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Fan de redaksje      ______ 
 

Een mens kan op vele (mooie) plekken geboren worden en op-

groeien. De plek waarvan je vaak nog weet hoe groot of klein het 

er was, hoe het er rook en welke mensen erbij hoorden. Ook als je 

ouders niet meer leven kan je die plek als herinnering vaak nog 

goed terughalen. Het is fijn als je goede herinneringen kunnen 

koesteren aan deze plek. Het gezin, de omgeving en het milieu 

waarin we opgroeien, dragen voor een groot deel bij aan een ge-

voel van veiligheid en verbondenheid. Toen Simon en ik eind 2016 

in De Tike kwamen wonen, had ik zelf niet eerder ervaren dat je je 

zó thuis kan voelen. Het hebben van een 'thuis’ neemt een belang-

rijke plaats in ons leven in; het bevordert onze fysieke en mentale 

gezondheid. En bij gebrek aan een thuisgevoel, loop je zelfs meer 

risico op stress. Hoe belangrijk het hebben van dit thuisgevoel kan 

zijn, ontdek je pas wanneer je om reden 

niet op die geliefde plek kan zijn of langere 

tijd weg bent geweest. Je écht thuis voelen 

is een belangrijke behoefte. We hebben het 

nodig om ergens thuis te komen. Misschien 

juist nog meer in deze donkere dagen 

rondom Kerst en een 5e Covid-golf waarin 

we opnieuw veel thuis zullen zijn. 

De laatste tijd zijn er best veel huizen verkocht in De Tike. We ne-

men daarmee afscheid van dorpsgenoten en heten nieuwe bewo-

ners welkom. Zij zullen zélf hun nieuwe plek tot ‘thuis’ moeten ma-

ken. En wij mogen hen een omgeving bieden waar ze zich welkom 

voelen. Binnen de redactie mochten we  de afgelopen maand een 

nieuw lid welkom heten. Janinke Dekker komt ons team verster-

ken. Samen met Wiebe en dochter Mare wonen ze alweer bijna een 

jaar op het dorp en voelen zich er erg thuis. Janinke is enthousiast 

om te beginnen en vindt het leuk om teksten te schrijven.  

Als redactie zijn we er best trots op dat we ook het afgelopen jaar 

4x een kleurrijke en gevulde Heidehipper konden samenstellen. 

Dat was niet gelukt zonder uw/jouw bijdrage. Bedankt daarvoor!  

 

Vanuit de redactie wensen we u allen warme 

en gezellig Feestdagen toe; thuis of bij ie-

mand waar u zich thuis voelt.  

AS 
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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. 

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

 

 

Bij de voorpagina      __ 

Een wandeling over de Tykster kuierpaden op een zonnige zondag-

middag liet mij even stilstaan bij deze prachtige felrode bessen.  

Waar kijk ik naar?  

Ik raadpleeg de handige app “Pl@ntNet” op mijn smartphone. Je 

kunt dan een foto maken en vervolgens aangeven of het een blad, 

een bloem, een vrucht of schors betreft.  Na “vrucht” te hebben 

aangeklikt krijg ik in beeld dat ik  met een Gelderse Roos te maken 

heb oftewel de Adoxaceae.  

De Gelderse Roos is een struik of lage boom die van nature onder 

andere in de Benelux voor komt.  De bloei is in mei en juni. We zien 

dan witte bloemen die in platte tuilen (trossen) voorkomen. Na de 

bloei vormen zich hangende trosjes met bessen die lang aan de 

struik  blijven zitten.  

 

SW   
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Efkes foarstelle… familie Zijlstra   __ 

Beste dorpsgenoten, 

 

Graag willen wij ons even aan jullie voorstellen, wij zijn familie Zijl-

stra en wij zijn half juli in de Tike komen wonen. Hiervoor hebben 

wij een jaar in Drachten gewoond en daarvoor woonden wij in    

Ermelo. We zijn voor familie naar Friesland gekomen en wonen hier 

inmiddels met heel veel plezier. Kars is zelfstandig ondernemer en 

Geesje werkt in het ziekenhuis in Drachten. Wij hebben vier kin-

deren, onze dochter Shemaiah (17 jaar) doet een tussenjaar op 

Royal Mission in Drachten. Jared (15 jaar) zit in 4 vwo, Saffirah (13 

jaar) zit in 2 vwo en Jesse-David (11 jaar) zit in groep 8 van de 

Leister Igge in Opeinde. Wij houden van outdoor activiteiten, kam-

peren, vuurtje stoken en lekker chillen. We zijn geen echte tennis-

sers, ondanks de tennisbaan ;) We vinden het heel leuk om in de 

Tike te wonen en zien er naar uit onze mede dorpsbewoners te le-

ren kennen. 
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 IJsbaan Foarût Nijega / De Tike ______________  
 

Het bestuur van de ijsbaan Foarût heeft 

alles weer voor elkaar om koning winter 

te ontvangen. En nu maar afwachten of 

we onze schaatsen kunnen onderbinden. 

Komen jullie dan ook? We hebben dan 

weer warme chocolademelk en lekkers 

te koop. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Voor € 5,00 per gezin ben je al lid.  

 

Helaas is Sjoukje nog steeds de enige uit De Tike die in het bestuur 

zit en de andere 4 leden komen uit Nijega. Wie uit De Tike wil ook 

in het bestuur? 

Je kunt je opgeven bij: s.straatsma4@upcmail.nl 

  

We wilden in november de contributie weer ophalen maar het was 

niet verantwoord om bij de deuren langs te gaan. Mocht het kun-

nen dan zijn we van plan om januari / februari 2022 de contributie 

weer te ophalen. 

Namens het bestuur wens ik iedereen fijne feestdagen, denk om 

elkaar en misschien zien we elkaar op ijsbaan Foarût Nijega / De 

Tike. 

Sjoukje Straatsma 

Nieuws van Dorpshuis De Tike________________ 

Lieve trouwe dorpshuis bezoekers 

Wij wensen jullie; 

* Liefdevolle feestdagen 

* Een gelukkig en gezond nieuwjaar 

* Dat al jullie dromen uit mogen komen 

* Graag terug in ons mooie gezellige Dorpshuis!! 

Bedankt voor jullie steun en geduld!! 

mailto:s.straatsma4@upcmail.nl
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In Memoriam Sjoukje Pijl - Hoekstra (1927 -  2021) 

Sjoukje Hoekstra werd geboren op  

7-1-1927 op de Tike, ze was de 

dochter van Sije Hoekstra en Jeltje 

Bergsma. Jeltje was een jonge wedu-

we met 6 kinderen. Sjoukje was het 

eerste kind van Sije, ze kreeg de 

naam van zijn moeder: Sjoukje. La-

ter kwam er nog een zusje: Renske. 

Sjoukje was een van de allereerste 

leerlingen van de net opgerichte  la-

gere school. Na de lagere school ging 

ze toen ze 13 jaar was, werken in de 

huishouding bij een boer in Nijega. 

Het was in die tijd heel normaal dat 

een kind op zo'n jonge leeftijd aan 

het werk ging.  

 

Op 14 juni 1946 trouwde Sjoukje met Hendrik Pijl. Ze gingen wonen 

aan de Leyensreed 16.  De woningnood was hoog zo vlak na de oor-

log, ze moesten het huis delen met nog een gezin (Eelke en Wietske 

Elverdink}. Maar wat waren ze blij met de mooie grote voorkamer 

met 2 bedsteden die ze mochten huren.  Ze vertelde er vaak over: 

de vloerplanken waren donkerrood geverfd en in het midden kwam 

een zelfgemaakt kleed van 'koedekken' , een theekastje {gekregen 

van haar heit} in de hoek en een kookkachel. In het gangetje achter 

de voordeur een geïmproviseerd keukentje met 2 petroleumstellen. 

Mem vertelde ook vaak hoe zwaar het was om geen waterleiding te 

hebben, er was wel een pomp maar die pompte alleen bruin grond-

water op. Dus moest ze dagelijks met een melkbus achter op de 

fiets naar school om daar water te tappen. En soms 'steigerde' de 

fiets, viel de melkbus en moest ze weer opnieuw met een emmertje 

de bus vullen. Op een gegeven moment ging ze (slim als ze was} 

vaak in de pauze om water, dan hielp de meester haar om de zware 

bus op de fiets te zetten.  

 

Op 30 september werd er een dochtertje geboren, Jeltsje, helaas 

overlijdt het kleine meisje al na een dag. het verdriet en ontredde-

ring is groot bij de jonge ouders. Mem heeft hier vaak over verteld, 
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dit verdriet heeft ze haar hele leven meegedragen.  In 1947 werd 

er opnieuw een dochtertje geboren aan Leijensreed: Jeltsje. In 

1949 volgde zoon Harrie en in 1950 Sjoukje, vervolgens werd 

Renske geboren 1954. 

 

Later gingen ze wonen aan de Peinderwei 10 in het huis waar Eel-

ke en Sjoukje Kooistra nu wonen. Daar werd nog een dochtertje: 

Sijke  (1957) geboren. Nog weer later verhuisden ze naar de Ma-

ster  de Jongwei 12. En toen kwam er in 1969 nog een nakomer-

tje: Theodoor. Het was een warm en goed gezin om in op te groei-

en. 

 

Een groot verdriet was het verlies van onze heit Hendrik in 1981, 

hij was pas 61 jaar.  Mem heeft hem altijd gemist. Ze zei weleens: 

nu ben ik al langer alleen dan ik getrouwd was. Ze praatte nog 

regelmatig over hem. In de loop van de tijd heeft ze veel verliezen 

geleden, haar broer en zussen (1 halfzus in Australië leeft nog, 

inmiddels 103 jaar) zwagers en schoonzussen waren overleden. 

Maar ze had geen eenzaam bestaan, ze had altijd mensen om zich 

heen, kinderen en kleinkinderen maar ook veel mensen uit de Tike 

kwamen bij haar over de vloer. Ze was zelf altijd hartelijk en mee-

levend, bijna elke dag ging er wel een kaartje voor deze of gene, 

die ziek was of jarig, in de brievenbus.  Mem was ook een dankba-

re vrouw, elke dag schreef ze in haar dagboekje en heel vaak ein-

digde ze met de zin: het was weer een gezegende dag! Ze had 

een warm hart voor de mensen op de Tike en zeker voor het mu-

ziekkorps SDG waar haar man altijd in heeft gespeeld. Heel vaak 

heeft het korps voor haar huis gespeeld (vorig jaar nog op de 

kerstavond) prachtig vond ze dat! 

 

Vanaf haar 65ste verjaardag was het de gewoonte om haar ver-

jaardag te vieren in het dorpshuis. In de loop van de jaren werd 

de groep steeds groter. In het begin de kinderen en kleinkinderen 

en later kwamen daar de achterkleinkinderen (9) ook nog bij.  De 

laatste keer dat we het feest vierden in het dorpshuis was op haar 

91 ste verjaardag en de grootste verrassing ooit: het muziekkorps 

SDG kwam spelen. Wat heeft ze toen genoten!  
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De laatste 5 jaar is er veel verdriet geweest, allereerst het verlies 

in 2016 van haar schoonzoon Thië  en in april jl. het verlies van 

Harrie, haar oudste zoon, ze waren haar zo dierbaar. Dit alles heeft 

diep ingegrepen in haar leven.  

 

Dit jaar ging haar gezondheid erg achteruit. Op 1 april is ze opge-

nomen in Nij Smellinghe omdat ze een ontsteking had aan haar 

been, ze kon niet meer lopen. Vanaf Nij Smellinghe moest ze naar 

het verzorgingstehuis Berchhiem in Bergum en daar is ze gebleven 

tot haar einde. Ze vond het moeilijk om te scheiden van haar dorp 

waar ze haar leven lang heeft gewoond. Wat was ze blij met de 

bloemen die ze 3 weken geleden nog kreeg van de buurtvereni-

ging : ‘Sa bliid dat de Tike my net ferjit! Ik ferjit de Tike ek noait!’  

zei ze. 

 

In Berchhiem ging het steeds slechter met haar, ze wilde nog zo 

graag leven. Op 8 december is Sjoukje Pijl - Hoekstra overleden. 

Haar lijfspreuk was: de mens wikt maar God beschikt! 

