderjen hearre, mar it 

binne mear fan dy sachte en dan witte jo it wol…… 

Dan sil it grif ek net ferstannich wêze as jo in fytstocht troch de 

Weerriben of it Drents Friese Wold meitsje nei it iten fan wâldbe-

antsjes , grouwe earten (raasdonders) of snert. It mei dan 

streksum iten wêze, mar men kin der wol fiks wynderich fan wurde. 

Ja, op De Tike moatte wy der dochs net oan tinke dat wy net langer 

dat moaie beslach fee fan Geert Kielstra njonken it Leyenspaad 

weidzjen sjen kinne. 

It kin der fan komme dat der tenei fergunnings komme moatte foar 

it weidzjen fan kij yn it lân, benammen yn de omkriten fan natu-

ergebieten en it útriden fan driuwdong (drijfmest) sil noch strenger 

op tasjoen wurde. 

Sa is der dus wol wer wurk oan de winkel foar lânbou-

organisaasjes, lykas LTO. En ús kommittearde Kramer klaude him 

ek al wakker efter de earen. Hoe moatte wy hjir wer mei oan, want 

dat der wat barre moat, dat mei dúdlik wêze en dat sil gjin ien 

ûntstride kinne. Foar minister Carola noch in hiele klus om ien en 

oar yn goede banen te krijen en it elkenien nei’t sin te meitsjen en 

te soargjen dat de noarm hel-

le wurdt, want it is allegear 

gans komplekser en earnsti-

ger as jo en ik tinke. Mar soe 

ús lytse Nederlân dit allinne 

wol oan kinne? 

Harm Bosga, simmer 2019 
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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 

Wist u dat ……        

 
… Sjoukje Pijl – Hoekstra tijdelijk is opgenomen in verpleeghuis m 

nnBerchhiem? 

… dat dit is gekomen door een ongelukkige val waarbij ze haar  

n enkel heeft gebroken en haar schouder heeft bezeerd? 

… haar adres Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum is? 

… haar kamernummer A009 is? 

… Sjoukje iedereen de groeten doet? 
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SDG nieuws…        
Op het moment van dit schrijven zijn wij druk met het zoeken naar 

een dirigent voor onze FANTASTISCHE Brassband!! 

Met veel pijn in ons hart, en zeker ook in dat van Titus, moeten we 

iedereen mededelen dat Titus vd Woude per direct is gestopt als 

dirigent van SDG de Tike. Dit vanwege langdurige gezondheidspro-

blemen. Na de zomervakantie dacht Titus in eerste instantie de 

draad weer vol gas op te pakken, dit leek ook echt te werken, maar 

niets is wat het lijkt. Voor nu wensen we hem veel beterschap en 

een volledig herstel!! 

Ondertussen kunnen en willen wij niet stil zitten, dus de grote 

zoektocht naar een dirigent is begonnen.  

FANTASTISCHE BAND ZOEKT IDEM DIRIGENT !!! 

Voor de zomerstop zijn wij ons seizoen geëindigd met een intiem 

slotakkoord met als hoofdrolspelers onze jeugdleden.  

Jong talent horen en zien optreden geeft hoop en energie voor de 

toekomst.  

Dat dit belangrijk is hoeven we na het sluiten van De Gielguorde 

aan niemand uit te leggen. Een boek dichtslaan is makkelijker dan 

investeren in de toekomst. Menig dorpskorps trekt de stekker uit 

de vereniging door te weinig nieuwe aanwas en simpelweg te wei-

nig leden. Bij SDG doen we ons stinkende best om de sfeer, presta-

tie, teamspirit en muzikaliteit in balans te houden. En eerlijk is eer-

lijk dat lukt tot nu toe best goed!! Maar nieuwe leden en jeugdle-

den zijn altijd van harte WELKOM! 

Op zaterdag 22 juni werden we uitgenodigd bij ons erelid Gertjan 

Kooi die deze dag Abraham zag, en die 25 jaar getrouwd is met zijn 

Hendrika, en de dochters welke 18 en 16 mochten worden. Rede-

nen genoeg voor een feestje. Samen met de fanfare van Koudum 

hebben we Gertjan en Hendrika muzikaal verrast en het feest op-

geleukt met onszelf!!! Nieuwe vrienden gemaakt in de zuidwest-

hoek, met oude vrienden bij gekletst, gedronken en ideeën geop-

perd voor de toekomst. Het was een prachtig feest!! De terugreis 

was voor sommigen bijzonder en toeristisch… #SDG on tour in 3 

busjes…vul maar in…..# 

Op onze (bijna) jaarlijkse afsluitende BBQ namen we afscheid van 

onze SDG ‘Godfather’ Jan Posthumus als actief lid. Na meer dan 
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 een halve eeuw lidmaatschap heeft Jan aangegeven te stoppen. In 

1953  werd Jan lid bij SDG. In de jaren die volgden zette Jan zich 

voor meer dan 100% in bij allerhande acties zoals; de koekver-

koop, oud papier acties, Sjoelen en Kegelen, instrument reparaties 

en opslag, de scharen sliep, actief werven van nieuwe leden enzo-

voort. In al die jaren SDG miste Jan uiterst zelden een repetitie. 

