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Fan ’e redaksje 

It is al hast wer Kryst. Ik haw it gefoel dat ik de heal keale, ôftúge 
krystbeam krekt bûten brocht ha, en no moat de nije der al wer yn. 
It jier is wer omflein. Faaks is dit foar in protte minsken it momint 
om werom te sjen. Wat foar bysûnderheden binne der west en wat 
ha wy eins allegear dien yn 2017? 

Doe’t ik noch in lyts famke wie duorre in jier hiel lang. Us beppe sei 
dan altyd: Famke, de tiid hâld gjin skoft! Foar my wie in wike of 
moanne mear as lang genôch en foaral op de HAVO duorre in dei en 
soms in lesoere in ivichheid. No snap ik wat beppe eartiids 
bedoelde; Ast ien kear mei de eagen knipperst is it jier om. 
Somtiden steane jo dan net stil by wat it jier ús allegear brocht hat. 
Genietsje jo dan écht fan dat wat jo dien ha? Ha jo écht belibbe wat 
der te belibjen wie en wat jo belibje woene?  

Dizze tiid is faaks ek it moment om te sjen oft jo de goeie 
foarnimmens dy’t jo makken op 31 desimber 2016 folhâlden of ek 
écht útfiert ha. Minsken beslute faak op 1 jannewaris te stopjen mei 
smoken, faker te sporten, sûner te iten, mear te bewegen….  en al 
dat soart saken wer’t jo jo better troch fiele moatte, of dy’t bydrage 
oan in bettere sûnens. Mar soe in goed foarnimmen net wêze mear 
stil te stean by dat wat jo alle dagen belibje? Écht genietsje fan wat 
it jier jo bringt?  

Fansels bringt in jier ek saken dy’t jo leaver net belibje wolle, mar 
júst yn dy tiid soe it goed wêze om te besykjen ek dan de lytse 
ljochtpuntsjes te sjen. Faaks wurdt der yn de donkere dagen mear 
tocht om de minsken dy’t allinne binne of siik, en ek dat is in 
ljochtpuntsje. 

Myn krystbeam stiet. Fol ljochtsjes, slingers, ballen, ensf.  As ik nei 
de ljochtsjes sjoch hoopje ik dat wy mei elkoar sa faak as it oantal 
ljochtsjes yn de beam in ljochtpuntsje sjen of wêze meie yn 2018! 

AdV 
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Bij de voorpagina…  

Mede mogelijk gemaakt 

⇒ Sjoukje Pijl-Hoekstra met haar 4 dochters naar het dorps-
huis ging? 

⇒ Zij daar de tentoonstelling  van de historische kring wilde 
bezoeken?  

⇒ Zij onderweg werden gegroet door een dorpsgenoot 
⇒ Hij daarvoor de volgende tekst gebruikte:  
⇒ "A goeie, dit liket Wilders wol, mei syn bewaking" 

Wist u dat …. 

Historische kring vierde het 10-jarig jubi-
leum van De Rûnte.  

Er werd een fotoboek uitgegegen  

de eerste exemplaren van het boek aan-
geboden aan de oudste inwoner van het 
Dorp, mevrouw Sjouk Pijl-Hoekstra,  en 
aan de jongste leerling van de basis-
school, Jelte Douma.  

Zie ook: pagina 30 

 

Onze Heidehipper wordt mede mogelijk 
gemaakt door Rabobank Drachten d.m.v 
een jaarlijkse sponsoring 

Rabobank bedankt!  
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Gedichten voor De Welle 

In 1977 kwam ik in het ziekenhuis van Drachten ter wereld en 
woonde met heit en mem toen eerst een jaar in Opeinde. Maar ik 
ben tegenover het zwembad in Drachten opgegroeid. Daar aan de 
Reidingweg had je vroeger nog een openluchtbad. Ik weet nog pre-
cies hoe het peuterbadje eruit zag. Het hokje waar je schuimblok-
jes, zure matjes en snoepkettingen kocht. De lompe betonnen trap 
die naar het bad met de lage en hoge  duikplank leidde.  

Toen het buitenbad werd gesloten en gesloopt, klommen wij als 
jongetjes door een gat in het hek. We gingen skateboarden in het 
enorme blauwe bassin en gooiden de ruiten van de reeds half afge-
broken kleedkamers in. Ja, kwajongens. Maar wát een avontuur. En 
wát een herinneringen aan De Welle. Ook mijn tijd bij zwemclub 
DZPC en de bouw van het subtropische zwemparadijs weet ik nog 
als de dag van gister. Nu ben ik veertig en kom ik er graag met 
mijn Tykster aapkes Simm (3) en Tomm (1).  

Dat het zwembad voor mij in al die jaren verschillende functies 
heeft gehad, inspireerde me om een aantal gedichten te schrijven 
voor De Welle. Over drie jaar gaat dit bad dicht en beschikt de ge-
meente over een spiksplinternieuw zwembad. Als een soort eerbe-
toon en afscheid brengen we deze maand vier gedichten en een 
oneliner aan in het zwembad. Het gedicht ‘Sparteljoris spettermiep’ 
zal  in de babyhoek bij het peuterbadje verschijnen. Dag zwembad, 
bedankt voor alles. 

Andries de Jong 
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Het komen en gaan 

van baby’s en peuters  

en kleuters en keuzes 

is hier bezig en breekbaar 

omdat eerste stapjes 

en zwempjes 

nou eenmaal 

nooit tweemaal 

Gebeuren 

 

Voor mem de dag om 

alweer een half uur 

en heit doet daarom 

Literatuur 

Sparteljoris 

Spettermiep 

 

later in je leventje 

moet je diep 

maar hoor ‘s hee 

nu nog niet 

geniet. 

Andries de Jong 

gemeentedichter 2017-2018 

Sparteljoris spettermiep 
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De avonturen van Jan en Martine deel 3 

En dan is het alweer december, wat vliegt de tijd! Het lijkt soms wel 
of het in Frankrijk nóg sneller gaat! 
Allereerst willen we iedereen bedanken die op wat voor manier dan 
ook, ons uitzwaaifeest tot een onvergetelijk feest hebben gemaakt. 
Wat hébben we genoten, af en toe met een traantje maar vooral 
met een lach. En juist dát was de bedoeling! 
Hier in Frankrijk zijn we druk aan het klussen. Eerst moest alles 
vooral schoongemaakt worden en hebben we onze eigen woonetage 
zo goed mogelijk bewoonbaar gemaakt. We zijn diverse keren naar 
de kringloop geweest om spullen aan te schaffen om ons huis in te 
richten. Er moet nieuw sanitair aangelegd worden, dus ook alle lei-
dingen worden vervangen, buiten is heel veel gesnoeid, we hebben 
provisorisch een keuken aangelegd (want die was er ook niet) en 
nog veel meer. Omdat het dak van onze schuur ingestort is, hebben 
we een partytent aangeschaft en die wordt nu tijdelijk als werk-
plaats en opslag gebruikt. 
Tussendoor doen we natuurlijk ook andere dingen. We ontdekken 
de omgeving, maken kennis met de buren, kennen inmiddels alle 
doe-het-zelf zaken hier in de buurt, gaan geregeld naar een markt 
en als je in Frankrijk woont móet je natuurlijk ook van de wijn ge-
nieten! 
Op de foto zie je ons huis, met daar achter een gedeelte van ons 
bos. Ja, we hebben een eigen bos, hoe leuk is dat! Door al het 
snoeien is het huis inmiddels zichtbaar en het wordt steeds mooier. 
Wij wonen zelf op de middelste etage, en dan gaan we twee gîtes 
(appartementen) maken, ééntje boven en ééntje beneden. 
Binnenkort gaan we beginnen aan het bouwen van een website, 
daar zullen we jullie de volgende keer meer over vertellen, tot dit 
tijd zijn onze avonturen te volgen 
via Facebook, met filmpjes en nog 
veel meer foto’s, zoek op Facebook 
maar eens naar ‘Jan et Martine’, dan 
kom je ons wel tegen. 
Lieve Tikenieten, we wensen jullie 
allemaal hele fijne Kerstdagen en 
een súper 2018! 
Au revoir! Jan et Martine Dijkstra 
Las Pelenos 
82150 Montaigu de Quercy, France 
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Efkes foarstelle... 

Wij zijn Jan van der Wal en Myrte Nieland. 
Jan is 41 en woont zijn hele leven al in Su-
mar. Hij is geboren aan de Susterwei waar 
hij nu nog woont. Hij is werkzaam bij Bies 
in Marum als lasser. Myrte is 32 en komt 
uit het kleine dorpje Visvliet en is geboren 
in Groningen. Heeft ook nog in Leek, Tol-
bert, Roden, Groningen stad, Drachten en 
Norg gewoond. Ze werkt nu in Heerenveen 
bij wasserij De Blinde waar ze op meerdere 
afdelingen werkzaam is. Dan hebben we 

onze hond Patser nog van bijna 2 jaar, een grote lieve boef.  
 