Wat zullen we haar missen!  

 

Dit gedichtje stond op haar rouwkaart: 

 

Tot het laatste toe wilde ze leven 

Door haar sterke wil hiertoe gedreven 

Haar geest nog op volle kracht 

Maar over haar lichaam had ze geen macht 

 

Dit was mem ten voeten uit. 

 

Jeltje en Gosse      Renske en Thijs 
Geeske    Sijke 

Sjoukje en Teake   Theodoor 
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 Geboren      __  __ 

Op 5 november jl. werd Silke Elise Bosma geboren. Dochter van 

Binne en Louwina, zusje van Myrthe en Sieberen. 

 

 

 

 

 

 

Geslaagd________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hûske hippe______________________________ 

Op de Master de Jongwei is Hendrik Wagenaar komen wonen. In 

de volgende Heidehipper zal hij zich voorstellen. 

Andries en Janny Bus zijn van de Leijensreed naar Master de 

Jongwei gehipt. 

Bram Smaling is geslaagd voor 

HBO tweedegraads leraar technisch 

beroepsonderwijs. 
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Efkes foarstelle…_familie de Vries_____________ 

En zo stond op zaterdagmiddag 11 december ineens Alida bij ons 

aan de deur om te vragen of wij ook de geboorte van onze zoon 

kenbaar wilden maken in de Heidehipper en ons ook kort zouden 

willen voorstellen. Niet wetende dat de geboorte van onze zoon de 

nodige spanning met zich meegebracht heeft, doe ik Alida ons ver-

haal en geef ik aan dat wij ons graag voorstellen in de Heidehipper. 

We zijn toch best trouwe lezers van de Heidehipper en vinden der-

gelijke voorstelstukjes ook hartstikke leuk. 

 

Wij zijn Romke en Femke de Vries, trotse ouders van Sybren David 

die geboren is op 26 juli 2021. Op 4 januari 2021 kregen wij de 

sleutel van ons huis aan de Susterwei. Nadat we er vanaf januari 

tot eind april kort gewoon hebben, is het verbouwd en wonen we er 

inmiddels weer sinds half oktober. In deze tussen periode hebben 

we bij Romke zijn zus op de Harstewei in Sumar gewoond. Onze 

tijd op de Susterwei is tot dusver vrij bewogen geweest. Op het 

moment van de sleuteloverdracht was Femke 7 weken in verwach-

ting van Sybren en leek het toekomstplaatje van ‘huisje boompje 

beestje’ helemaal op te gaan. Helaas kwam er met 13 weken zwan-

gerschap een kink in de kabel. Sybren bleek een ‘giant omphalocè-

le’ te hebben, wat betekent dat zijn buikwand niet gesloten is en 

een deel van zijn buikorganen in de navelstreng zijn gegroeid, 

waardoor Sybren een grote bult op zijn buik had. Het was het begin 

van veel ziekenhuisritten. Waar de eerste arts ons vertelde dat Sy-

bren niet levensvatbaar was, werd ons een week later in het UMCG 

verteld dat er eerst het nodige onderzoek nodig was om hier ant-

woord op te geven. Na 8 weken kregen we met 21 weken zwanger-

schap het bericht dat naast de ‘giant omphalocèle’ onze zoon geen 

verdere afwijkingen heeft en 80% overlevingskans zou hebben.   

We mochten dus heit en mem worden!  

Hoewel de verdere zwangerschap de nodige spanning met zich mee 

bracht, brak toch een relatief rustige periode aan. In die tijd werd 

ons huis verbouwd en hadden wij zo de nodige afleiding. Regelma-

tig hadden we controles in het UMCG in Groningen. Met 36 week 

zwangerschap hadden we weer een dergelijke controle en bleek de 

bevalling al begonnen te zijn zonder dat Femke dat door had. Die 

dag, 26 juli 2021 om 23.00 uur werd Sybren via een keizersnede 

geboren. Voor ons een zeer onwerkelijk en erg bijzonder moment. 
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 Sybren moest gelijk opgenomen worden op de NICU (IC voor pas-

geboren baby’s), waar hij werd behandeld voor de omphalocèle. 

Simpel gezegd betekende de behandeling dat de organen lang-

zaam in de buik moeten zakken en er huid over de bult moet 

groeien. Hoewel een wankel begin, ging alles vanaf het begin voor-

spoedig. Sybren heeft uiteindelijk 3 weken op NICU gelegen, waar-

na hij is overgebracht naar de ‘gewone’ kinderafdeling. Hier heeft 

hij 2 week gelegen, voordat wij naar huis (toen nog op de Harste-

wei) mochten. Een prachtig moment. Thuis moesten we met be-

hulp van de thuiszorg zijn buik verzorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 3 weken op de Harstewei werd Sybren plotseling erg ziek. Deze 

periode is toch wel het meest spannend geweest, omdat de artsen 

niet wisten wat er precies aan de hand was. Er volgde weer een 

opname op de NICU en veel onderzoeken. Uiteindelijk is met af-

wachten en het geven van antibiotica Sybren weer opgeknapt. Zo 

snel dat hij ziek werd, zo snel werd hij eigenlijk ook weer beter. 

We mochten na 2,5 week weer naar huis. En thuis was vanaf toen 

de Susterwei 34. Sybren doet het inmiddels hartstikke goed en de 

bult op zijn buik wordt steeds kleiner. De voeding krijgt hij voorlo-

pig nog via de sonde, maar dat is op dit moment minder belang-

rijk. Na ongeveer een jaar vanaf zijn geboorte zal hij nog geope-

reerd moeten worden en zal alles ‘goed’ moeten zijn. Wij hebben 

er het volste vertrouwen in! 
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En wie zijn wij dan? Wij zijn dus Romke en Femke. Romke is 30 

jaar, een geboren en getogen Sumarder en een zoon van Jan en 

Foekje de Vries. Jan van Hendrik’s Janke. Voor de echte Tikenieten 

ligt daar nog een link met de Tike. Romke is geboren als vierde in 

de rij en heeft 3 broers en een zus. Romke is werkzaam als ac-

countant bij Van der Veen & Kromhout in Gorredijk. Sinds 21 okto-

ber is hij afgestudeerd Registeraccountant en mag hij de RA titel 

dragen. Om tot die titel te komen heeft hij zijn VWO diploma ge-

haald op het csg Liudger te Drachten. Daarna heeft hij zijn Bache-

lor, Master en Postmaster Accountancy behaald aan de Rijksuniver-

siteit te Groningen.  Zijn grootste hobby is toch wel voetballen.  

Niet alleen voor het trappen tegen de bal, maar ook voor de (nu 

wat minder) derde helft. Hij speelt bij vv Suameer in het eerste se-

niorenelftal. Daarnaast is hij ook penningmeester van vv Suameer 

en ook penningmeester bij de Oranjevereniging in Sumar. Ook 

geeft hij leiding aan de jeugdclub van de kerk Sumar. Echt vervelen 

hoeft Romke zich dus niet.  

Femke is 29 jaar en geboren en getogen in Leeuwarden als oudste 

dochter van Ank en Siebren Feenstra. Ze heeft nog een vier jaar 

jongere broer. Toen Femke 6 jaar oud was is haar vader overleden. 

Femke heeft haar VWO-diploma behaald aan het csg Comenius in 

Leeuwarden en heeft daarna een jaar bewegingswetenschappen 

gestudeerd aan de Rijkuniversiteit Groningen. Dit bleek niet haar 

ding en in 2011 is ze aangenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe 

voor de opleiding tot anesthesiemedewerker. In 2014 heeft ze haar 

diploma behaald en werkt ze nog steeds met veel plezier op de OK 

in Nij Smellinghe. Als anesthesiemedewerker zorg je samen met de 

anesthesioloog voor de narcose tijdens een operatie. In 2019 heeft 

Femke de opleiding tot sedatiepraktijkspecialist gevolgd, een mooie 

aanvulling op het vak anesthesie. Femke haar grootste hobby is 

toch wel korfballen. Zij speelt in het derde van de combinatie VenV 

Garyp /Quick’21 Oudega. Daarnaast is ze actief bij de bootcamp in 

Burgum.  

 

Maar hoe is die echte Fries uit Sumar nu gevallen voor een niet-

Friezin uit de stad? Dat is vrij simpel: Wij zijn via Facebook – door 

het per ongeluk delen van een profielfoto – met elkaar in contact 

gekomen. Dit was in januari 2017. Waar de digitale wereld niet 

goed voor is. En tsjah, tinderen was dus niet eens nodig.   Na 
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 een aantal dates was het dik aan en na 1,5 jaar heen en weer rei-

zen tussen Sumar en Leeuwarden is Femke bij Romke in Sumar 

ingetrokken. Romke wilde namelijk voor geen goud naar het ap-

partement van Femke, een balkon was niets voor hem. Wij passen 

bij elkaar en vullen elkaar goed aan. Zo goed zelfs, dat Romke in 

februari 2020 Femke ten huwelijk vroeg. Wij wilden graag in 2020 

trouwen, dus al snel de datum geprikt op 4 september. En toen 

kwam C.. Veel wikken en wegen later, hebben we besloten de brui-

loft door te laten gaan. Het ‘grote’ feest mocht door de toenemen-

de besmettingen eind augustus niet meer doorgaan, maar wat 

hebben we toch een prachtige dag gehad! Net voor de bruiloft 

kochten we het huis aan de Susterwei, waar we gelijk aan verkocht 

waren om de prachtige plek.  

 

De rest van het verhaal kent u min of meer. We hopen nu in rela-

tieve rust te genieten van onze prachtige plek met onze Sybren. En 

oh ja, we hopen ook graag ons meer actief te laten zien op de Tike. 

Hopelijk krijgen we snel vat op de corona situatie en mogen er 

weer activiteiten worden georganiseerd waarbij we de Tikenieten 

kunnen ontmoeten. Het duurt ons zo allemaal lang genoeg! 

 

In hertlike groetnis fan ús! 
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Sinterklaas in De Tike______________________ 

Te foet Ozosnel troch De Tike 

Op saterdei 13 november giene we fol-

pakt mei pipernúten, skûmkes, pakjes en 

sa’n 15 ôfsprutsen adressen op paad. 

Mar leafst fjouwer Pieten en ik begongen 

– neidat der in hearlik broadsje Unox kle-

armakke wie troch de fantastyske organi-

saasje - op de Susterwei. In hûs fol mei 

de famylje De Vries. De Pieten knalden 

der fuort en drekt yn mei in pear goeie 

hannen fol mei struiguod. De bern fol fer-

bazing. Harrie, mei in lyts glimke op it 

gesicht, en JD, mei syn frolike bulderjen-

de lach lekker sittend op de bank, krige as earste in cadeau; in 

pûdsje sâlt. De bern wiene oh sa bliid mei de kado’s en hienen 

selfs noch in moaie tekening foar ús makke.  

Mar goed, we koenen mar efkes bliuwe, want we hiene noch 

genôch te dwaan! Wer de donkere strjitte op. Noch even oanbelle 

by Griet om har noch in lekkere hân fol pipernuten te jaan en 

foaral in noflike jûn te winksjen. Dernei rûnen we wer frolik mei 

syn allen oer de Master de Jongwei en kamen we út by de grutte 

blaue frachtwein. Wer siet it hûs fol leuke minsken, en wat ha we 

dêr ek wer in bende fan it hûs makke. Moai om te sjen dat der in 

miniatuur ferzje fan it hynder Ozosnel yn de hûs stie. Neidat we in 

moaie foto makke ha mei alle minsken koenen we de dyk wer op.  

Ûnderweis kamen we menear Wesseling noch tjin dy’t it sichtber 

moai fûn dat de Sint en Pieten wer troch De Tike strúnden. Gau 

troch nei de nijbou hûzen, wat stiet der in pracht oan hûzen en wat 

in protte nije gesinnen yn De Tike, moai! En wat ha we it ek gesel-

lich hân by al dizze minsken; de iene mei de pûde patat noch op 

de flier en de bierfleskes op de tafel, by de oar hienen de bern de 

sels makke tekening al yn de hân. En selfs at der noch mar krekt 

in poppe berne is, binnen we wolkom, prachtich! We waarden ien 

kear mei in dikke krûp wolkom hjitten en krigen faak in boks of 

high five fan de bêrn at we de hûzen of opritten wer ferlieten nei it 

jaan fan de kado’s.  
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 En wer fierder de Master de Jongwei op; earst nei de famylje dy’t it 

hûs krekt ferkocht ha, dat wie ek te sjen, want it wie der sa moai 

opromme. De haad Piet liet har der net troch misliede en goaide 

gelokkich troch alle fertrekken wer de noadiche pipernúten. Romke 

koe it goed pratende hâlde mei Sinterklaas, en der waard even 

goed útlein wêr de skoech dy jûn stean soe, sadat we dy net misse 

koenen.  