Voor de mensen in De 

Tike (en waarschijnlijk 

ook in de rest van de 

muziekwereld) is Jan 

dan ook onlosmakelijk 

verbonden met SDG. 

Vorig jaar werd Jan 

tijdens het jubileum-

concert benoemd tot 

ERELID van SDG.  

Jan en zeker ook Griet 

werden bedankt voor 

hun jarenlange inzet 

voor Soli Deo Gloria De Tike !!! 

Door het plotselinge vertrek van Titus moet de SDG-agenda aange-

past worden. Besloten is dat we NIET mee gaan doen aan de Ne-

derlandse Brassband Kampioenschappen in oktober. Ook komen 

daarmee de try outs en extra studiedagen te vervallen. De focus 

ligt nu bij een nieuwe dirigent en in december een Kerstconcert. 

Mocht er in de tussentijd wat moois op ons pad komen, dan laten 

we dat zeker horen. Want zonder publiek geen muziek!!  

Om alvast te blokken in uw agenda; 

*Op zaterdag 2 mei 2020 viert SDG 75 jaar bevrijding* 

Ook kunnen leden van de Rabobank weer stemmen op SDG De Ti-

ke bij de Rabobank Clubsupportactie. Deze actie loopt van 27 sept 

tot 11 oktober 2019. 

Tot zover, 

Houd onze facebook pagina en website in de gaten voor het laatste 

nieuws en foto’s van onze bruisende muziekvereniging!! www.sdg-

detike.nl 

Gr Betty 

http://www.sdg-detike.nl
http://www.sdg-detike.nl
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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 
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Zaterdag 14 december 

 

Feestavond in het 

dorpshuis 

 

Met livemuziek van  

Gaatze Bosma 

 

Info volgt 

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) 
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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!  

Oktober 2019  

5   oktober: Tykster Café  

11 oktober: Lekker Ite  

12 oktober: Klaverjassen                      

 

November 2019  

1   november: Kinderdisco  

16 november: Intocht Sinterkla  

16 november: Klaverjassen         

22/23 november: Sjoelen en Kegelen  

         

December 2019              

7   december: Tykster Café  

13 december: Lekker Ite  

14 december:  Feestavond   

 

Januari 2020 

10 januari: Kinderdisco 

18 januari: Stamppot Klaverjassen 

18 januari: Tykster Café 

25 januari: Bonte avond  

 

  

 

Februari 2020 

8   februari: Pleebekjegek 

14 februari: Lekker Ite 

15 februari: Back to the 90’s 

22 februari: Klaverjassen 

29 februari: Prijsbiljarten 

29 februari: Tykster Café 

 

Maart 2020   

6   maart: Kinderdisco 

21 maart: Klaverjassen 

28 maart: Tike Quiz  

 

April 2020 

3   april: Lekker Ite 

10 april: Paasdisco 

18 april: Klaverjassen 

25 april: Schuurverkoop 

25 april: Tykster Café 

 

Mei 2020 

2   mei: Themaconcert SDG 

9   mei: Sport en Speldag  

21 mei: Tykster Kuier 

Jaarprogramma dorpshuis 2019/2020   
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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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Ponykamp bij Wiepkje 

24 augustus 2019 



 

 

   

Kopij inleveren tot 13 december 

Grutsk op ús beammen  

Wekker wurde 

mei de harsens fol swit en hars 

út in griene dream 

fan takke blêd  

en beam 

en by de kofje  

noch hieltyd tinke 

dat it net sa gie 

echt net sa wie 

 

Mar dan  

yn ‘t meunster fan blik en tsjillen  

op nei ‘t wurk 

dy leechte fan de keale koppen 

de skrik fan fuort dat skaad en  

fuort die stammen  

houten triennen 

brutsen beammen 

seage sûnder ôfskie  

 

Mar dizze grutte jonge  

fan hout fan hjir   

fan jo fan my 

bliuwt bûnt en bliid by ús 

de reus dy ropt en raast it út 

jout eltsenien in tút 

sa grutsk. 

 

Andries de Jong  

juni 2019 