Hoe komen een Fries en een Groninger elkaar dan tegen?                                                             
Wij hebben elkaar leren kennen op een autocross bij een wedstrijd 
van een nu inmiddels gezamenlijke vriend. Voor Jan was het met-
een duidelijk. Dit was een vrouw die hij moest aanhouden en bij 
Myrte kwamen de vlinders later pas...maar toen ze er eenmaal wa-
ren was het ook bingo. Inmiddels hebben wij een jaar een relatie 
en wonen wij nu samen in Jan zijn ouderlijk huis. We genieten vol-
op samen met Patser van de rust en ruimte die deze plek geeft. Wij 
hopen hier nog jaren met veel plezier te mogen wonen, want Taeke 
en Aukje, Jan zijn ouders, hebben hier wat prachtigs neergezet en 
nu is het aan ons om dat zo te houden en wellicht in de toekomst 
verder te bouwen waar hun zijn gebleven. Onze hobby’s komen ook 
leuk samen, want beide zijn we weg van autocross, schieten, zowel 
met een buks als kleiduif schieten en zijn we graag buiten en op of 
bij het water.  In het nieuwe jaar, als het meeste geklus klaar is en 
de rust is weder gekeerd wordt er weer gekeken naar een sport 
voor beide. Myrte deed aan boksen, zwem-
men en fitness dus dat pakt ze graag weer 
op.  En Jan was heel actief in de autocross, 
zoals jullie weten en schaatsen, wielrennen 
en kleiduif schieten. Zo komen een Fries en 
een Groningse elkaar dus tegen ;) 

Wij wensen iedereen alvast een heel liefde-
vol 2018 toe en bovenal een gezond nieuw 
jaar. 

 Lieve groet, Jan, Myrte en Patser 
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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 ʺklikʺ gebi%en) , de orthodontie (beugels) ook voor 

volwassenen. 

 

 

Bel ons:  
0512-364029 
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Anneke de Boer en Sigrid Swart 
namen deel aan de Nederlandse 
kampioenschappen springen tij-
dens de Hippiade in Erme-lo.Anneke behaalde met haar paard Eclair een mooie derde plaats in de klasse B. Sigrid 

deed mee in de klasse B-springen 
pony’s. Helaas had ze op de laatste hin-

dernis een pechbalkje en viel ze buiten de 

prijzen.  
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Tyksters/De Tike in het nieuws 

Tijdens de week van de opvoeding 

draagt Andries de Jong een gedicht 

voor met als titel: ‘Mijn puntenslij-

per’. De uitleg is als volgt: ‘Als kind 

ben je eigenlijk een potlood. Als je 

tijdens je levenstekening een foutje 

maakt, doordat je bijvoorbeeld met 

iemand ruzie hebt gehad of je bent 

te brutaal geweest, is er gelukkig 

altijd een gummetje om je fout te 

herstellen. En als de punt van je 

potlood afbreekt, heb je gelukkig 

altijd je puntenslijper, een ouder of 

verzorger, in de buurt om er een 

nieuw kopje op te slijpen zodat je 

weer verder kunt met schetsen.’ 

 

Willem Oosterbaan Molenaar (FD 

5-10-17) Na zijn pensioen besluit 

Willem Oosterbaan zich aan te 

melden als leerling molenaar bij 

de molen de Hoop in Sumar. Een 

week na het 150 jarige bestaan 

van de molen slaagt Willem voor 

zijn examen en mag hij zich
 offi-

cieel ‘molenaar’ noemen.  

Groot op de foto: Dieuwke Riemersma voert actie. Zij protesteert als medewerker van de Friesland tegen de voorgenomen fusie met Zil-veren Kruis.  

Als uw kind ook iets bijzonders 

heeft gepresteerd wat het ver-

melden waard is ste
l dan de re-

dactie met een mailtje op de 

hoogte 

(heidehipper@hotmail.com ). 
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Kinderen van mensen met dementie hebben alle-maal een eigen verhaal, dat niet vaak gehoord wordt. Achttien van deze ver-halen zijn geboekstaafd en verwerkt in kunstwerken. Eén van de kun-stenaars is Yka van der Veen. Zij ging samen met een collega aan de slag. De exposite die plaats vond op een schip heeft de naam: ‘vensters met verha-len.’ En kon tijdens de wereld Alzheimer week worden beke-ken op de verschillende aanleg-plaatsen. 

In de Drachtster courant en de 

actief stond dat de Historische 

kring het 10-jarig jubileum van 

De Rûnte vierde op 4 en 5 no-

vember. De opkomst was gewel-

dig. En  er werd een fotoboek 

uitgegeven ,de eerste exempla-

ren van het boek aangeboden 

aan de oudste inwoner van 

het Dorp, mevrouw Sjouk Pijl-

Hoekstra,  en aan de jongste 

leerling van de basisschool, Jelte 

Douma.  

Andries de Jong draagt als ge-meentedichter een gedicht voor tijdens de dag van de mantel-zorg. Rode draad van de dag was: probeer ondanks alle moei-te die het mantelzorgen kost, ook aandacht en plezier voor jezelf te hebben. 

Stichting het Huisgezin deed 

mee aan de Actie Warm Hart, 

waarbij KRO/NCRV drie goe-

de doelen beloond met een 

geldbedrag. Helaas is het 

Huisgezin niet bij de laatste 3 

geëindigd.  

Op 9 en 10 september organiseerde de 

Historische Kring ‘de Rûnte’ een fiets-

tocht in het kader van de open monu-

menten dag.  Aan de Master de 

Jongwei kon er een route worden ver-

kregen die door het dorp en omgeving 

leidde  
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Dorpsfeest 2018 

Beste dorpsbewoners. Nog enkele maanden en dan is het zover 
dan hebben wij met zijn allen een geweldig leuk feest, namelijk het 
“Dorpsfeest”. 

De feestcommissie heeft het feest al aardig in de dop. 

Natuurlijk mag er op het dorpsfeest geen optocht met versierde 
wagens ontbreken. 

De feestcommissie streeft er naar om weer zo veel mogelijk ver-
sierde wagens in een mooie en leuke optocht mee te laten rijden. 

Er is gekozen om geen vast thema te kiezen. Elke buurt, club of 
ploeg is vrij om met een wagen deel te nemen aan de optocht. 

Toch streeft de feestcommissie er naar om niet te veel wagens te 
hebben van een bepaald thema. En wil de feestcommissie graag 
van te voren weten op hoeveel wagens zij kunnen rekenen voor de 
optocht. 

Wilt u (buurt) daarom aangeven welke thema u heeft gekozen voor 
de versierde wagen. 

 

 

 

 

Opgave kan bij Erik Douma, via 
post, mail of telefoon. 

Peinderwei 10 

e.douma@upcmail.com 

06 51 69 20 25  
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Weer ruim een jaar geleden ben 
ik, Anne Vreugdenhil, aan de 
Susterwei komen wonen. Om 
precies te zijn op nr. 38. Een 
mooi plekje met een aardig stuk-
je grond en een mooie grote 
schuur. Dus plek genoeg voor 
een paard als maatje voor de 
shetlandpony die (in goed over-
leg) is achtergelaten door de vo-
rige bewoner. Regelmatig ga ik te 
paard een blokje om, genietend van de mooie omgeving van de 
Tike. Inmiddels wonen er ook 2 honden waarmee ik regelmatig 
uitgebreide wandelingen maak en 1 kat. Een ware beestenbende 
dus. Naast deze dieren vind ik het leuk om te tuinieren, klusjes 
in en om huis te doen, te lezen, lekker uit eten te gaan of zelf 
recepten uit te proberen, af en toe eens een uitstapje te maken 
of een leuke cursus te volgen. Met andere woorden : ik verveel 
me niet ! 
 
Dochter Ymkje heeft op nr. 38 een schoonheidssalon/
pedicurepraktijk -> ik maak gelijk maar even van de gelegenheid 
gebruik om reclame te maken voor haar ;). Daarnaast werkt ze 
ook nog in de wellness van Lauswolt te Beetsterzwaag.  
 
Dochter Josja werkt als slager bij Slagerij Biesma in Opeinde. Ze 
doet geregeld mee aan wedstrijden in het slagersvak en vindt 
het erg leuk om te experimenteren met smaken en nieuwe ge-
rechten. 
 