We ha noch even oankloppe by meneer Soepboer, mar helaas wie 

der net ien thus, of wie der miskien bang foar de roe? Troch nei de 

âlde Amerikaanse auto’s, by Martin en Jannie. Foar de lytse wie it 

allegear wat te oerweldigjend, mar we tinke dat er gâns bliid is mei 

syn moaie kado. Sinterklaas koe hjir ek noch krekt even in slokje 

wetter krije, dat wurdt altyd erg waardeard.  

Noch altyd rinnend troch it doarp, swaaiend nei de minsken yn de 

wenkeamers, soms in brievenbus folgoaiend mei lekkernij, huppel-

jende Pieten en mei leuke ferskes oer de muzykbox gienen we wer 

troch. No dus op de Peinderwei. We bellen oan by in frou dy’t Sin-

terklaas wol hiel bekend foar kaam, miskien hat se yn in faag ferli-

ne ek wol op de Pietenskoalle sitten, mar fijn. Ek hjir wienen de 

Pieten (Sinterklaas fansels net) iets te oerweldigjend. Mar wy koe-

ne troch de foardoar gelokkich noch wol wat pipernuten de keet yn 

goaie. Neidat we wer fuort gienen, koe it lytse famke toch noch hiel 

frolik swaaie nei de karavaan.  

Troch nei it Leech wer’t we hartelijk ûntfongen waarden troch in 

hiel frolik famke. We mochten ek wol even mei nei binnen en se 

wie untsettend bliid mei it nagellak setsje en mei de pipernuten en 

snoepkes! Al wienen dy soms noch wol wat te hurd..  

En toen kaam it lêste adres, dit 

wie net te foet te dwaan. Sinter-

klaas is ek net mear de jongste 

en de stappenteller stie ynmid-

dels al hast oer de 10.000. Dus 

giene we yn de spesjaal ynrjoch-

te bus (mei hearlike ‘jou dy del’-

stuollen yn de laadromte) rich-

ting Jelke Sjoerdsloane. In don-

kere rit, pear gatten yn de dyk, 

mar we bin der kaam. De Pieten 
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wurken hun Snapchat noch even by, want ja, ek de Pieten gean 

mei de tiid mei. Wat wie it dêr ek wer in feestje om binnen te kom-

men by dat moaie gesin. De Pieten sprongen troch it hús, alhoewol, 

se sprongen net heech, want sa folle romte wie der net. It toppunt 

wie toch wol de groepsfoto, iederien by elkoar op skoat, en de 

persoanlike assistent Bibeth makke de foto.  

Werom nei it moaie doarpshûs fan De Tike, wer’t we opwachte 

waarden troch barfrou Betty dy’t in hearlik kâld bierke klear stean 

hie foar Sinterklaas, tegearre mei wat tsiis en woarst makke dat de 

dei kompleet. Wat prachtig om te sjen hoe’t minsken yn in koart 

skoftsje tiid dat je der binne opfleurje, lol ha, mei elkoar laitsje en 

ferbining mei elkoar meitsje. Soms ferjitte we wol ris yn it leven 

dat gelok yn hiele lytse dingen sit en dat we foaral elkoar der ek 

foar noadich ha. Wês de kommende tiid ek leaf foar elkoar, steun 

elkoar wêr noadich en bliuw de hân opstekken at jim elkoar tsjin 

komme yn de auto, hoi sizzen at jim elkoar fietsend tsjinkomme en 

jou elkoar in glimke. Dat makket De Tike in bysûnder doarp, in do-

arp wer’t Sinterklaas graach wer werom komt folgend jier.  

In moaie desimber maand tawinske foar jim allegear.  

Groetnis fan Sinterklaas 
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 Tyksters in het nieuws______________________ 

                19 
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tel. 06-51658889 
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Bernespul De Tike_________________________ 
 
Woensdag 20 oktober was het zover de 

Halloween knutselmiddag met aanslui-

tend een speurtocht. 

Wat hebben wij een prachtige middag 

mogen beleven, het weer werkte mee 

en ook de speurtocht kon doorgaan. We 

begonnen de middag met de knutselac-

tiviteit. Een ieder kon kiezen om, of een 

pompoen/ kalebas te gaan versieren 

of  slijm te maken. 

Er zijn prachtige creaties gemaakt, zelfs 

de allerkleinsten waren druk in de weer 

met stickers en verf. De wat oudere kin-

deren kozen ervoor om slijm te maken. 

Daarna was het tijd om naar buiten te gaan, op de Leijensreed wa-

ren pompoenen verstopt. Bij elke pompoen was een opdracht, allen 

in het halloween thema. Zo gingen de kinderen aan de hand van 

een “zoek” lijstje 5 verschillende ingrediënten zoeken en verzame-

len in de heksenemmer, zodat er heksensoep ontstond. Mochten de 

kinderen met een blinddoek om, een wrat op de juiste plek bij de 

heks tekenen. En er waren 3 voeldozen en oh…wat was dat span-

nend!  Zonder het te weten en te zien, met je handen te gaan voe-

len. Raden, wat er in de doos verstopt zat. Niemand durfde, maar 

nadat de eerste gevoeld had, volgden er gelukkig meer. En wat zat 

er in verstopt? Gekookte spaghetti, olijven en een handschoen ge-

vuld met zand. Wat hebben we met z’n allen gelachen, om die gek-

ke gezichten en uitspraken bij het voelen hiervan. 

En toen was het alweer tijd terug te keren naar het dorpshuis, waar 

een heerlijke versnapering klaar stond. 

Bedankt voor jullie komst! 

Het was al met al een geslaagde glitterige, slijmerige middag! 

 

Bernespul De Tike 

Klaske, Doutsen, Dieuwke en Louwina 
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 Dit bin ik…  ______     __ 

Naam: Roelof Friso de Vries 
Leeftijd: 11 jaar 
Schoenmaat: 38,5 

Lengte: 1.56 m 

Kleur ogen: blauw/groen 

Broer/zus: 1 zus, 2 broers 

Verkering: nee 

School: It Bynt Sumar 

Favoriete vak op school:  Gym 

Websites:    TikTok en YouTube 

Favoriete muzieknummer:  Heb ik niet 

Favoriete muziekgroep:  Heb ik ook niet 

Favoriete sporter:  Messi 

Favoriete film:   De club van de lelijke kinderen 

Favoriete spel:   Koehandel 

Favoriete tv-serie:   Ik zou het niet weten 

Favoriete boek:   Dogman 

Favoriete sport:   Voetbal, omdat: ik ben graag sportief 

Favoriete muziekinstrument: Piano, omdat: heb ik het meeste mee 

Mijn hobby’s:    voetballen met het team & klasgenoten 

Het leukste aan mijn hobby: Dat het een teamsport is 

Dit wil ik later worden:  Weet ik niet 

Dit doe ik als ik me verveel: Op de bank zitten 

Wie zou je graag ontmoeten? Frenkie de Jong 

Wie bewonder je het meest?  Familie 

Favoriete auto:   Audi 

Wat ligt er onder je bed?  Een matras voor een logé 

Lievelingseten:   Spaghetti 

Brood of warm eten?  Brood met zoet beleg! 

Welk woord gebruik je vaak? Kneus  

Huisdieren?    Een hond, 2 katten en 2 pony’s 

Waar kun je niet tegen?  Harde geluiden 

Goede voornemens:   Fit blijven 

Mogen we je handtekening: 



De Heidehipper  Nûmer 136 - desimber 2021 

24 

 

 

"Us Doarpsplein"_____________________ __ 

Vele handen maken… prachtig plein! 

Van schoolplein naar dorpsplein: het centrale plein in De Tike heeft 

een fraaie metamorfose ondergaan. Het begon allemaal met de 

vraag of er voldoende vrijwilligers zouden zijn om dit als dorp met 

elkaar tegen een laag budget voor elkaar te kunnen boksen. De kos-

ten voor nieuwe speeltoestellen, een jeu de boulesbaan en nieuwe 

beplanting zouden al aardig oplopen, vandaar dat ernaar werd ge-

streefd om de arbeidskosten zoveel mogelijk te drukken. Daar werd 

massaal gehoor aan gegeven. Door de dorpspleincommissie, be-

staande uit een team van acht vrijwilligers, werd een fraaie ploeg 

met andere vrijwilligers samengesteld die de werkzaamheden op 

zich ging nemen.  

Iedereen deed waar hij of 

zij goed in was. De één 

maakte een prachtige 

muurtekening in het voor-

malige fietsenhok, de ander 

een gedicht, weer een an-

der een schitterende kast 

waar spelletjes en boeken 

in te leen komen te liggen. 

Ook in de ‘bouwploeg’ wa-

ren zeer fanatieke helpers 

die ieder hun eigen talent 

hadden: tegels wippen, te-

gels stapelen, zand aantrillen, zand afrijen, tegels leggen. Met zwaar 

materieel zijn er bomen en heggen verwijderd en weer ander groen 

aangebracht, plus een groot gat uitgegraven voor de jeu de boules-

baan. Er zijn verrassend mooie ronde bloembakken gevormd van 

tegels die anders weggegooid zouden worden; de duurzaamheidsge-

dachte is dus ook zeker aanwezig. In één van die bloembakken is 

een permanente kerstboom geplant, die vervolgens is volgehangen 

met sfeervolle lichtjes.  

De werkzaamheden vonden vooral plaats in de avonduren op maan-

dag, dinsdag en woensdag en soms werd er een zaterdag meege-

pikt. De avonden waren vaak koud, soms nat en altijd donker: toch 

was er geen wanklank te horen bij de doorzetters. Een goede moti-
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 vator was dan ook steevast 

het bakkie troost dat keurig 

werd verzorgd door de com-

missie. Nu de winterstop is 

afgekondigd en de resteren-

de werkzaamheden vanaf 

maart weer worden opge-

pakt, kunnen we de balans al 

opmaken van enkele maan-

den noeste arbeid. Alle be-

strating van het plein is eruit 

geweest en weer netjes en 

vlak erin gestraat. Er is een mooi houten speelhuisje met glijbaan 

geplaatst, een toestel met twee schommels en een toestel met een 

familieschommel. Bij alle speelgelegenheden zijn nieuwe rubberen 

valtegels of valzand geplaatst volgens de geldende veiligheidsnor-

men. De prachtige ronde pannakooi is een lust voor het oog en zal 

veel voetbalplezier opleveren. Nieuw groen en bloembakken zorgen 

voor een fris sfeertje en het beschilderde fietsenhok nodigt uit voor 

een praatje of spelletje.  

De jeu de boulesbaan wordt nog afgemaakt en de nieuwe kast met 

leenboeken en -spelletjes wordt nog geplaatst. Zo wordt het voorma-

lige fietsenhok een fijne plek voor kinderen. Voor de oudere mensen 

komt er een overdekt praatbankje om elkaar te ontmoeten en lekker 

te kletsen. Ook zullen er nog enkele fleurige en verrassende details 

worden aangebracht. In dit stukje komen expres geen namen voor, 

omdat we niemand extra wil-

len uitlichten en ook niemand 

willen vergeten: iedere aan-

gemelde vrijwilliger heeft op 

zijn of haar eigen manier een 

bijdrage geleverd en wordt 

daarvoor ontzettend bedankt 

met wat lekkers van de bak-

ker! Op naar komend voor-

jaar voor de finishing touch! 

De dorpspleincommissie 
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Dorpsfeest 2022_________________________ 

De voorbereidingen zijn alweer in volle 

gang gezet. 

Deze keer wordt er een CREATIKE-

optocht georganiseerd met leuke prijzen 

en ook worden er prijzen uitgereikt voor 

de mooist versierde straat. 

De CREATIKE-optocht is voor jong en oud. Alle versierde/ ver-

klede wandelaars, kinderwagens, fietsers, skelterrijders, brom-

mers en scootmobielen zijn welkom!! 

Er is geen thema verbonden aan de optocht en aan de versier-

de straten. DUS WEES CREATIEF!! 

Doen jullie ook mee voor de mooiste versierde straat of de 

CREATIKE-optocht??? Geef jullie dan op via het onderstaande 

strookje. 

_____________________________________________________ 

DE CREATIKE- OPTOCHT: 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal personen: ………………………………………………………………………………………… 

Vervoersmiddel: ………………………………………………………………………………………… 

___________________________________________________________ 
DE VERSIERDE STRAAT: 

Straat: ………………………………………………………………………………………………………… 

Onderwerp: ………………………………………………………………………………………………… 

***Het strookje graag voor 30 mei inleveren op de Master 
de Jongwei 37!!! 
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Huisje aan de Master de Jongwei______________ 

Op de Tike zijn in de loop der 

jaren  veel huizen en huisjes 

verdwenen. Gelukkig hebben 

we nog wel heel  veel foto`s, 

aan de hand daarvan gaan we 

u iets vertellen over waar dit 

huisje precies stond, en wie 

er hebben gewoond. Ook zijn 

er nog bestaande huizen waar 

wat over valt te vertellen, 

huizen met een verhaal dus… 

We beginnen met dit huisje aan de Master de Jongwei. Het stond 

tegenover waar nu Oebele en Theresia Kooistra wonen, naast de 

ingang naar de boerderij van de familie Tibbesma. Op de plek waar 

nu Binne en Louwina Bosma wonen met hun kinderen. Het huis 

stond met de zijkant naar de weg, ( toen nog Haadwei) en in het 

voorjaar bloeiden rondom het huis honderden narcissen! De laatste 

bewoners waren Eelke Kooistra en Grietje Wobbes. Eelke werd ge-

boren in 1876 in Nijega als zoon van Bartele Feikes Kooistra en 

Rinskje Johannes de Jong. Z`n ouders en grootouders kwamen uit 

Oudega, z`n pake en oerpake hadden daar o.a een vogelkooi 

( waarschijnlijk een eendenkooi). Grietje Wobbes werd in 1878 ge-

boren in Surhuizum, ze was de dochter van Louw Siedses Wobbes 

en Hiltje Roels Postma. Eelke en Griet trouwden in 1900 en woon-

den de eerste tijd in Surhuizum, daarna vertrokken ze naar de Ti-

ke. Sies, de broer van Grietje verhuisde mee en woonde een tijdje 

bij hen, tot hij trouwde met Janna Helbich, zij bleven ook op de Ti-

ke wonen. 

Eelke en Griet kregen samen zes kin-

deren,  dochter Hiltje werd geboren in 

1901, en vier  zoons, Bartele in 1904, 

Feike in 1905 en Louw in 1906, jaren 

later, in 1920! werd nakomertje Sies 

geboren. Op Feike na bleven alle kin-

deren op de Tike wonen. En nu in 2021 

wonen er nog steeds veel nazaten van 

deze 2 mensen op de Tike! 
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Van Hiltje zijn dat, achterkleinzoons Gerrie en Anne Elverdink en 

Eelco Boonstra, plus nog vier achterachterkleinkinderen. Van 

Louw, zoon Eelke en kleinzoons Louw en Jan en vier achterklein-

kinderen. Van Sies zoon Steffen en kleinzoon Franke en achter-

kleinkinderen Hylke en Ilse. 

Eelke was landarbeider en werkte bij di-

verse boeren in Opeinde. Hij was ook me-

de oprichter van de school en zat zowel in 

het eerste als tweede schoolbestuur. Zijn 

vrouw werd achter haar rug wel eens 

stiekem, “de barones’genoemd, ze zag er 

namelijk  altijd net wat opvallender uit 

dan de andere Tiekster vrouwen, er zijn 

verschillende foto`s van haar met altijd 

weer een andere deftige hoed! 

Eelke bleef tot op hoge leeftijd betrokken 

bij het wel en wee van de school. We 

hadden destijds altijd een gezamenlijk 

kerstfeest op tweede kerstdag in het 

dorpshuis. Met  natuurlijk een prachtige boom met echte kaarsjes 

en het beeld dat in het collectieve geheugen van veel Tieksters be-

waard is gebleven: naast de boom zat âlde Ielke met een emmer 

met water en een kopje om een eventueel brandje direct te kun-

nen doven! 

Eelke overleed in 1960 en Grietje in 1961, na hun dood werd het 

huisje afgebroken. De narcissen hebben  echter nog vele lentes 

gebloeid…. 

Geke Kooistra - Paulusma 

Op de foto’s het echtpaar Eelke 

Kooistra en Grietje Wobbes bij 

hun woning en 60 jaar ge-

trouwd. Op de foto hierboven 

houdt Grietje Eelke, de zoon 

van Sies, vast. 
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Efkes foarstelle…_familie Roffel______________ 

Beste dorpsgenoten,  

Mooi om onszelf via deze weg aan jullie voor te stellen, wij zijn 

Theo 36 jaar oud en Sjoerdtje 33 jaar oud, getrouwd en nu zo’n 14 

jaar samen. We hebben twee kinderen Silvan van 5 jaar oud en 

Lieke van 1 jaar oud. Theo heeft een eigen bedrijf in de woning- 

ventilatie branche en ik ben werkzaam als planner bij een zorgor-

ganisatie. Silvan zit in groep 2 van de Leister igge in Opeinde en 

Lieke gaat hier naar het kinderdagverblijf.  

In het begin van onze 

relatie woonden wij sa-

men Drachten, in de wijk 

de Swetten in één van de 

oude Philipswoningen, in 

deze wijk is Theo dan 

ook op gegroeid. Zelf ben 

ik in Kootstertille gebo-

ren en getogen, mijn 

wens was dan ook wel 

om ooit weer in een dorp 

te gaan wonen en dat deden we. De laatste jaren waren wij woon-

achtig in Opeinde, we woonden hier aan het water op de Kanaels-

loane. Het huis hebben we van binnen zelf helemaal gerenoveerd. 

Op een gegeven moment was er zo veel gesloopt dat er alleen nog 

een paar buitenmuren met een dak erboven stond. We zijn hier bij-

na 8 maanden mee bezig geweest, naast ons werk in de avonduren 

en de weekenden. Wat een project; we hebben veel geleerd. Zou-

den we het weer doen? Dat denk ik niet, niet zo’n groot project in 

ieder geval ☺. We hebben hier dan ook een mooi plekje gecreëerd. 

Voor huis hadden we een eigen aanlegsteiger en zag je in de zomer 

mooi de bootjes voorbij varen. Regelmatig maakten we ook zelf 

een tochtje met ons bootje over de Leijen. Met veel plezier hebben 

wij hier dan ook gewoond. Maar door de gezinsuitbreiding en Theo 

zijn bedrijf, werd dit plekje al snel te klein. Uitbouwen was hier 

geen optie, daar was de ruimte niet voor. Waardoor we al snel de 

keuze hadden gemaakt, om te gaan verhuizen.  

Door de enorme overspannen woningmarkt waren wij al snel ons 
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 eigen huis kwijt, wat natuurlijk fijn was, maar voor onze eigen 

woonwensen was er niet veel aanbod of het was al weg voor dat 

we überhaupt konden reageren. Hierdoor kwamen we op gegeven 

moment in tijdsnood en door de COVID-pandemie waar we opeens 

midden in zaten, werd de druk groter. We kochten een huis in 

Drachten, wat groter was maar voor Theo zijn bedrijf gingen we er 

niet op voorruit. Dit losten we eerst maar op door opslag erbij te 

huren. En zo ging de tijd voorbij, maar de wens bleef er, om ruimer 

te wonen, om alles bij eigen huis te hebben. Dus ging de zoektocht 

verder. In Drachten hebben we ongeveer anderhalf jaar gewoond, 

ook dit huis hebben we wederom helemaal opgeknapt.  

En daar kwamen we op Funda dit huis tegen, een prachtig plekje 

op It Leech in de Tike. Het had alles wat we zochten een mooie 

grote oprit, veel ruimte, een prachtige tuin, een rustige buurt en 

ook belangrijk centraal gelegen van ons werk, een nieuw project. 

Want ook hier zijn we alweer druk aan het klussen geweest om van 

dit huis ons thuis te maken, we wonen hier nu bijna een half jaar 

en voelen ons hier welkom. Voor de komende jaren zitten wij hier 

wel op ons plek.  

Groetjes, Theo, Sjoerdtje, Silvan & Lieke Roffel  
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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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Kollum__________________________________ 

De lêste tiid hearre, sjogge en skriuwe wy withoefaak de wurden 

eko en bio. 

Beide saken krije aardich wat omtinken en sille grif tige wichtich 

wêze foar it wolwêzen fan elkenien. Wa wol no net graach sûn ite 

en sûn libje en wat soe it moai wêze dat elkenien noed stiet foar 

de natuer. En dêrom seach ek elkenien mei grutte oandacht nei dy 

tige wichtige gearkomste yn Glasgow. Fansels kaam der hiel wat 

ekstra CO2 útstjit oan te pas om al dy minsken dêr te krijen en 

harren ûnderdak te jaan mei it nedige wiet en droech. Mar ja, wy 

witte allegearre wol dat as jo in fisk fange wolle der dan earst wat 

oan de heak moat. (Een spierinkje uitwerpen om een kabeljauw te 

vangen). Der is dêr hiel wat harsenskrabe  en it foel,net ta om ien-

riedige ôfspraken te meitsjen. Litte wy it bêste der fan hoopje en 

ferwachtsje dat der fan al dat redendielen wat op de hispel komt. 

Klimaat en eko hawwe ommers alles mei-inoar te krijen. 

Neat gjin wûnder dat deputearre steaten fan Fryslân it needsaaklik 

achten om de regels oer Eko noch mar ris skerp te stellen en 

dúdlik te meitsjen. Tenei soe der foar elk feest of aktiviteit fier fan 

te foaren in ekologysk ûndersyk komme moatte. Feestkommisjes 

en buertferienings koene har mar sette en der rekken mei hâlde.  

Dat sette lykwols kwea bloed by in espeltsje jongfeinten yn noard-

east Fryslân. Wat miende dy Douwe H. wol net. Soe hy harren fer-

telle hoe’t se feestje moasten? Mei Douwe gjin feestjes bouwe?  It 

moat net mâlder.Dan der mar hinne om dy man efkes geweken te 

nimmen en sa stie de kloft by him foar de doar. It koe gelokkich 

by praten bliuwe, gjin slaanderij en de glêssetter hoechde net te 

kommen. 

De kommissaris Arno Brok wie net sa wiis mei dy besite by Douwe 

oan hûs. Sa moatte wy net, kom dan op it provinsjehûs, mar noch 

folle better soe wêze dat de provinsje nei de boarger giet en earst 

ris goed by harsels te riede giet wat harren útspraken te weech 

bringe. De hiele saak sil dêrom nochris opnij besjoen wurde. 

Eko is en bliuwt wichtich, mar wit men hoe soks ta te passen? Nim 

no dat gefal fan dat gat yn it gaasstek om it park De Hoge Veluwe 
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hinne. Wa docht no soks of wie it bedoeld om it natuergebiet grut-

ter te meitsjen en romte te jaan foar alle bisten? 

In wolf fûn de iepening en makke sa syn territoarium in slach grut-

ter. It bist trof dêr in keppel seldsume skiep. Hiel wat oars as dy 

gewoane skiep fan de boeren. Dat paste skoan by syn menu en hy 

tinne de keppel mar wat út. De behearders sieten mei de hannen 

yn ’t hier. Sa’n beskerme bist op- of fuortjeie mei net en sjitte al 

hielendal net. Doe is der besletten om de oerbleaune keppel mar 

in skoft oer te bringen nei in oar lân. Ja men docht alle war om 

ekologysk lykwicht te hoedzjen en te noedzjen en dan wurdt der 

net sjoen nei de kosten. 

Oare kearen sjitte de goede bedoelings fan eko harren doel folslein 

foarby. Dat sjogge wy no wol wer yn de Oostvaardersplassen. It 

wie sa’n moai plan mei al dy grutte gersfretters, wat soene dy sa’n 

gebiet moai ûnderhâlde kinne en wat in frijheid foar dy bisten.  