Zelf werk ik bij de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Een ver-
eniging met 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân met bijna 800 le-
den. Voor deze leden, boeren en particulieren, verzorgt de ver-
eniging subsidieaanvragen voor agrarisch natuurbeheer. Daarbij 
moet je denken aan het onderhouden van elzensingels, houtwal-
len en poelen, weide- of akkervogelbeheer en waterbeheer. Ver-
der werkt de vereniging mee aan diverse projecten, zoals educa-

Even voorstellen... 
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tieprojecten voor het basisonderwijs. Nog een voorbeeld is het 
project Energie uit Hout, waarbij het vele snoei- en kaphout dat 
overblijft bij het onderhoud van de vele kilometers elzensingels en 
houtwallen wordt verwerkt tot pellets (houtbrokjes) die in kachels 
kunnen worden gestookt. 
Het Bureau NFW is sinds 23 oktober dit jaar gevestigd in Buiten-
post.  
 
Zo nu weet de lezer een beetje wie er op Susterwei 38 woont. Ik 
vind het gezellig om nader kennis te maken met inwoners van de 
Tike dus wie weet komen we elkaar eens tegen . . .  
 
Anne Vreugdenhil 

Personalia 

Op 11 November waren Harrie en 
Willemien de Vries 40 jaar  
getrouwd 
 
Op 21 november waren Sjoerd 
en Griet Kooistra 60 jaar ge-
trouwd 
 
Op 21 november waren Steffen 
en Geke Kooistra  45 jaar ge-
trouwd 

Op 16 december waren Gerrie en Heiltje Elverdink 40 jaar ge-
trouwd 

Op 26 februari zijn Sjouke en Albertine Riemersma 30 jaar ge-
trouwd 

Allen nog/alvast van Harte gefeliciteerd!! 
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Wist u dat … 

⇒ Veel mensen in de Tike er mooie stabijhondjes op nahouden?  
⇒ Dit natuurlijk al jaren zo is gegaan in de Friese wouden? 
⇒ De éen er liever een reu op nahoudt?  
⇒ De buurvrouw soms de voorkeur er aan geeft om een teefje 

als huisdier te hebben?  
⇒ Sommige dorpsgenoten graag willen fokken met hun teefje?  
⇒ Enkele van die betreffende inwoners menen een goede reu  
⇒ verderop te moeten zoeken ?   
⇒ Het betreffende teefje daar heel andere gedachten op na-

hield?  
⇒ Haar baasje hier niks van wist en een afspraak maakte met  

een  fokker helemaal in het zuiden?  
⇒ Toen haar hondje reeds onderweg was naar haar woest aan-

trekkelijke buurman Stabij?  
⇒ Zij moet hebben gedacht best zelf in staat te zijn een goede . 

vader voor haar pups te vinden?  
⇒ Deze reu niet wist wat hem overkwam? 
⇒ De dag van zijn leven  had?  
⇒ Zijn nieuwe vlam slechts een meter of 50 van huis en haard 

was?  
⇒ Haar baasje hiermee de nodige kilometers en brandstof be-

spaard is gebleven?  
⇒ De buurvrouw daar op dat moment nog geen erg in had?  
⇒ Na het maken van de telefonische afspraak met de fokker 

zij .haar hondje kwijt was?  
⇒ Zij die aantrof bij de buren?  
⇒ Beide viervoeters innig verstrengeld 

waren geraakt?  
⇒ Dit liefdesspel het nodige vermaak 

gaf aan meerdere omwonenden?  
⇒ Er voor de buurvrouw niks .anders 

op zat om de afspraak .met de fok-
ker maar af te bellen?  
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 



PAGINA 20 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117 

 



PAGINA 21 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117 PAGINA 21 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117  

SDG Nieuws 

Een  week voor kerst, de voorbereiding voor de Krystkuier in volle 
gang.  Zo ook onze zoektocht naar een nieuwe dirigent. Want aan 
het eind van het seizoen zal Sijtze van der Hoek dan toch weer zijn 
spullen pakken bij SDG. Het jaar (!) dat Sijtze voor ogen had werd 
3 jaar. Tsja eenmaal bij SDG …kun je moeilijk zonder.  
Zoals u misschien in het Friesch Dagblad hebt 
gelezen zal in januari Titus van der Woude zijn 
dirigeer debuut maken in De Tike. Hij gaat ons 
in een maand tijd klaarstomen voor het Smal-
lingerlandfestival. Voor Titus en voor ons een 
prachtige stage en wie weet voor het volgende 
seizoen onze nieuwe dirigent .Aan het enthou-
siasme zal het zeker niet liggen. We houden u 
op de hoogte. 
 
Op 27 oktober reisden we af naar Vredenburg Utrecht. De Neder-
landse Brassband Kampioenshappen 2017. Eindelijk was het zover. 
Eindelijk mochten we dan aan de jury onze versie van The Purcelli-
an laten horen. Na al die weken van studeren waren velen best wel 
klaar met dit stuk dus hoog tijd om nog één keer te knallen.  
We hadden een bus geregeld om ons veilig in en uit Utrecht te ver-
voeren. In Utrecht was het nog moeilijk om ter plaatse te komen, 
zeker met zo’n grote bus om te keren en draaien. Maar als een wa-
re gentlemen wist Durk het verkeer tegen te houden zodat de bus-
chauffeur z’n werk kon doen. De Tike was in de stad en moest er 
“del”, te laat komen was geen optie!  
Vredenburg; wat een prachtige concertzaal! Het publiek kon rond-
om het orkest zitten. Heel bijzonder, zo ook de klankwaarneming in 
de zaal. In de zaal was de klank van de muziek mooi en warm. 
Echter op het podium waren wij toch de weg even kwijt .We hoor-
den de buurman/vrouw niet….eigenlijk 
hoorden we alleen onzelf. Met als ge-
volg dat de inzet/beginstuk wat twijfel-
achtig was. Maar we herpakten ons 
goed en wisten hiermee een hele mooie 
uitvoering neer te zetten van Purcellian 
Fantasia. Ons publiek was laaiend en-
thousiast en ook de Engelse Poll meld-
de dat wij van SDG De Tike wel eens 
als 2e konden eindigen. Wow dat had-
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den we niet verwacht.  
Bij de uitslag werd het dan ook extra spannend , nadat de laatste 
nummers werden genoemd mochten de 3 overgebleven bands een 
afgevaardigde het podium opsturen. Wauw we zitten dus zeker bij 
de eerste 3! Onze voorzitter Wietze geniet zichtbaar. En ja als je er 
dan zo dichtbij zit……..valt  een dikke derde plek op de Nederlandse 
Kampioenschappen bijna tegen.… We laten het even zakken, onze 
prachtige derde plek moet even landen, maar dan gaat het bier in 
het rond. Ook in de bus is genoeg proviand voor de hele nacht. 
Bier, wijn, fris, chips, drop, olijven, ..etc etc. WE zijn gewoon weer 
DERDE geworden!!!! Prachtig!!! De Tike staat weer (nog) op de 
kaart!!!  
 
Op vrijdag en zaterdag 24 en 25 november 
hielden we onze jaarlijkse beroemde Sjoel 
en Kegel avonden anno 2017! 
Op vrijdag ouderwets sjoelen, kegelen, 
schieten, darten, rad van avontuur, de be-
roemde SDG winkel en ons nummertjebord 
en handtekeningbord met prachtige prijzen. 
Wat een gezelligheid, en wat een stralende 
kinderen die met een euro ineens wel heeel veel meer kunnen dan 
in een gewone winkel. 
Op de zaterdagavond hadden we voor de derde keer een grootse 
veiling op het programma. Met wederom de snelle, gevatte presen-
tatie van Andries de Jong. Het dorpshuis stroomde lekker vol en de 
items werd goed op geboden. Het ging er soms hard aan toe.  Lek-
kere etentjes, concerten, webpagina bouwen, zanger Rintje Kas, 
een SDG-oppas , een fun for pleasure avond voor alleen vrou-
wen…..etc .je kunt het zo gek niet bedenken of het is te scoren bij 
SDG!   

Dat sommige biedingen wel heel ver-
assend uit kunnen komen maakt de 
avond alleen maar hilarisch. Super be-
dankt bieders, kopers, kijkers , sfeer-
makers , maar bovenal het steunen 
van onze band.  
We hadden deze avonden een top op-
brengst van ongeveer €5200. 
Ook een bedankje naar de leden(en 
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aanhang) van SDG die de veiling en de bazar weer tot een succes 
hebben gemaakt. Hier gaat veel tijd en energie in zitten, als het 
resultaat dan zo positief mag zijn is een flinke opsteker. Het geld is 
al  goed besteed aan nieuwe instrumenten. De euphoniums en 
trombones en de bugel zijn inmiddels na gemiddeld 30 jaar  ver-
vangen.  
 