Blykber hie men net yn de rekken dat yn it wyld gjin gebrûk mak-

ke wurdt fan hoedmiddels en dat Nederlân eins te lyts is foar sa’n 

grut projekt. Sadwaande binne der op dit stuit 1400 herten tefolle 

en dy moatte ôfsketten wurde. By diere leafhawwers giet de grize 

oer de grouwe en protesten sille der grif komme. 

Ja Eko en alles wat der mei gearhinget is gâns komplekser as dat 

wy miene en it wurdt noch in poepetoer om dat allegearre syn ge-

rak te jaan en goed te dwaan yn in elk syn eagen.En soe al dat 

yngripen fan de minsken wol fertuten dwaan?  

Harm Bosga. 
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  Groninger klei-aardappelen 
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Yn petear mei – Doutsen Hoekstra   __  
 

Het is begin december en ik ben op weg 

naar Doutsen Hoekstra. De 29-jarige 

Doutsen, woont sinds 2019 samen met 

haar partner Nico en hun drie famkes aan 

Master de Jongwei, direct naast het 

Dorpshuis. Bij de voordeur, vol in het 

licht, tref ik een paar wortels met loof en 

een bakje met water aan. Je weet maar 

nooit of en wanneer Sint met zijn paard 

Ozosnel langs zal komen. Het zijn span-

nende dagen zo vlak voor Sinterklaas 

voor de kinderen, maar gelukkig liggen ze 

nu lekker te slapen en krijg ik de gele-

genheid met Doutsen in gesprek te gaan. 

Een reden om Doutsen op te zoeken, is het initiatief “Bernespul” 

waarvan de aftrap 4 september j.l. was. Maar daarover later meer.  

 

Voordat ze de kavel op De Tike kochten, was Doutsen al bekend 

met ons dorp. Haar vader, Piet Hoekstra, is opgegroeid aan Pein-

derwei nr. 12 en verhuisde later naar Opeinde. Ook Doutsen haar 

beppe Sietske Elverdink-de Haan is opgegroeid in de Tike aan de 

Master de Jongwei 18.  

 

Doutsen zelf is geboren en opgegroeid aan de Tjerkeloane in 

Opeinde, samen met een oudere broer en jongere zus als een echt 

Frysk gezin. Als Doutsen 11 jaar is, scheiden haar ouders. Eerst 

gaat Doutsen met haar moeder mee en later woont ze nog enkele 

jaren bij haar heit. Natuurlijk is het nooit de ideale situatie verteld 

Doutsen, ‘mar it hat my wol makke tot wa’t ik no bin en wy binne 

noch steeds hiel hecht mei elkoar.’ Ze omschrijft de relatie met bei-

de ouders als fijn en het thuiskomen voelt ook altijd weer warm 

aan. De scheiding heeft haar wel gevormd. ‘Ik waard hiel gau self-

standich en spruts my earlik en oprjocht út oer wat ik tocht en dat 

doch ik noch steeds’. Op 17-jarige leeftijd leerde ze Nico de Jong -

uit Drachten- kennen. Beide spelen voetbal bij ONT – in Opeinde. 

Er is een familietoernooi en Doutsen is keepster maar niet gelukkig 

met haar rol. Nico geeft aan wel met haar van positie te willen rui-
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 len. En zo komen ze naderhand in gesprek en klikt het gelijk. De 

relatie duurt een jaar tot Nico, voor zijn werk, verhuist naar Lang-

broek –provincie Utrecht-. Doutsen vindt het moeilijk om de relatie 

en deze afstand in te passen in haar eigen leven en is zoekende in 

wat ze zelf wil; leuke dingen doen en richting kiezen voor opleiding 

en werk. Samen beslissen ze om een pauze in te lassen. Doutsen 

blijft bij heit wonen en rondt haar opleiding in de horeca af. Ze be-

gon al met werken in de horeca op haar 14de en maakt op haar 

19e promotie tot leidinggevende. Het werken in de horeca was 

Doutsen haar passie, maar ze is uiteindelijk op haar 23e gestopt 

omdat ze het flexibele werken niet meer fijn vond in combinatie 

met haar gezin. Als ze 19 jaar is komt Nico weer in het Noorden 

wonen. Hun liefde blijkt sterk en het raakt ‘echt’ aan. Doutsen 

woont nog een jaar twee dagen in Opeinde, maar is het meest in 

Drachten te vinden, samen met Nico. 

Doutsen heeft al op jonge leeftijd een kinderwens en gelukkig kan 

Nico daarin mee. Als het onderwerp kinderen aangesneden wordt, 

gaan Doutsen haar ogen stralen en haar hart open. Je proeft haar 

liefde voor Nico en hun kinderen; Yfke van 6 jaar, Ilyse van 3 jaar 

en Fardau die net 2 geworden is. Ik bekijk Doutsen haar profielfoto 

op Whatsapp waar ze alle drie prachtig opstaan en vraag me af of 

het meer ‘engeltjes’ of ‘bengeltjes' zijn? ‘Alle trije ha se in hiel ei-

gen karakter; fan soargjend en ferantwurdlik tot pittich en sels de 

dingen regelje wolle’, zegt Doutsen, ‘mar oer it algemien binne se 

leaf, ek foar elkoar.’ Dat Doutsen een groot hart voor kinderen 

heeft, blijkt wel als ik haar vraag naar het werk wat ze nu doet: 

peuter- en dagopvang bij Us Stekje in Drachtstercompagnie. Een 

kleinschalige en huiselijke kinderopvang voor kinderen van 0-13 

jaar. Bijzonder aan de opvang is dat ze VVE - gecertificeerd (voor- 

en vroegschoolse educatie) zijn. Dit programma heeft als doel om 

onderwijs- en/of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen tijdig 

te signaleren, bespreekbaar te maken en het daarmee op jonge 

leeftijd pogen te verminderen voordat ze toe zijn aan regulier on-

derwijs. Daarnaast is de opvang 2-talig; Frysk en Nederlands. Zo 

heeft Doutsen recent haar Fryske certificaat en Nederlandse exa-

men weer moeten behalen. In de visie en het doel van Us Stekje 

kan Doutsen zich helemaal in vinden. ‘De bêrn in twadde thús bie-

de wêr’t hja hun feilich en fertroud fiele en goede herinneringen 

oan oerhâlde, dêr krij ik enerzjy fan.’ Maar ook dat ze een positief 
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aandeel in de ontwikkeling van het kind mag hebben, waarbij de 

kwetsbaarheid soms al zo tastbaar is, zodat het later durft te ver-

trouwen op zijn/haar eigen keuzes.  

 

Samen met Nico heeft Doutsen 7 jaren in Drachten gewoond, toen 

hun oog viel op het land van Wierd en Gea (achterburen) wat te 

koop aangeboden werd. Ze waren al in meer omliggende dorpen 

rondom Drachten aan het kijken geweest maar deze plek op De Tike 

beviel hen gelijk. Voor het ontwerp van de woning hadden ze al 

ideeën opgedaan. En bij geluk kregen ze toestemming om een vrij-

staande woning te bouwen, want oorspronkelijk was het bestem-

mingsplan 2-onder-1 kap woning. Het enige probleem was tijdelijk 

onderdak voor hen als gezin. Doutsen haar heit was bereid om zijn 

woning te delen en zo hebben ze een jaar gezamenlijk gewoond in 

Opeinde. In diezelfde periode raakte Doutsen zwanger van hun 3e 

kindje en moest er met 39 weken zwangerschap verhuisd worden. 

Gelukkig liet baby Fardau 2 weekjes langer op zich wachten dan ge-

pland. Een periode van zich settelen als gezin brak aan. In diezelfde 

periode werd duidelijk dat de Gielguorde zou sluiten. Ondanks dat ze 

nieuw waren op het dorp, voelden ze de impact van deze beslissing. 

‘Foar ús bêrn fûnen wy it hiel spitich dat wy in skoalle bûten De Tike 

sykje moasten wan hoe moai is it as dyn bêrn nei skoalle kinnen yn 

it doarp wêr’t hja wenje en sa ek opgroeie mei doarps- en leeftiids-

genoatsjes.’ Door gesprekken met andere ouders en haar rol binnen 

de activiteitencommissie met buurvrouw Louwina, signaleren ze een 

behoefte tot meer verbinding voor de kinderen. En zo ontstond het 

idee van vier moeders; Louwina, Klaske, Dieuwke en Doutsen om 

“Bernespul” leven in te blazen. 4-5 x per jaar willen ze de kinderen 

in de basisschoolleeftijd een leuk, ontspannen en gezellig dagdeel 

bezorgen. In september was de aftrap en ook oktober was een groot 

succes te noemen. Deelname voor de kinderen is kosteloos; er 

wordt zoveel mogelijk vanuit subsidies bekostigd. Zelfs kinderen on-

der de 4 jaar kwamen en werden door de grotere kinderen meege-

nomen in het spel.    

 

Hoe doet Doutsen dit toch allemaal, naast 3 kleine kinderen thuis, 

werk en privé al deze extra activiteiten organiseren. ‘Ik bin hiel 

struktureard. De moantiid en de jûn ha fêste rituelen. Dêrneist is 

Nico in grutte steun; rêstich en hiel soarchsum yn syn aard.’ Nico, 
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 die als teamleider Beveiliging 

werkt bij een databedrijf in 

Groningen en Eemshaven. 

Maar de dinsdags is het voor 

hem “Heitedei” en ook voor 

het koken en zorgen van de 

kinderen, draait Nico zijn hand 

niet om. Ze genieten enorm 

van het rustige en landelijke 

leven op De Tike. Afgelopen 

voorjaar sloeg dit alles ineens 

om. Het was op een zondag in 

mei – Moederdag - en ze rij-

den als gezin naar huis. Omdat het einde van de middag is, zit Nico 

met de jongste 2 kinderen achterin, Yfke voorin en Doutsen rijdt. 

Als ze op de Master de Jongwei rijden, denkt Doutsen wat ruik ik 

toch? Ter hoogte van Kokkelân ziet ze ineens de vlammen aan de 

binnenkant van de auto, waar zijzelf en Ilyse zitten, omhoogko-

men. Ze schrikt enorm maar handelt gelijk door Yfke er ‘uit te gooi-

en’. Op de achterdeuren zit echter kinderslot, dus Nico en de jong-

ste 2 kunnen er niet zelf uitkomen. Het is beangstigend hoe snel 

het vuur om zich heenslaat. Maar ze komen allemaal ongedeerd 

buiten de auto te staan. Wel ieder aan een andere kant van de auto 

die volledig uitbrandt. Die afstand voelt verscheurend, maar Dout-

sen is oh zo dankbaar dat ze met de schrik vrijgekomen zijn. Tij-

dens het praten staan de tranen weer in haar ogen. Ook het meele-

ven welke ze kregen vanuit het dorp heeft hen als gezin enorm 

goed gedaan. Er staat een nieuwe auto op de oprit, maar Doutsen 

betrapt zich erop dat ze zichzelf moet blijven dwingen om achter 

het stuur te gaan zitten om te rijden en de beslotenheid van de au-

to en wat er kan gebeuren niet leidend te laten zijn. Een oorzaak 

voor de brand is niet gevonden. En gelukkig zijn de sporen op het 

wegdek nu ook door de regen weggevaagd. De materiële schade is 

te overzien. Veel belangrijker is: ‘We ha elkoar noch'.  

Haar werkzaamheden bij Us Stekje vroegen in de eerste lockdown 

extra inzet en bracht risico's voor haar eigen gezondheid met zich 

mee omdat ouders van cruciale beroepen hun kinderen nog wel 

kwamen brengen. Doutsen werd afgelopen voorjaar ziek van Covid, 

zonder heel ernstige klachten. Ze bleef de enige in het gezin die 
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besmet raakte. Dit volgde kort op het auto-ongeluk en het gaf 

haar daarmee de kans om deze gebeurtenis enigszins te verwer-

ken en wat meer thuis te zijn.    

 

Wat is je mooiste gebeurtenis of herinnering?  

‘Mijn swangerskippen en bertes fan ús bêrn ha ik as hiel spesjaal 

erfaren.' Een klein leven wat in je groeit, onbeschrijfelijk mooi! 

Maar ook het moment dat ze haar neefje Gosse Pieter, zoon van 

haar broer Klaas en schoonzus Jeltje die met 31 weken geboren 

werd, voor het eerst in haar armen had. Dit te vertellen ontroert 

Doutsen nog.  

 

Wat maakt dat je op De Tike bent komen wonen?  

‘De rust, it doarpslibben. Gewoan "hoi” tsjin elkoar sizze omdatst 

elkoar kinst.’  

 

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?  

‘Ik hâld augryslik fan sliepen! Mar meist my wekker meitsje om op 

fekânsje te gean nei in waarm lân'. Direct komen er herinneringen 

naar boven van eerdere vakanties met Nico naar warme oorden. 

Als gezin zijn ze naar Menorca geweest, ook wel buggy eiland ge-

noemd vanwege de vele kindvriendelijke accommodaties.  

 

Wat is je levensmotto?  

‘Bliuw ticht by dysels, ongeacht de situaasje, dan komt it goed!’  

 

Wie is je (grote) voorbeeld en waarom?  

‘Ik kin en wol net sasear ie persoan neame om’t ik dan oaren te-

koart doch. Mar myn famylje, it gesin wêr’t ik berne en opbroeid 

bin is hiel belangryk foar my.’ Zo mocht Doutsen heel recent bij de 

bevalling van haar nichtje zijn. Een prachtige maar ook heel inten-

se ervaring voor haar en haar zusje. Die band blijft altijd.  

  

   

Volgende keer Yn petear mei: Liesbeth Faber  

 

AS 
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Reanimatie en AED_________________________ 

En dan was het eindelijk zover 

de reanimatie/ AED cursus 

kon doorgaan. Nadat het door 

de Corona maatregelen al een 

aantal maal was uitgesteld 

konden we op 8 oktober dan 

toch eindelijk los. 

 

 

 

De training werd verzorgd door Dik Zijlstra van BHV Friesland en 

Jillard Faber. Helaas was de opkomst niet heel hoog, er waren vijf 

mensen aanwezig. Maar deze vijf waren dan ook super gemoti-

veerd. Na een stukje theorie over reanimatie en gebruik van de 

AED was het tijd om echt aan de slag te gaan. Dus oefenen op de 

reanimatie poppen. Er werd super goed gereanimeerd en de deel-

nemers werkten zich allemaal in het zweet. Maar het bleef niet bij 

reanimeren ook de AED werd door iedereen bediend, ook dit ging 

helemaal goed. Het mooie was dat er geoefend werd met dezelfde 

soort AED die bij ons in het dorp hangt. Dit geeft vertrouwen mocht 

deze ooit nodig zijn (wat we natuurlijk niet hopen). Dik had voor 

alle deelnemers nog een goodiebag geregeld met daarin onder an-

dere een beademingskapje. Maar het allerbelangrijkste was dat alle 

deelnemers hun certificaat met glans gehaald hebben.  

In 2022 zal er wederom een reani-

matie/AED training aangeboden 

worden, wilt u ook mee doen? Hou 

dan de aankondiging hier in de 

Heidehipper in de gaten. Mocht u 

vragen hebben over deze training 

dan kunt u terecht bij de beide in-

structeurs. 
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Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 

Historische kring De Tike, De Rûnte___________ 

Helaas kon ons voorgenomen expositieweekend van afgelopen 

november, net als vorig jaar, niet doorgaan. Heel jammer, maar 

het kon niet anders vanwege de nieuwe Corona regels.  

Wij hadden ieder graag willen ontmoeten dat weekend, waarin u 

dan ook weer andere oude bekenden en soms onbekenden kon 

treffen. 

Natuurlijk hopen we dat de situatie komend jaar zo is, dat veel 

dingen dan weer wél kunnen. 

In december komt onze 27ste uitgave van de WEROMSJOCH uit. 

Dat wel. Ook weer vol interessante artikelen en verhalen over de 

geschiedenis van ons dorp.    

Misschien wilt u ook nog eens kijken naar filmpjes en foto's van 

onze eerdere activiteiten. Altijd leuk, zo denken wij. Op internet 

kunt u e.e.a. vinden, via YOUTUBE. Als u daar bij 'zoeken' 

'Historische Kring De Tike”, in typt dan kunt u er o.a. enkele ou-

dere opnames vinden over onze exposities.  

Wij wensen u alle goeds, gezondheid en geluk, goede feestdagen 

en een voorspoedig 2022 

Mei freonlike groetnis, 

Het Rûnte team  
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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    __ 

Dize kear oer twa wurden dy’t wat it lûd oanbe-

langet wat op inoar lykje, de wurden hûd en 
hoed. Hoed is eins in twalûd, lykas voer en boer 

yn it Hollânsk. Voet en moet klinkt krekt efkes 

oars. De betsjuttingen fan beide neamde wurden 

binne folslein oars. 

De fuotballers fan it Nederlânsk alvetal sprongen 

tiisdeitejûn 16 novimber oer de hoed doe’t it har-

ren slagge om takom jier nei Qatar te kinnen. Oft 

it ek in idee mei in hoed op (in reuze-idee) om sa’n toernoai yn dat 
lân te hâlden, is in oar ferhaal. Faaks ha de bobo’s ûnder ien hoed 

(huodsje) spile om it safier te krijen, want jild stjonkt net. Miskien 

binne der genôch minsken dy’t sizze dat it neamde bobo’s ûnder de 

hoed skeelt (se binne gek). 

In sprekwurd seit: As men it mei de hoed fertsjinje kin, moat men 

gjin pet opsette. Mei oare wurden sein: as it maklik kin mei skjinne 

hannen, dan gjin gewrot mei smoarge hannen. 

It is altyd goed en stean hoed en noed foar inoar, benammen in 
dizze koroana tiid. 

Party minsken binne benijd wat de oerheid somtiden út de hege 

hoed toveret. 

En dan no hûd. Dan tinke wy yn it foarste plak oan it fel. De hûd 
kin hiel wat kleurgradaasjes ha en yn de wiken foar Sinteklaas is 

dat gauris yn it nijs. Wat kin en mei de kleur fan it feltsje fan de 

helpers fan de Sint wêze? Net al te donker, want dan sjocht men de 

“roetvegen”net. 

Der wurdt yn in soad rûnten noch altyd tocht dat it goed en sûn is 

en lis jo feltsje (hûd) mar flink yn de sinne en is dy der net dan 

mar ûnder de sinnebank. Op oanstean fan in tal dermatologen ha 

guon sportskoallen de sinnebanken lykwols oan de kant skood, 
want ier of let jouwe dy banken hûdproblemen. De gefolgen kinne 

raar útpakke en men kin der siik fan wurde mei de kwaal dy’t men 

leaver net by namme neamt. Dat “poepiebruin”, hoe stoer it ek li-
ket is dus  hielendal net sa sûn en jo wolle net graach dat men let-

ter seit: Hy of sy stekt yn in minne hûd, gjin geve hûd en dêrmei in 

twiveleftige konstitúsje.  
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 Okkerdeis siet in keamerlid in kollega yn de Keamer sadanich fer-

baal op de hûd, dat suver alle oaren tochten en it ek útsprutsen: 
Wêr binne langer de noarmen fan fatsoen bleaun? 

In protte opslûpte jongers en ek famkes miene dat ûnder de dek-

mantel fan koroana sy fan argewaasje mei man en macht de ply-

sjes wol op de hûd springe kinne. It liket der op dat sok dôfhûdich 
skaai benammen yn de buert fan stadions de boel yn de bulten 

jeie kin. Krije se lykwols de stok oer de hûd, dan hat de plysje it 

ek noch dien en leit it oan de oerheid. Of soe it sa wêze dat harren 

de hûd jokket en se ferlet hawwe fan in wan op ‘e hûd? Se binne 
hurd op ‘e hûd en se stekke suver rûnom yn it lân de pubers oan 

om de boel te fernielen. 

Jongfolk kin inoar ornaris net fan de hûd ôfbliuwe, oangean, wrak-

selje en gekjeie. Feinten en fammen dy’t slim fereale binne, 
hawwe der ek wol oan en sit inoar net oan de lea. 

Der binne fan dy beroppen dy’t slim op ‘e hûd oankomme, lykas 

grûnwurkers, straters en slykwurkers. Dy meie wol in sterke en 

taaie hûd hawwe. 

Luie Knilles kaam net folle troch de hannen, it leafst lei er ek oerd-

ei op ‘e hûd, hy koe him wol in gat yn ‘e hûd lizze. 

Soene dy brievebusfirma’s eins wol skjin op ‘e hûd wêze? Binne se 

wol earlik en betrouber of wolle se altyd mei de droege hûd op ‘e 
stâl reitsje? (gjin finansjeel ferlies en alles sels hâlde) 

Jo meie wolris rúthimmelje buorfrou, der sit gewoan in hûd op ‘e 

glêzen. 

De nije direktrise is net mak op ‘e hûd, se lit har net oan de kant 
skowe, it is ien mei hier op ‘e tosken. Se set de hûd derfoar en lit 

har ein net slûpe. 

De mollefangers fan de Harkema koene rinnendewei de fongen 

moltsjes út ‘e hûd helpe. 

En as der foar tsierende buorlju gjin oar ferwin is as inoar de hûd 

fol te skellen ynstee fan mei inoar te praten, dan moat de ridende 

rjochter der mar oan te pas komme. Omstanners kinne harren 

sokke tiden de hûd of lea stikken hâlde fanwege de spanning dy’t 
it jout.  

Harm Bosga. 
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 De maandelijkse kledinginzameling en de 

transporten  

De SWR organiseerde twee keer per 

jaar en dat bijna 30 jaar lang transpor-

ten naar onze projecten in Roemenië. 

De afgelopen 14 jaar gingen die naar 

het kinderproject CASA RAFA  in 

Mosnita.  

De transporten werden uitgevoerd door dhr. en mw. Luinstra en 

hun chauffeurs. Vanwege de hoge leeftijd van de familie Luinstra, 

moeten zij stoppen met dat werk. En moeten wij het voortaan 

doen zonder de transporten. Dat betekent dat we moeten stoppen 

met het inzamelen van kleding etc.  

Er zijn natuurlijk alternatieve mogelijkheden  voor uw overbodige 

kleding, zoals bij voorbeeld Dorcas winkel Drachten, De Hemmen 

10 of Dorcas Regio Depot Morra 2, Dorcas in Âldegea, familie D.J. 

de Jong, Gariperwei 35. Of Leger des Heils Drachten, Stationsweg 

112.   

Let wel: Onze Stichting BLIJFT zich inzetten voor steun aan het 

kinderproject in Mosnita.  

Onze vele donateurs en gevers maken het ons mogelijk om elk 

kwartaal een aanzienlijk geldbedrag over te kunnen maken ter on-

dersteuning van het altijd nog broodnodige werk voor de kinderen 

van CASA RAFA.  

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in wat onze Stichting allemaal 

doet, bezoek dan eens onze website. Die kunt u op internet vinden 

met  werkgroeproemenie.com     

Misschien geeft dat u aanleiding om dit prachtige, dankbare en 

kleinschalige werk ook te willen steunen.   

Namens de SWR  

Rien de Bruin 

De Tike 
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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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Nieuws van het dorpsbelang    _ 

Wederom worden we getroffen door de Corona-

pandemie en de bijbehorende maatregelen. Plannen 

die er eventueel waren moeten in sommige gevallen 

weer worden aangepast of de ijskast in. Als bestuur 

van het Dorpsbelang ervaren we dit ook als zeer 

vervelend. Inmiddels hebben we onze eerste verga-

dering op afstand weer gehad en hebben we een be-

zoek van de burgemeester moeten annuleren. Of de gemaakte 

plannen voor begin volgend jaar door kunnen gaan valt te bezien. 

Waar nodig blijven wij u op de hoogte houden via welbekende ka-

nalen. Voor nu hebben we weer een aantal zaken op een rij gezet, 

waarmee wij ons bezig hebben gehouden en graag met u delen. 