Aankomende woensdag weer een echte Krystkuier door ons prach-
tige dorp. Wij zullen hier met  veel plezier aan meewerken. Kerst-
nacht  sluiten wij dit jaar muzikaal af, met eerst Nijega en daarna 
De Tike. 
Lieve iedereen, hele Fijne feestdagen en een Gezond en Muzikaal 
2018 toegewenst.  
 
Groet namens SDG, Betty 
www.sdg-detike.nl     of volg ons op facebook 

Van een bingoganger ….. 
 
Op woensdag in de herfstvakantie samen met Hessel, Berber, Ids, 
Jan, Daan, mem en Froukje eerst naar de bioscoop. Hessel en ik 
hebben Dummy de Mummy gekeken. Daan, Jan, Berber, Ids, 
Froukje en mem die waren naar Dikkertje Dap gegaan. Daarna 
gingen we naar de Mac Donalds. Daarna gingen we met z’n allen 
naar de bingo op de Tike. We zaten met z’n allen aan één tafel. Ik 
zat liever met Hessel aan een tafel maar dat mocht niet van mijn 
mem. Jammer genoeg heb ik helemaal niks gewonnen. Ik had wel 
vijf keer bijna bingo toen hoefde ik nog maar één cijfer. Maar toen 
had iemand anders bingo. Ik wou heel graag het vuurwerkpakket 
maar die had mijn broertje al gewonnen. Eigenlijk wou ik Bingo 
hebben voor mijn broertje Daan, want die had ook geen bingo. 
Gelukkig mocht ik nog grabbelen uit de 
grabbelton en had ik toch nog potloden van 
Frozen. Die heb ik aan Daan gegeven.  
Volgende keer kom ik weer, maar dan wil ik 
wel graag wat winnen. 
 
Groet Marinus de Bruin, Garijp 
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programma tot zomer 

2018 

 

Donderdag 11 januari:  

“ De Wringe” Opeinde 19.45 uur Dhr. J Bijlsma uit Opeinde                                                 
Onderwerp: Presentatie over alle jaren van de kinderpostzegels. 
 
Donderdag 8 februari:  
“De Wringe” Opeinde 19.45 uur  Jaarvergadering, programma 
nog in te vullen. 
 
Donderdag 15 maart:  
“De Wringe” Opeinde  19.45 uur Gezamenlijke bijeenkomst 
met de CPB georganiseerd  door Vrouwen van Nu   Mevr. A Ypij uit 
De Wijk verzorgt een Muziekquiz. Het wordt een vrolijke avond 
met muziek van vroeger, met muziek die mensen in beweging 
brengt.   
 
Woensdag 11 april: “Ora et Labora” De Tike 19.45 uur  Mevr. 
Klasina Seinstra, Elfstedentochtwinnaar van 4 januari 1997 Presen-
tatie over schaatsen en de Elfstedentocht. 
 
Algemene vergadering: dinsdag 17 april 2018, nadere infor-
matie volgt. 
 

 



 

Om alvast in de agenda te noteren: 

Jaarvergadering dorpsbelang 

Woensdag 28 maart 2018  

aanvang 19.45 uur  

in het Dorpshuis.  
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Ingrediënten:                                                                              

1 Krop ijsberg sla                                                                                  
2 á 3 bos uitjes    
2 á 3 tomaten    
300 g gerookte spekreepjes 
(uitbraden)    
3 eieren (gekookt)    
Geraspte kaas 
 

Dressing:                                                                               

250 ml yogonaise       
2 eetlepels sla olie 
3 eetlepels azijn    
2  á 3 lepels suiker 
Bak de spekreepjes en kook de eieren laat deze goed afkoelen. Snij 
de sla en de uitjes en meng dit door elkaar. Snij de tomaat in plak-
jes en leg deze op de sla. Verdeel de gebakken spekreepjes over de 
laag tomaten. Snij de eieren en leg deze over de spekreepjes. 
Maak de dressing en giet deze over de eieren. Strooi de geraspte 
kaas over de dressing en je 7 lagen salade is klaar!  

Eet smakelijk! 

Zeven lagen salade 

Jaarvergadering Dorpsbelang 28 mrt 2018... 
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 Heidehipper FM 

In moai skoft ferlyn krige eltse Tikenyt in flyer yn'e bus: 
Heidehipper FM, 106,00 FM fan 19 oant en mei 22 oktober.  “Okee, 
leuk” tinkst dan, wat dat wurde sil...  Efkes letter stûn d'r neist it 
doarpshûs, in meters hege stjoermêst. Doe foel it kwartsje: se sille 
in wykein lang piratemusyk de ether yn slingerje.  Yndie: op de 
tongersdei gong it oan. Radio op de 106 FM ôfstimme, en koest 
hearre “Dit is de Heidehipper FM, voor verzoekjes app maar even 

die kant uit via de 06 33 en de 36, de 11 en de 41. Dan komen ook 

de plaatjes die kant op aan”  Dyselde jûn wie it ek smoardrok yn it 
doarpshûs, de doarpsfeestkommisje hie fergadere ûnder it genot 
fan wat Polka klanken, en dêrmei duorre de neisit ek langer as de 
fergadering sels. Oant djip yn'e nacht songen de piraten troch en 
waard it freed.   
Dizze trouwe harker siet dy deis in soad yn de auto, hyltyd de 
106,00 FM oan en kaam d'r efter dat de Heidehipper FM ek eigen 
jingels hie (tusken musykjes) en reklame mei harren spónsoaren. 
In kwestje fan goed oanpakke dy hannel. Omrop Fryslân wie d'r 
neat by. Op de sneons hie hast eltsenien de 106.00 d'r foar, by 
Henry fan de pomp trilden de ramen d'r hast ût troch de klanken 
fan Heidehipper FM. Mar ek de slachter fan Eastermar wie de 
biefstikken oant  klearmeitsjen ûnder it genot fan de 106.00. It wie 
dan ek net frjemd dat de sneontejûns it doarpshûs oant de nok ta 
fol siet mei Heidehipper FM fans. Mei live musyk fan Jan Warringa 
wie it in grut feest. Neffens betroubere ynformaasje hie it 
doarpshûs yn tiden net sa'n dikke omset draaid!  
Snein te moarn om 07.00 kaam dizze harker efkes te sjen yn de 
studio.  Piraten Kapitein Jacob van der Bij bestjoerde as iennige, op 
syn lêste krêften, sa wurrich as in maits, syn Black Pearl noch. Hy 
hie gjin tel sliep hân, wantja “it skip” moast al noch efkes farren 
bliuwe oant de snein te jûns ta.  En yndie: ek dy middeis wie it wer 
drok yn de Heidehipper FM studio. Jong en âld wiene oanwêzich, 
Tikenyten, minsken fanût oare doarpen, wer in boppeslach! Ek wer 
live musyk fan Hille V, Leo Jonker, en Klaas Jan. Wylst de 
Heidehipper FM de lêste platen draaide, heardest yn de petearen 
foaral: Wat in moai wykein wie dit! Wat ha dy mannen dit moai 
opset!   
Dat is wier ek, want Heidehipper FM wie in bjusterbaarlik barren. Ik 
tink dat it begûn is mei in beskieden idee, wer't de mannen harren 
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Kerstgroet 
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skouders ûnderset ha. En dan kinst mei syn allen soks betinke. De 
moandeis siet ik wer yn de auto, en it wie stil op de 106.00 FM, 
mei tsjinsin socht ik Qmusic mar wer op. 
Fansels hâldt net eltsenien fan piratemusyk, mar it giet om de 
sfear, it feest, en dat je it mei syn allen moai ha! En dat is grif 
slagge, want ik sjoch no alwer ût nei wer sa'n flyer yn'e bus! Doe 
rûnom 24.00 wie d'r noch te hearren op de 106.00 FM: 
“Luisteraars en amateurs bedankt voor het luisteren, we draaien 

nog even een plaatje en dan gaan we van de band.....it 

beste.....hooooi....dit was de heidehipper FM.....titom....tot volgend 

jaar!” 

 

 
Groetnis, 
In trouwe harker  
fan  
Heidehipper FM  
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Ijsbaan Foarút 

Hallo ijsliefhebbers. 
Het bestuur van de ijsbaan Foarût heeft alles 
weer voor elkaar om koning winter te ontvan-
gen.  
En nu maar afwachten of we eindelijk weer eens 
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.  
11 januari 2018 zit het bestuur om 20.00 uur in het dorpshuis Ora et 
Labora in de Tike voor de jaarlijkse ledenvergadering.  
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  
  
Namens het bestuur wensen we jullie fijne dagen en 
heel veel ijs in 2018.       
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Het is ons helaas niet gelukt om mensen enthousiast te krijgen 
voor een doorstart van De Tykster  Toanielploech. 