Mogelijke verkoop Tiekster bos 

De afgelopen maanden hebben wij een aantal malen contact gehad 

met makelaardij Mulder m.b.t. de verkoop van het Tiekster bos. Er 

is contact geweest met de gemeente Smallingerland, It Fryske Gea 

en Staatsbosbeheer om te horen of deze partijen bereid waren om 

de bosstrook aan te kopen. Dit bleek helaas niet het geval. It Frys-

ke Gea is hier nog het meest serieus op in gegaan en heeft ook 

contact gehad met de makelaar. De verkoper was echter niet be-

reid de prijs te laten zakken, waardoor It Fryske Gea afhaakte. Zij 

gaven aan dat de vraagprijs veel te hoog is ten opzichte van ande-

re projecten waar zij natuur aankopen. Voor ons is dit dan ook 

aanleiding om geen verdere pogingen te ondernemen, om te kijken 

of het dorp zelf of met eventuele hulp van stichtingen de bosstrook 

kan aankopen. Wij zijn als Dorpsbelang niet van plan hier een niet-

marktconform bedrag voor te betalen. 

Verlenging gebruik school VSO Talryk voor onbepaalde tijd 

Zoals wellicht bekend vanwege eerdere mededelingen, zou in de-

cember het gebruik van het schoolgebouw door VSO Talryk geëva-

lueerd worden. Dit is binnen het bestuur besproken en ook is er 

een raadpleging van omwonenden geweest. Hier is geen dusdanige 

reactie op gekomen, dat dit bezwaren heeft opgeleverd. Het be-

stuur heeft vervolgens bij de gemeente Smallingerland dan ook te 

kennen geven akkoord te gaan met het gebruik van het schoolge-

bouw door VSO Talryk voor onbepaalde tijd. Dit zal ook in het zo-

genaamde college advies worden opgenomen. Begin volgend jaar 
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 zal het college hier een definitief besluit in nemen. 

Rapport woningmarktverkenning 

Vanuit de gemeente hebben we het rapport woningmarktverken-

ning ontvangen zoals opgesteld door bureau Companen. Namens 

het dorp hebben wij hier eerder dit jaar ook onze inbreng in gehad. 

Daarbij is onder andere de uitkomst van de enquête, gehouden 

medio 2020 onder, aangeleverd. Mocht u hierin interesse hebben 

kunt u dit rapport opvragen bij onze secretaris Jan Kooistra, mid-

dels het welbekende e-mailadres van Dorpsbelang. 

Nieuwe dorpsvisie 

Tijdens de jaarvergadering van 15 september jl. was het onze in-

tentie om een start te maken met het ontwikkelen van een nieuwe 

dorpsvisie. Vanwege de lage opkomst destijds leek ons dit toen niet 

zinvol. Naderhand hebben we echter niet stilgezeten op dit gebied 

en zijn er inmiddels acties in gang gezet om hier een goed vervolg 

aan te geven. Samen met onze bevlogen dorpsgenote Bitoen Tran 

zijn we gestart met enkele activiteiten, waarin we uiteindelijk het 

hele dorp willen betrekken bij het ontwikkelen van een nieuwe 

dorpsvisie. Na de jaarwisseling hopen wij hier concreet in te wor-

den en kunt u van ons een bericht verwachten! 

Nieuwe ballenvangers voetbalveld speelterrein 

Omdat de ballenvangers op het speelterrein aan vervanging toe 

waren, hebben we enige tijd geleden het verzoek bij de gemeente 

neergelegd deze te vervangen. Een aantal weken geleden zijn deze 

ook daadwerkelijk vervangen, waardoor er weer naar hartenlust 

gevoetbald kan worden, zonder veel zoekwerk naar afzwaaiende 

ballen! 

Toekenning buurtbudget 

Voor de 2e ronde van het buurtbudget 2021 heeft het bestuur 2 

aanvragen ingediend, nl: 

• Een financiële bijdrage (€ 1.000,00) voor het dorpsfeest, 

deze aanvraag is ingediend door feestcommissie. 

• Een bedrag van € 1.200,00 voor een nieuwe informatieta-

fel nabij de glasbak, deze aanvraag is ingediend door het 

bestuur van het dorpsbelang. De informatietafel, zal een 

tafel worden met informatie en een plattegrond van de 

Tike. Het Dorpsbelang heeft  Yka van der Veen gevraagd 

om hier een ontwerp voor te maken.   
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Beide aanvragen zijn door de gemeente toegekend. Doel is om de 

nieuwe  informatietafel dit voorjaar te plaatsen op de oorspronke-

lijke plaats. 

Vernieling vogelkijkhut 

Half oktober ontvingen wij van een inwoner uit de Tike een bericht-

je, dat de vogelkijkhut opnieuw vernield was. Dit keer was er spra-

ke van een behoorlijke schade. Uit 1 wand waren nl. alle plakjes 

geslagen. Als bestuur betreuren wij het dat de hut voor de 3e keer 

vernield is. De schade is gemeld bij Staatbosbeheer. Mocht u tij-

dens een bezoekje aan de kijkhut schade constateren kunt u dit 

zelf melden bij Staatsbosbeheer, maar mag u dit natuurlijk ook bij 

de bestuursleden kenbaar maken. 

Oproep nieuwe bestuursleden 

In de loop van komend jaar lopen er weer enkele termijn van zit-

tende bestuursleden af. Daarom bij deze het verzoek aan u als 

dorpsgenoten om een keer na te denken of een dergelijke vrijwil-

ligersfunctie niet iets voor u is. Mocht u twijfelen of vragen hebben 

over de inhoud van een bestuursfunctie mag u te allen tijde con-

tact zoeken met de bestuursleden. Ook bent u van harte welkom 

om eens een bestuursvergadering bij te wonen! Wij hopen graag 

van u te horen en rekenen op u! 

Als bestuur van Dorpsbelang De Tike willen we u fijne 

Kerstdagen en een goede jaarwisseling wensen! We hopen 

dat het nieuwe jaar mooie nieuwe ontwikkelingen mag 

brengen. Pas goed op elkaar! 

Bettie Elverdink – de Boer 

Bauke de Boer 

Jan Kooistra 

Jillard Faber 

Inge Breedijk 

Agenda 

Maandag 10 januari 2022 19:30 uur Bestuursvergadering 
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Verslag jaarvergadering Dorpsbelang de Tike____ 
 
Woensdag 15 september 2021 
Dorpshuis de Tike  
Aanwezig: 15 personen, waaronder bestuursleden  
Afwezig met kennisgeving: Erik Kort van  
Gemeente Smallingerland  
Notulist: Jan Kooistra 
 

Opening 

Bettie Elverdink – de Boer opent de vergadering en heet de aanwe-

zigen welkom. De lage opkomst wordt benoemd, waarna er een 

korte discussie ontstaat over mogelijke oorzaken. Er wordt geop-

perd om een volgende keer de uitnodiging huis aan huis te ver-

spreiden. Klaas Kingma geeft aan dat dit door Historische Kring 

ook is gedaan voor een bijeenkomst afgelopen zondag, maar hier 

waren er ook een miniem aantal bezoekers. Aanwezigen stellen 

vast dat het lastig is om inwoners te motiveren voor dergelijke bij-

eenkomsten. 

 

Mededelingen 

Op 8 oktober wordt er door Jillard Faber en Dik Zijlstra een AED 

training georganiseerd waarvoor nog plekken beschikbaar zijn.  

Erik Kort, onze wijkmanager vanuit de gemeente, heeft zich afge-

meld vanwege verplichtingen elders. 

 

Jaarverslag 2020 

Het jaarverslag zoals in juli dit jaar naar de leden verstuurd, wordt 

in de vergadering op het scherm getoond en doorlopen. Ieder on-

derdeel in het verslag wordt kort toegelicht. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen. 

 

Financiën 

De kascontrole is uitgevoerd door Heine Veenstra en Joop Hoek-

stra. Beide heren zijn afwezig, maar hebben kenbaar gemaakt dat 

alles er goed uitziet en er geen aanmerkingen zijn. 

Penningmeester Bauke de Boer licht aan de hand van presentatie 

een aangepaste opzet van de financiën toe. Er zijn nu bij de giro 

een aantal losse “potjes” aangemaakt, zodat er voor de verschil-

lende kostenposten duidelijk is wat het bijbehorende budget is. 
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 Ook hierbij zijn er geen vragen of opmerkingen. 

Joop Hoekstra treedt terug als kascommissielid. In de vergadering 

biedt Gosse Wijnsma zich aan om volgend jaar met Heine Veenstra 

de kascontrole uit te voeren. 

 

Terugblik, vooruitblik 

Aan de hand van een presentatie wordt teruggeblikt op de afgelo-

pen 1,5 á 2 jaar en wordt er stilgestaan bij actuele en toekomstige 

acties. Zaken die aan bod komen zijn: 

Opstellen Privacyverklaring  | Verwerken Swilkjes 

Optearboekje nieuwe inwoners | Aanpassingen website 

Ontwikkelingen AED   |Organisatie Opschoonommetje 

Vernielingen vogelkijkhut  | Nieuw picknickbank 

Gebruik schoolgebouw door Unyk | Realisatie dorpsplein 

Infopaneel nabij glasbak  | Historische paden 

 

Tijdens de behandeling van bovenstaande komen er de volgende 

opmerkingen: 

Er wordt gevraagd of nieuwe inwoners ook nog een tegeltje met 

dorpswapen ontvangen. Toevallig is dit nu actueel, omdat hier naar 

gevraagd is bij het bestuur. Bestuur zegt toe mogelijkheden uit te 

zoeken om bij te bestellen. 

 

Het pad richting vogelkijkhut is op dit moment behoorlijk begroeid 

en daardoor moeilijk begaanbaar. Binnenkort is er overleg met 

Staatsbosbeheer en zal dit aan contactpersoon worden voorgelegd. 

Historische paden zijn op enkele drassige plekken opgehoogd, 

maar dit blijkt nog niet voldoende. Er wordt geopperd voor toepas-

sing houtsnippers. Probleem is ook dat waterschap niveau in sloten 

omhoog heeft gebracht. Dit zorgt ervoor dat paden snel onder wa-

ter staan. 

 

Bij het bespreken van het te koop staan van het Tiekster Bos wordt 

als optie aangedragen de Sake Reindersmastichting te betrekken 

bij een eventuele aankoop van de bosstrook. Bestuur houdt een 

stevige vinger aan de pols en heeft inmiddels contact met It Fryske 

Gea en Staatsbosbeheer voor eventuele aankoop. 
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Doel was om in de vergadering ook een nieuwe dorpsvisie onder de 

aandacht te brengen, maar gezien de lage opkomst is er voor ge-

kozen dit door te schuiven naar een ander moment. Gosse Wijns-

ma licht in het kort nog de status van het initiatief voor woning-

bouw toe. Er zijn op dit moment 2 initiatieven uit het dorp om op 2 

verschillende plekken woningbouw te realiseren. De gemeente 

heeft onlangs een enquête gehouden onder inwoners en baseert 

hier eventuele toekomstplannen op. Vanuit Dorpsbelang zijn des-

tijds de uitkomsten van een enquête uit de zomer van 2020 ge-

deeld als input voor deze enquête van de gemeente. 

 

Bestuursverkiezing 

Yka van der Veen neemt na haar termijn van 4 jaar afscheid van 

het bestuur. Bettie blikt met enkele mooie woorden terug op de 

vele werkzaamheden die Yka tijdens haar termijn heeft uitgevoerd. 

Met een mooie bos bloemen wordt Yka bedankt voor haar inzet en 

prettige samenwerking! Inge Breedijk is voorgedragen om toe te 

treden tot het bestuur. Er hebben zich geen tegenkandidaten ge-

meld en daarom wordt de vergadering akkoord gevraagd voor het 

toetreden van Inge tot het bestuur. Met instemming van alle aan-

wezig wordt Inge benoemd als nieuw bestuurslid, waarna ze zich-

zelf in het kort voorstelt. Ditzelfde doet ook Jillard Faber die vorig 

jaar is toegetreden, maar vanwege het niet kunnen houden van 

een jaarvergadering daar destijds niet de mogelijkheid voor heeft 

gehad. 

 

Toelichting voorzitter feestcommissie 

Voorzitter Gosse Wijnsma licht in het kort de plannen voor het 

dorpsfeest van volgend jaar toe. Dit zal plaatsvinden op 16, 17 en 

18 juni. Er is binnen de commissie nog enige twijfel over de invul-

ling van met name de zaterdagavond en dan met name of dit klein 

gehouden moet worden of groter, zodat ook feestgangers van om-

liggende dorpen worden getrokken. De twijfel wordt ingegeven 

door het minieme budget wat beschikbaar is. 