We vinden het heel erg jammer maar na tien jaar valt het doek 
daarom definitief. 

Hierbij willen we onze leden heel hartelijk bedanken voor hun en-
thousiasme en inzet al die jaren ! 

En zonder onze donateurs en sponsoren zou het ons nooit zijn ge-
lukt om ieder jaar weer het financiële plaatje rond te krijgen. Alle-
maal heel erg bedankt daarvoor ! 

Het resterende geldbedrag willen we besteden aan een geschenk 
ter gelegenheid van de aanstaande verbou-
wing van ons dorpshuis. 

Iedereen nogmaals heel hartelijk bedankt !  

 

Met een groet van het bestuur. 

Klacht Arriva 

Dorpsbelang is gevraagd of zij iets kunnen betekenen bij het indie-
nen van een klacht bij Arriva. Het blijkt dat de bussen van Arriva 
niet altijd de halte van Nijega bij de Wâldwei aandoen en gewoon 
doorrijden richting Leeuwarden c.q. Drachten. Wij zullen (is inmid-
dels al gebeurd) als dorpsbelang namens de inwoners van Nijega 
een mail sturen. Daarom verzoeken we iedereen die hiermee te 
maken heeft gehad of krijgt, ons te mailen met de datum en tijd 
wanneer Arriva is doorgereden. 
Op deze manier is makkelijker te achterhalen welke chauffeur/
chauffeuse dit was en waarom dat is gebeurt. Dus hebt u/jij dit 
meegemaakt meldt het ons via: doarpsbelangnijegea@gmail.com 
  

Het Doek is gevallen 
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Historische kring. Najaars-expositie van de Rûnte 

De expositie van de Historische Kring van 4 en 5 november was een 
groot succes.  Op beide dagen een 'volle bak'  bezoekers in het 
dorpshuis. Samen meer dan 200.  Een record. Al vóór de officiële 
openingstijd kwamen op zaterdag bezoekers aan bij het dorpshuis 
waar de dorpsvlag in top wapperend en onder een mooie najaarszon 
hen al van ver verwelkomde.  

Een uur later was het dorpshuis al volgestroomd met bezoekers uit- 
en vooral ook van buiten het dorp.  Sommigen zaten om half zes 
nog met hun neus in de plakboeken en zeiden dat ze ook dit keer 
weer tijd te kort hadden om alles te bekijken en in te zien.     

Mede door de voorpublicaties van enkele kranten kwamen er zoveel 
belangstellenden op af. Dat kwam ook vast door het thema:  Oude 
Tykster families en stambomen. Bovendien stond dit evenement in 
het teken van het 10-jarig jubileum van De Rûnte. Het Rûnte-team 
mocht daardoor niet alleen felicitaties ontvangen , maar ook de 
complimenten van veel bezoekers voor de 
expositie en het fotoboek.   

Op zaterdagmiddag werden om drie uur de 
eerste exemplaren van het boek aangebo-
den aan de oudste inwoner van het Dorp, 
mevrouw Sjouk Pijl-Hoekstra,  en aan de 
jongste leerling van de basisschool, Jelte 
Douma.  Het boek werd aangeboden door 
een weer in het leven geroepen 'beroemde' 
oud inwoner van De Tike,  Jogchum Dijk-
man (1850-1931), nadat hij e.e.a. vertelde 
over zijn leven van toen op het dorp.   

Het Rûnte-team was ook zeer ingenomen 
met de grote belangstelling van de Dracht-
ster Courant die al op zaterdagavond een 
prachtige fotoreportage, een verslag en een video filmpje op hun 
website hadden gezet. (Fokke Wester, de foto hierboven is ook van 
hem) Op facebook verschenen ook foto's en reacties. Een paar da-
gen later al , op 8 november,  was de hele voorpagina van de 
Drachtster Courant gewijd aan het evenement. N.a.v. deze publica-
ties kreeg de Rûnte van lezers uit Smallingerland e.o. niet alleen 
leuke reacties maar ook aanvragen/bestellingen voor het fotoboek.  
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De eerste druk van de fotoboeken was op zondag al uitverkocht. 
Inmiddels is er een lijst voor de nabestellingen van de tweede 
druk.   Nabestellingen kunnen alsnog worden opgegeven bij een 
van de leden van het Rûnte-team of via mailadres: r 
iendebruin05@gmail.com          De Rûnte, De Tike 
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          Dit bin ik ………  

Naam:   Jelle Douma                                                                                                             
Leeftijd:  11                                                                                                                   
Schoenmaat:  39                                                                                                                 
Lengte:  1,55 m                                                                                                                 
Kleur ogen:  Grijs-groen                                                                                                        
Broer/zus:  Jan                                                                                                                 
zo ja; tevreden? Ja, we hebben soms ruzie 
  maar, dat moet kunnen toch?                                                                                                  
Verkering:    Nee                                                                                                               
School:    De Gielguorde                                                                                                        
Favoriete vak op school:  Topografie                                                                                            
Omdat:    Ik denk gewoon omdat, ik het leuk vind                                                                                
Websites:    YouTube                                                                                                            
Favoriete muzieknummer:  -                                                                                                      
Favoriete muziekgroep:  Metallica, Evanescence                                                                                  
Favoriete sporter:   -                                                                                                          
Favoriete film(s):   Band of Brothers,  
    War For The Planet Of The Apes                                                                                               
Favoriete spel:    Kruiswoord puzzels                                                                                                  
Favoriete tv-serie:   Mind F*ck, Je Zal Het Maar Hebben                                                                         
Favoriete boek:   De bomvolle boomhut                                                                                           
Favoriete sport:   Mountainbiken         
Omdat:    Ik crossen leuk vind                                                                                                  
Favoriete muziekinstument: -                                                                                                    
Mijn hobby’s:    Legerauto’s, kruiswoord puzzels                                                                                
Het leukste aan mijn hobby’s zijn: Rijden(legerauto’s), maken (kruiswoord 
    puzzels)                                                                                                
Dit wil ik later worden:   Dat zie ik later wel                                                                                 
Dit doe ik als ik me verveel:  Youtube of games spelen op mijn computer                                                         
Ik wil graag ontmoeten:  Stéphane Peterhansel(Dakar coureur)                                                                    
Wie bewonder je het meest?:  Mijn pake omdat, hij op 73 jarige leeftijd nog 
    geen dag stilgezeten heeft(niet letterlijk be-
    doeld)                                                                                                                       
Favoriete auto:   Mercedes-X klasse                                                                                             
Wat ligt er onder je bed?:  Een zitzak en wat boeken                                                                            
Lievelingseten:    garnalen                                                                                                     
Brood of warm eten?:   Brood is lekker, maar toch liever warm eten 
Huisdieren: Katten;   Sammy & Lizzy                                                                                                            
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    Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

      Sumarderwei 2 

  9261 VC 

  Eastermar 
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De Jong  

Geeft particulieren opslag op maat 
 

Huur voordelig uw opslagruimte voor uw inboedel,  
vakantie artikelen, bedrijfsinventaris, archief of voorraad.  
Een flexibele oplossing voor uw ruimtegebrek. 
 

Tijdelijk of permanent te huur 
Schoon, droog en vorstvrije opslag 

Optioneel verwarmd 
 

 
 

 

Vraag naar de mogelijkheden  
Mounleane 6a, 9247 CW  Ureterp 
Tel: 06-30960654 
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Service van een bemand station 

voor een onbemande prijs. 

Tankstation Opeinde 

 

Voor benzine, diesel, 
LPG en mengsmering 
naar Kommisjewei 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljippestal 61 Ljippestal 61 Ljippestal 61 Ljippestal 61     
9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP      
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Alvestêdetocht? 

In skoftke lyn lies ik yn de krante dat by 
de Nederlanners de Alvestêdetocht 
bekender is as de Efteling. No dat seit 
wol wat. En no die ús Piet Paulusma ok-
kerdeis ek noch in foarsizzing dat hy 

ferwachtet dat der yn de kommende acht jier wolris twa kear kâns 
wêze kin op in alve-stêdetocht. En dan fansels dy op redens oer it 
iis, want dat is de “echte”. It moat sa’n kear dan ek noch wat win-
ich wêze mei flink wat snie der by. Sjoch, de ierde mei dan wol op-
waarmje, mar wy hawwe wol gauris te meitsjen mei saneamde 
ekstremen. No, as it sa no en dan sa stjalpich reine kin mei swim-
partijen yn de strjitten, wêrom soe it dan net sa no en dan 
glûpende kâld wurde kinne? It soe wolris frieze kinne mei balken 
ûnder it iis en faaks ek noch meters snie.  

Jo kinne fan tinken wol ha dat ús hiele befolking op sa’n stuit yn 
ûnstjoer rekket as de magyske útspraak: it giet oan! op ‘e 
tillevyzje útsprutsen wurdt. Alle stjoerders yn it spier en gjin ho-
telkeamer mear te besetten, want elkenien wol it “live”meimeitsje. 
It moat in nasjonaal folksfeest wurde. En fine de minsken yn de 
rânestêd gewoanwei de reis oer de ôfslútdyk te fier, sa’n kear jildt 
dat net. 

Mar soe dat der fan’t winter noch net fan komme, dan mei Fryslân 
likegoed op in soad belangstelling rekkenje, want takom jier is 
Ljouwert ommers kulturele haadstêd! 

Der wie al hiel wat diskusje oer it te ferwachtsjen tal besikers yn it 
kommende jier. Der waard grute fan 1.4 miljoen en oaren ne-
amden wol 4 miljoen. Faaks soene der guon wêze dy’t wol oan trije 
dingen meidwaan soene en dan komme jo op dat oantal. Mar ja, it 
moat allegearre noch. Dochs meie wy rekkenje op wer in nije fari-
aasje fan de alve stêdetocht. Alle stêden krije ommers in fontein.  
Net dat elke stêd der sa bliid mei is, mar it skynt in kado te wêzen.  

En it is altyd moai om in kado te krijen. Faaks hie men mei it each 
op it grutte publyk mear belang hân by mear iepenbiere toiletten. 
Dat manko wol men no opheine mei iepen húskes. Fansels de doar 
wol ticht as men der sit yn’t bleate gat. Ja, de mantsjes en wyfkes 
moatte sitte by harren hege need fanwege it gender neutraal 
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De Dokkumers hingje lykwols  wakker yn ‘e kont, want it hiele 
merkelân moat der oan gelove troch de iisfontein dy’t dêr komme 
moat.Yn Warkum witte se net rjocht wat se mei dy liuwen oan-
moatte. Spuitsje dy aanst de boatsjeminsken wiet en moat yn Snits 
it oansicht fan dy prachtige wetterpoarte skeind wurde? Oare 
stêden sjogge net rjocht  wat it ûntwerp mei harren stêd te krijen 
hat.  Mar foar of tsjin, dy keunstwurken sille der komme!  
 
Boppedat binne der “ferneamde” bûtenlânske keunstners út alve 
ferskillende lannen foar oanlutsen om dy keunstwurken te betink-
en. Grif wiene ús eigen keunstners net kapabel genôch en ja wat 
fan fier komt, dat is ommers altyd better en oars wol ynter-
essanter.  

Dy alve fonteinetocht koe wolris útdraaie op in attraksje fan it bop-
peste buordsje. Miskien wol in bjusterbaarlik barren, sa’t in âld 
kommissaris fan de kening(inne) alris sei. Bussen fol mei Japan-
ners en Sjinezen sille der op ôf komme en wat sille der dan in 
foto’s makke wurde. 

Yn Amsterdam sil men rommer sykhelje om’t de toeristen dy stêd 
mije sille fanwege dy nije ympuls yn Fryslân. It waard yn de 
haadstêd eins wat te drok en te fol. En wat sil it op fleanfjild Eelde 
drok wurde as al dy sjarterfleantugen it noarden oandogge.  

Ja minsken, wy meie takom jier op in bysûnder jier rekkenje en 
benammen Fryslân. 

Op 3 oktober is it programma bekend makke op it Hofplein yn 
Ljouwert en der waard by sein: De doarren geane iepen! 

Gelokkich sille wy ek genôch merkbite fan ús eigen akteurs, 
sjongers en troebadoers. It like derop dat dy minsken op in syd-
spoar bedarje soene. De doarpen yn ús moaie provinsje steane 
noed foar harren en litte sa hearre en sjen dat wy sels hiel wat oan 
kultuer yn ‘e hûs ha! 

Bliuwt  noch wol de fraach: Wurdt it Bokwert of dochs Ljouwert?  

En dan yn Workum dochs mar in pauper(pimel) fontein  

 

Harm Bosga.  
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Verkeersdrempels.. 

HEEFT U OOK ZO'N HEKEL AAN VERKEERS-
DREMPELS ?   

REMT U AF VOORDAT U EEN DREMPEL NA-
DERT ?  FOUT, NIET DOEN.. ! 

Hoezo 'fout' ? Nou, u bent namelijk in overtre-
ding als u dat doet. Want het betekent dat u 
vóórdat u de drempel nadert, TE HARD hebt 
gereden. U heeft dan dus de maximaal voorge-
schreven snelheid overtreden... En dat mag 
niet. Waarom mag dat niet ?                Voordat 

u het dorp De Tike inrijdt ziet u dat dit een 30 KM zone is.   U 
weet dan dat u een woongebied nadert waar uitritten zijn die niet 
altijd overzichtelijk zijn, waar kinderen spelen op straat, waar een 
school is en uitritten zijn waaruit kinderen soms zomaar de straat 
oprijden of lopen. Waar veel gefietst wordt op de rijweg en waar je 
ouderen tegenkomt, soms met rollators en ook scootmobiel-
gebruikers. En u weet ook dat u de verkeersdrempels gewoon zon-
der afremmen met 30 kunt passeren. Die drempels liggen er om 
mensen die dit even vergeten zijn er aan te herinneren: denk er 
om, dit is een 30 KM zone.  Bedoeld voor de veiligheid van uzelf en 
anderen. En u begrijpt natuurlijk ook dat er aanwonenden zijn die 
een hekel hebben aan te snelle verkeersdeelnemers, piepende 
remmen en auto's die over drempels schuren en bonken en daarna 
weer flink 'gas' geven. Het remmen voor een drempel en daarna 
weer gas geven of de drempel nemen met een te hoge snelheid 
heeft ook voordelen.  Niet voor de 'dader' maar vooral voor auto-
garages en tankstations.  Die krijgen immers daardoor vaker klan-
ten met versleten remblokken, banden en schokbrekers, kapotte 
knaldempers, gebroken vering en stabilisatie stangen en klanten 
die vaker komen tanken.  

Nadelen zijn dan de dure rekeningen, maar ook het milieu in het 
dorp verslechtert er mee.  Niet alleen geluidsoverlast, maar ook 
meer uitstoot en fijnstof (remmen).  

Hoe komt het dat sommige verkeersdeelnemers en vaak ook inwo-
ners van dit dorp zich niet of te weinig realiseren dat de 30 KM zo-
ne heel goed is voor de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen 
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Activiteiten 2018 Fûgelwacht 

In 2018 organiseren we weer diverse activiteiten waarvan de vol-
gende data zijn vastgesteld: 
  
Filmavond: maandag 9 februari 2018 (spreker nog niet bekend) 
Algemene Ledenvergadering: maandag 19 februari 2018 
Himmeldei: zaterdag 9 maart 2018 
Excursie: zaterdag 26 mei 2018 (onder voorbehoud, locatie nog 
niet bekend) 
  
In juni is er de jeugdfûgelwachtdei van de BFVW. Exacte datum en 
locatie hiervan is nu nog niet bekend. Dit zal in de volgende dorps-
krant worden vermeld. 
 
Bestuurslid gezocht 
Voor ons bestuur zijn we nog op zoek naar een algemeen lid. We 
vergaderen 4-5 keer per jaar en organiseren daarnaast nog diverse 
leuke activiteiten. Heb je affiniteit met de natuur en lijkt het je leuk 
om ons bestuur te komen versterken dan kan je contact opnemen 
met Fûgelwacht De Pein via vogelwachtopeinde@gmail.com of 
0512-372716. 
 
Fûgelwacht De Pein 
Met vriendelijke groet, 
 
Johan Kootstra 
Fûgelwacht De Pein e.o. 
T: 0512-37 27 16 
M: 06-18 71 00 82 
E: vogelwachtopeinde@gmail.com 

dorp ? 

Wist u dat uw remweg met een snelheid van 30 KM ruim 13 meter 
is?  Bij 35 Km is dat meer dan 16 meter en bij 40 KM zelfs 20 me-
ter?  Ik zie soms verkeersdeelnemers door het dorp rijden met nog 
aanzienlijk hogere snelheden...  

Ik geef toe dat ikzelf ook wel eens afrem voor een drempel...., 
soms moet je wel es opschieten omdat je haast hebt.  Maar het is 
en blijft wel dom.  As net dan ?!  