 

Gosse licht vervolgens kort het conceptprogramma toe. 

Er zal geen optocht met versierde wagens worden georganiseerd. 

Dit blijkt qua vereisten rondom verzekering financieel onhaalbaar. 

Er wordt gekeken naar een alternatief met een optocht van ver-

sierde fietsen of dergelijke. Buurtverenigingen kunnen straten ver-
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 sieren, waarbij mogelijk ook prijzen voor worden georganiseerd. 

Er dient een andere tentverhuurder te worden gezocht, omdat de 

partij die dit voorheen deed is gestopt met de verhuur. 

Na afloop van Gosse zijn toelichting ontstaat er nog een korte dis-

cussie over de bijdragen vanuit het dorp en de manier van innen 

van deze bijdragen. Er wordt nog aangegeven om het dorp in te 

lichten over de kosten voor de organisatie, zodat inwoners een be-

ter beeld hebben wat er nodig is om het feest te organiseren en 

zodoende ook een reële bijdrage kunnen leveren. 

 

Rondvraag + sluiting 

Lammie Postema plaatst een opmerking over de bermen en staat 

van de Susterwei. De gemeente lapt deze bermen af en toe enigs-

zins op, maar dit is volgens haar niet afdoende. Volgens Sjoerd 

Hoekstra ontstaan er ook steeds meer scheuren in het wegdek. 

Bestuur zegt toe de situatie nogmaals met de wijkmanager op te 

nemen. Er zal worden gevraagd of wegdek net als Doktersheide op 

termijn kan worden vervangen en of eventuele “hobbelkeien” in de 

berm een optie zijn. Deze keien verharden de bermen, maar hier-

over kan niet met hoge snelheid worden gereden.  

Verder zijn er geen vragen, waarna Bettie de vergadering sluit en 

alle aanwezigen dankt voor hun komst en aandacht. 
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Efkes foarstelle..._familie Raap_______________ 

Hallo Dorpsgenoten, 

Via deze weg willen we ons graag voorstel-

len; Wij zijn de familie Raap en sinds afge-

lopen mei wonen wij met veel plezier in de 

Tike. We zullen een stukje terug gaan in 

onze geschiedenis. Rene en ik leerden me-

kaar kennen op een camping in Valkenburg 

in 2006. We waren 16 en 17 jaar oud. Ik 

(Carlijn) woonde in Almere en Rene in Ga-

ryp. Zo peddelden we elk weekend naar 

elkaar toe. Tot Rene in 2010 solliciteerde in Almere en daar een 

baan kreeg kochten we in 2011 onze eerste woning in Almere. 

Waar we met heel veel plezier woonden en ook een flinke verbou-

wing hadden gehad. Op april 2014 werd onze zoon Dani geboren 

waar het verhuizen weer begon te kriebelen en er een huis te koop 

kwam waar Rene altijd al gek op was. Die kochten we en in 2015 

verhuisden we binnen Almere. Op 30 september 2016 werd onze 

dochter Aivy geboren. Compleet waren we maar voor Rene voelde 

het nooit echt zo. Hij had nooit gedacht zo lang in Almere te wo-

nen. Het gemis naar Friesland was er altijd. In de tussentijd zoch-

ten we allebei een baan naar een landelijk bedrijf met de intentie 

ooit te verhuizen naar Friesland en we dan werk zeker zouden zijn. 

Toen kwam Corona en het thuiswerken werd normaal. Er kwam 

een vacature in het noorden bij het bedrijf waar Rene werkzaam is. 

We gingen ervoor op zoek naar huizen en uiteindelijk vonden we 

het huis in de Tike en hadden beide een goed gevoel. Afgelopen 

mei is Rene samen met hulp flink aan het klussen geweest en 

kwam ik met de kinderen een maand later. Zo begon ons leven 

hier, de kinderen op een nieuwe school wat vonden we dat span-

nend. Maar wat zijn we trots het is ons gelukt. We genieten van de 

ruimte en de rust, het voelt nu compleet. Vanaf het begin af aan 

hebben wij ons welkom gevoeld in het dorp en we hopen bij de ve-

le activiteiten aanwezig te kunnen zijn zodat we jullie ook leren 

kennen. Via deze weg willen wij alle mensen in de Tike vast een 

fijne kerst toe wensen en een goed uiteinde van 2021 en een mooi 

begin van 2022.  
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Annemijn Rol Tweede Kerstdag bij podium Witte-

man om 18:15 NPO 2  
Ik ben Annemijn en ben 10 jaar oud (jong). Afgelopen weekend heb ik 
opnames gemaakt voor Podium Witteman. Samen met mijn viooljuf Julia 
Philippens en haar bandje Fuse heb ik een rol gekregen in de uitzending 
van 26 december. Er speelde ook een leerling van de drummer mee. Ik 
speelde ook een liedje met Mike Boddé. Het zou eigenlijk een jaar terug 
al opgenomen moeten zijn, maar door corona is het er niet van geko-
men. Omdat het nu een kerstuitzending werd heb ik een mooie rode glit-
terjurk gekocht en daarbij heb ik zilveren viool hangoorbellen gekregen 
en s’ochtends heeft de kapper mijn haar ook nog mooi gemaakt. Na een 
lange rit naar Amsterdam waren we aan gekomen bij de studio. Ik had 
buikpijn van de zenuwen maar het kon ook komen van blijdschap. Het 
zag er heel anders uit dan op tv, het 
lijkt op tv namelijk een kamer maar 
eigenlijk zijn dat schermen. Er lie-
pen overal camera mensen geluids- 
en lichtmensen en muzikanten rond. 
En een strenge regisseur die in de 
chaos orde moest scheppen. De 
presentatoren Floris Kortie, Paul 
Witteman en Mike Boddé waren er 
ook en ik vond het heel leuk om ze 
te ontmoeten. Na een tijdje kwam 
ook Fuse, zij zijn de huisband dus 
kenden alles in het gebouw. Het 
was lunchtijd dus gingen we naar een hele grote ruimte waar eten was. 
Toen we klaar waren met eten was de doorloop dus moesten ik, Fuse en 
Waldemar (de leerling van de drummer) naar de studio om alles te spe-
len. Toen kwam Mike en speelde we een blues die  ‘Now’s the time’ heet 
ook heb ik een eigen intro bedacht voor dat lied. Toen alle gasten waren 
geweest (die trouwens echt mooi speelden of zongen) gingen we opne-
men, normaal is het live maar omdat de uitzending met Kerst is namen 
we het nu van te voren op. Toen waren de opnames. Ik had het niet 
goed begrepen dus vroeg ik aan mijn juf die naast me stond of het voor 
het echt was en ze zei ja en ik raakte gestrest. Even later keek ze naar 
me en zei dat het toch niet zo was en ik ontspande me weer en speelde 
toen gewoon rustig, maar toen we avondeten gingen halen op de plek 
waar ook de lunch was zeiden mijn ouders ‘goed gedaan schat!’ Ik vroeg 
of dit dan toch echt was en het bleek zo te zijn. Gelukkig had ik goed ge-
speeld! Na lekker eten en gezellig praten gingen we weer naar huis. Met 
slaapzak en al zaten we in de auto en probeerden lekker te slapen. Op 
naar het volgende avontuur!!!!!!!! Ik wens iedereen fijne kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar en natuurlijk veel kijkplezier met de uitzending 
van Podium Witteman. 

Groetjes Annemijn Rol 
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 SDG Nieuws   ________  ______ 

Sjoelen en kegelen 2021, wederom door de huidige maatregelen 

kon dit jaarlijkse festijn niet doorgaan. Maar we kunnen toch wel 

iets organiseren? Jazeker. Er kwam een hilarische actie tot stand; 

Schijt je Rijk! Wie wil dat nou niet! Kavels kopen met kans op 

schitterende prijzen! Gelukkig kon dit evenement doorgaan, wel 

helaas zonder publiek op locatie. De laatste week voor Schijt je 

Rijk moesten alle zeilen nog bij gezet worden om het door te laten 

gaan, en het werd toch een groot succes! Er werden maar liefst 

450 kavels verkocht en 200 loten voor extra prijzen! Via een 

livestream kon de hele Tike live meekijken dat koe Grietsje deed 

wat ze moest doen; Schijten! De opbrengst van het evenement 

was maar liefst €3695,50! Een woord van dank gaat uit naar alle 

sponsoren en lotenkopers! Super!  

Als dank hiervoor staat er een opname online op Youtube, welke 

wij op 2 november opgenomen hebben in de kerk van Kootstertil-

le. Deze opname kunt u vinden op onze site en facebookpagina.  

Op 23 november moesten we helaas weer besluiten de repetities 

voor eerst te stoppen. Jammer, we waren druk bezig met de voor-

bereiding van ons kerstconcert welke gepland stond op 18 decem-

ber in Eastermar.  

Begin deze maand hoorden wij dat het met de gezondheid van Pie-

ter Zandstra, heit van “ús Durk” en vroeger jarenlang lid van SDG, 

snel achteruitging. In overleg met de familie hadden we het idee 

opgevat om nog 1x voor Zandstra te spelen. Op maandagavond 6 

december stonden we met ons allen voor hun huis, en hebben we 

een aantal koralen ten gehore gebracht. Op donderdag 9 decem-

ber is Zandstra overleden. Wat mooi dat we die maandag nog heb-

ben kunnen spelen op de Polderdyk.  

Op 8 december kregen wij het overlijdensbericht van Sjoukje Pijl-

Hoekstra. Bij de meesten bekend als “tante Sjouk”. Tante Sjouk 

was groot supporter van SDG en haar man was één van de mede-

oprichters. Het was haar grote wens dat SDG betrokken zou wor-

den bij de afscheidsdienst en dat verzoek heeft de familie aan ons 

gedaan. Door de huidige maatregelen kon dit niet met de volledige 

bezetting. Op maandag 13 december heeft een klein groepje de 
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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 

dienst mogen begeleiden in het dorpshuis van De Tike. Een mooi 

een waardig afscheid.  

 

Op kerstavond zijn wij te beluisteren in kleine getale (i.v.m. de 

huidige maatregelen) tijdens de kerstnachtronde. Vanaf 22.00 uur 

op verschillende locaties in de Tike. 

 

Op 1e kerstdag verlenen wij onze medewerking (ook in kleine ge-

tale) aan de kerkdienst in de Gereformeerde kerk te Opeinde. De-

ze dienst zal online plaatsvinden via kerkomroep.nl.  

 

Namens alle leden en dirigent van Brassband SDG fijne Kerstda-

gen en een gezond en muzikaal 2022! 

 

Lysbeth Bus 
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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!  

Voorlopig zullen er geen activiteiten in het dorpshuis plaatsvinden. 

Indien het programma weer wordt hervat, zullen wij jullie daar-

over informeren. Houd social media in de gaten.  

 

 

    

Dorpshuis De Tike  

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

Voor reserveringen:  
 

: 06-21500422 (J.D. Posthumus) 

Programma dorpshuis t/m maart 2022 __ 
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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. 
 
 

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 
Janinke Dekker     tel. 06-10330041 
    
Postadres (kopijadres)  
Mr de Jongwei 12a  9219 VN  De Tike   
Mr de Jongwei 6  9219 VN  De Tike 
 
Aanleveren kopij 
• Per E-mail: heidehipper@hotmail.com 
• Handgeschreven 

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

Verantwoording: 

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

de toegezonden kopij enigszins aan te passen met behoud van de strekking van het geschrevene. 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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Foto; Jelke Sjoerdsloane 6 juni 2021 

 

 

Op pagina 16 een verslag van het avontuur van Sinterklaas 



 

 

   

Kopij inleveren tot 11 maart 

Gelderse roos 
 

Rood 

bottelt 

haar vrucht. 

 

In het ijzig wit 

zaden dragend 

als een rijk bezit. 

 

Een belofte 

voor morgen, 

voor het komende jaar... 

 

De zon  

zal voor  

haar groei zorgen. 

 

 

- naar een gedicht van Annemieke van der Ven -  