Rien de Bruin     
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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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Grote clubactie 

Aan alle dorpsbewoners, 

Deurtje bellen! Maar dan niet zonder reden……  

Vrijdag 2 februari 2018 (tussen 19.00 en 21.30 uur) gaan de 
kinderen van de christelijke jeugdclubs onze dorpen in, op zoek 
naar personen en materialen. Zij doen mee aan Clubstriid.  

Clubstriid is een activiteit van de Federatie Christelijk Jeugdwerk 
Friesland (FCJF). Clubs uit verschillende Friese plaatsen gaan de 
strijd met elkaar aan; ieder in de eigen woonplaats. Er moeten ver-
schillende opdrachten worden uitgevoerd, waarbij de hulp van de 
dorpsbewoners nodig is.  

Misschien herinnert u zich dit nog van eerdere keren. Hopelijk 
werkt u daarom weer mee als er iemand aan de deur komt met 
een heel vreemde vraag of gek verzoek. Het gaat tenslotte om de 
plaatselijke eer!  

Het is helaas niet te voorkomen dat u misschien meerdere malen 
benaderd wordt. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.  

Namens de jeugd alvast bedankt voor uw medewerking! 
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Hûske hippe?Hûske hippe?Hûske hippe?Hûske hippe?    

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  
T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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De lêste tiid sjogge wy hast alle dagen yn kranten 
en op de televyzje de term MeToo. En foar de 
radio is it ek te hearren. Om’t it in ynternasjonaal 
ferskynsel is, moat it fansels Ingelsk wêze. Mar it 
betsjut gewoan: ik-ek. (ik ha it ek meimakke). It 
hat foar in soad opskuor soarge en dat docht it 
noch en  faaks mar goed dat de media de finger 
by de seare plakken lizze. Hieltyd komme der 
mear klachten fan manlju en froulju dy’t op de ien 
of oare wize betaaste of oantaast binne. En doe 

moast ik daliks werom tinke oan in kursusreis dy’t ik 25 jier lyn 
makke nei Canterbury. Op ‘e weromreis fan Dover nei Calais wie it 
sok sierlik waar dat wy yn ‘t sintsje op it efterdek fan de fearboat 
sitte koene. Ien fan myn maten hie him deljûn op in bankje tusken 
twa dames. Grif troch de drokke wiken dy’t wy hân hiene, befoelen 
him de lea en hy rekke yn ‘e sliep. Syn beide burfroulju hiene de 
fellen ek oer de eagen. Ik hold my de lea stikken dat ús maat yn ‘e 
sliep om him hinne taaste soe as wie er thús. It barde gelokkich 
net, want oars wie ús kursusreis no grif neamd by metoo. It lêste 
soe noch om lake wurde kinne, mar it oare is djip tryst. It is oars 
neat as in tige slimme foarm fan machtsmisbrûk.   

Sadwaande dizze kear oer it tiidwurd taaste. Ik taast, ik taaste, ik 
ha taast. Wy taaste, wy taasten, wy hawwe taast. Bline minsken 
moatte alles op ‘e taast dwaan. Sa kinne se lêze troch braille en op 
de trottoirs en perrons lizze tegels mei ronfels om mei de stok it 
paad te taasten. Pieter fytsmakker hie op syn wurkbank in grutte 
bulte skroefkes, moerkes en stikjes ark lizzen, mar dochs koe er 
suver op ‘e taast fine wat er brûke moast. Wy kenne grif it ferhaal 
fan Jakob en Ezau en hoe’t Jakob syn heit Izaäk ferrifele mei te 
sizzen en foar komme te litten dat er Ezau wie. De heal bline heit 
betaaste syn soan en tocht dat er de âldste foar hie. Jakob fielde 
troch de geitefeltsjes krekt sa rûch oan as syn behierre broer Ezau. 
En rjochter Simson - de Filistinen hiene him de eagen útstutsen - 
taaste yn de timpel fan Dagon nei de pylders dy’t it dak stipen. 
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Griemmank fan de Fryske taal 
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   Noch ien kear krige er syn krêft werom en helle de hiele timpel del 
en mei Simson derby bedarren in pear tûzen Filistinen ûnder it 
pún. As it mei kulturele haadstêd wat wurde sil, dan sille de spon-
soaren noch omraak djipper yn de ponge taaste moatte. De 
smoarriken fan dizze ierde griist it lykwols oan om yn de ponge te 
taasten foar de belesting. Der sit foar har spitigernôch neat oars 
op as út te wiken nei de belesting paradizen. Ek al wurdt der hjoed
-de-dei in soad kocht fia ynternet, party minsken wolle graach be-
taaste wat se keapje (it moat efkes yn de hannen). 

Destiids waard der sa omraak smookt by de gearkomsten fan de 
feestkommisje, dat jo de reek wol taaste koene. Sa wie it in jier 
mannich lyn ek ris mei tichte mist op âldjiersjûn. As der stellerij 
west hat, siket de resjerzje altyd om fingertaasten. Lytse bern 
meie graach mei de hantsjes op ‘e ruten sitte en dan binne it ien 
en al taasten op it glês. De toetsen of taasten fan piano en oargel. 
Ynsekten taaste mei harren teisters (spriten). Jo kinne dúdlik oan 
dy man sjen dat syn sykte him slim taast. Syn hiele wêzen rûkt nei 
de lodde (hy makket it net lang mear). 

Kinst wol sjen dat dy jonge altyd mei de hannen yn ‘e bûsen sit, 
want de yntaast fan de bûsen is frijwat skurf. Fan it yntaast 
(ingewanden) fan in slachtbist is noch hiel wat te brûken. Sokke 
opslûpte jonges en famkes kinne skoan in hantaast dwaan. 

By Lekker Ite yn ús doarpshûs kinne jo mar ta taaste, der is 
genôch en it is lekker. 

Neffens de feekeapman hie de ko in goede taast ( foldwaande fleis 
en fet op ‘e ribben). De skathâlder fan dy klup is útnaaid nei’t er 
earst in fikse taast yn de kas dien hie. Plysje en resjerzje taaste 
noch hieltyd yn it tsjuster oer de oarsaak fan de dea fan it slach-
toffer. It ferstjerren fan myn bêste freon hat my djip yn it moed 
taast. 

Harm Bosga.  
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(Uit militaire Dienst)  
Op 22 november 1963, de dag dat Kennedy werd vermoord, 
werd ik ontslagen uit militaire dienst. Ik was blij dat het voorbij 
was, nu kon ik weer aan het werk. Het bedrijf waar ik voor mijn 
diensttijd werkte was inmiddels gestopt bij gebrek aan opvol-
ging. Een vroegere collega van mij werkte op de vliegbasis in 
Leeuwarden en had gezegd dat ik met hem meekon. Ik had al 
een toegangspas en zou de maandag erop beginnen. Het was via 
een groot bedrijf, dat stond mij niet zo aan maar werk is werk. 
Zaterdag 24 november las ik een advertentie van een kleinere 
installateur Huizing in Oudega. Ik op de fiets naar Oudega met 
guur weer, als verzopen kat kwam ik daar aan. Ik kon direct op 
maandag beginnen. Toen bij mijn vroegere collega langs en ge-
zegd ik ga niet mee naar de vliegbasis.  

Bij Huizing werkte ik samen met nog een monteur en hadden het 
druk met elektriciteit in woningen en boerderijen. In die tijd wer-
den veel woningen gemoderniseerd, de bedsteden gingen eruit, 
het linnen van de muur, WC’s werden gemaakt, onder balken in 
de kamer kwamen plafonds. Ook waren er nog woningen waar 
compleet nieuw elektra moest worden aangelegd, in buitenge-
bieden wat toen door ruilverkaveling ontsloten was. 

Een recreant uit Groningen had een vakantiehuisje in Oudega. 
Zijn café dancing in Groningen werd verbouwd, wij deden de 
elektriciteit en dimbare verlichting (toen nog in de kinderschoe-
nen). Bij dit grote project leenden we monteurs van een groter 
bedrijf in Garyp. Na twee jaar trouwden wij en konden in een 
deel van dat zelfde huis als onze werkgever wonen. We betaal-
den 10 gulden per week huur, hadden een kamer, een kleine 
keuken en een slaapkamer zonder warm water, geen douche/WC 
maar nog een gemeente ton (privaat) buiten bij de achterdeur.  

Wat is er geworden van … Heero Postema (6) 
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Oud Ijzeractie 

 

Een goede gewoonte en dankzij u een groot succes.  
Ook komend jaar hopen we weer een Oudijzer actie  

te organiseren. 
 

Op zaterdag 17 maart 2018 komen de christelijke jeugdclubs van 
Opeinde, Nijega en De Tike het oud ijzer ophalen. Wilt u, wanneer 

u oud ijzer heeft, dit uiterlijk om 8.30 uur bij de weg zetten? 

Als u buiten één van de dorpen woont, of veel oud ijzer heeft, 
neem dan contact op met  

Joke Sipma, tel: 372369 of jdsipma@hetnet.nl 

Belangrijke mededeling: 

Wij nemen géén banden, accu’s, koel- 
en vrieskasten, motorblokken, olievaten 

of materiaal met brandstofrestanten 
mee. 

Houdt u hier rekening mee! 

Bij voorbaat dank!  
De jeugclubs. 

                     De romeinen (algemeen) 

 

 

De steden en dorpen vormden de bouwstenen 

van het Romeinse Rijk. 

Er waren duizenden steden en dorpjes. Veel 

steden bestonden al voor de opkomst van het 

Romeine Rijk. Sommige steden waren al 

honderden of duizenden jaren oud. 

De steden werden opgebouwd volgens een 

netwerk van straten en huizenblokken (insulae 

genoemd)  

 

Inmiddels was het bedrijf gaan samenwerken met het bedrijf Cen-
trum uit Garyp waarbij ik de leiding kreeg over het gedeelte ten 
zuiden van de Polderdijks vaart. Mijn vrouw die gestopt was met 
werken, zo hoorde dat in die tijd, kreeg de winkel erbij met verlich-
ting, stofzuigers, en verdere apparaten.  

Na een paar jaar fungeerde deze combinatie niet en kwam ik voor 
de keuze, of het bedrijf van Huizing overnemen, of iets anders te 
zoeken. Huizing zag het liefst dat wij het bedrijf overnamen. 

Een volgende keer verder….         
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AED 

Als u 112 heeft gebeld en gevraagd heeft om een AED-er, dan zul-
len vanuit de meldkamer de bij hen bekend staande AED-ers ge-
waarschuwd worden. Deze krijgen via een SMS bericht op de tele-
foon de melding dat een AED-er nodig is en kunnen lezen waar ze 
naartoe moeten. 

De meldkamer blijft in telefonische verbinding met de beller.  
Nu is het nog zo dat alleen AED-ers die in de directe omgeving wo-
nen van de plaats waar ze naartoe moeten gaan, worden gewaar-
schuwd.  

Binnenkort zal het zo zijn dat aan de hand van GPS bepaling het 
kan voorkomen dat “onze” AED-ers als ze bijvoorbeeld in Maas-
tricht zijn, een melding krijgen als op het Vrijthof een AED-er nodig 
is. Dit betekent dus ook dat in voorkomende gevallen een Limbur-
ger in Friesland wordt gevraagd naar een melding te gaan als deze 
in de omgeving van zijn verblijfplaats in Friesland is. 

Dorpsbelang gaf tot dusverre een overzicht van opgeleide AED-ers 
in De Tike. Deze overzichten worden vanaf nu niet meer verstrekt.  
112 bellen garandeert de snelste reactie naar de AED bedienaars. 

 

Erik Revenboer. 

AED coördinator  
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Dorpshuis De Tike  
Het adres voor vergaderingen of buurt/familiefeesten. 

vraag naar de vele mogelijkheden.  
tel. 0512-372306 

 
Voor reserveringen  

 Betty van der Bij, telefoon: 0512-372699 

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 



PAGINA 52 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117  

Op de Gielguorde wordt niet alleen les gegeven, er gebeurt nog 
veel meer.  

Het is ontzettend fijn dat er steeds weer bereidwillige dorpsbewo-
ners, ouders, pakes en beppes zijn die ons willen helpen bij de vele 
activiteiten die plaatsvinden op school. 

Kinderpostzegels 
In september gingen de kinderen van groep 6, 7 en 
8 op pad om Kinderpostzegels te verkopen. Deze 
actie heeft maar liefst het fantastische bedrag van 
ruim € 1853,58 opgebracht!  

Bibliotheek op school 
Op 4 oktober werd op school de nieuwe biblio-
theek geopend. Alle scholen in Smallingerland 
hebben kasten met aantrekkelijke boeken gekre-
gen. Ook hebben alle kinderen een boekentas ge-
kregen om de boeken in mee te nemen. Elke week 
is er voor alle groepen een ouder op school, die 
helpt bij het uitlenen van de boeken. Daarnaast 
kunnen alle kinderen gratis boeken lenen in de 

bibliotheek in Drachten. 

Kinderboekenweek 
Dit jaar was het thema ‘Griezelen!’                                         
Dat zal u vast niet ontgaan zijn, want op 4 oktober dwaalden er 
vreemde en griezelige figuren door het dorp. Maar de kinderen van 
de Gielguorde zijn niet bang. Ze gingen prachtig verkleed, in 
groepjes  op pad, om de griezelige personen op te sporen en op 
deze manier letters te verzamelen. Wanneer de kinderen 8 letters 
hadden gevonden gingen ze terug naar school om daar van de let-
ters een woord te maken. Het was een heel gepuzzel, maar onze 
kinderen lieten hun hersens kraken tot ze het woord ‘spannend’ 
hadden gevonden.                                    

Dierendag          
Gelukkig was het niet alleen maar griezelen op 4 
oktober. De vele dierenknuffels die door de kin-
deren meegenomen waren, werden liefdevol be-
handeld.  

Nieuws van School 
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Voorleeswedstrijd 
De Kinderboekenweek werd afgesloten met de traditionele voor-
leeswedstrijd. Een deskundige jury, o.l.v. Harm Bosga, reikte na 
afloop een oorkonde uit aan Jelle Douma: voorleeskampioen van 
2017! 
Jelle mag onze school in januari vertegenwoordigen bij de voorron-
des van Smallingerland in de bibliotheek van Drachten. 
 
Knutselochtend 
 Op 8 november was het weer een gezellige boel op De Gielguorde. 
Heel veel ouders, pakes en beppes kwamen op school om de kin-
deren te helpen bij het knutselen van een lampion. De prachtige 
resultaten hebt u kunnen zien toen de kinderen op 11 november 
langs de deuren kwamen. 

Nationaal Schoolontbijt 
Op 9 november deden we mee aan het Nationaal Schoolontbijt.   
We hebben samen genoten van een gezond ontbijtje. 

De Dierenambulance 
Op 22 november kwam de dierenambulance op 
school. Ruurdina, de moeder van Emy, die daar als 
vrijwilligster werkt, vertelde de kinderen over het be-
langrijke werk van het Dierenambulance.   Ook moch-
ten de kinderen een kijkje nemen in de Dierenambu-
lance. Wat vonden ze dit interessant! 

Sinterklaassprookje 
Op 24 november zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het Sin-
terklaassprookje geweest in de Lawei.  De kinderen van groep 1 t/
m 4 gaan t.z.t. naar een toneelvoorstelling. 

Actie Schoenmaatje 
Deze actie heeft heel veel prachtig versierde schoendozen opgele-
verd. Wat zullen de minderbedeelde kinderen blij zijn met de in-
houd! 

Sinterklaas       
We waren stomverbaasd toen op 5 december Ruurdina weer met 
de dierenambulance voor de Gielguorde stopte. En wie zat erin? 
Sinterklaas met zijn Pieten! De onfortuinlijke Pieten waren ’s mor-
gens gevallen met hun knuffel beer. Gelukkig wisten ze waar ze 
naartoe moesten: natuurlijk naar Ruurdina! Deze mevrouw  was zo 
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aardig om de gewonde beer te verbinden en het hele 
stel gauw naar school te brengen. Zo kwamen ze nog 
net op tijd!                       
Maar dat was nog niet alles. Eén van de Pieten had 
een plekje op zijn hoofd: het bleek een waterpok te 
zijn! Piet is namelijk op een nacht op school gewest 
om de schoentraktatie te brengen. Toen zag hij in 
groep 1, 2, 3 Pompom, de kleuterknuffel, in de 
‘opastoel’ zitten. Pompom was een beetje zielig omdat hij waterpokken 
had. Zwarte Piet heeft Pompom gauw getroost en geknuffeld, maar heeft 
daardoor ook waterpokken gekregen. Gelukkig was het bijna weer over 
en kon hij toch nog naar De Gielguorde toe om het Sinterklaasfeest te 
vieren. 
 
De Krystkuier. 
Er wordt al maanden druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de 
Krystkuier. Wat fijn dat een groepje inwoners van de Tike het initiatief 
heeft genomen om al s dorp en school samen het kerstverhaal te bele-
ven. Het belooft een bijzonder sfeervolle gebeurtenis te worden voor en 
door het hele dorp. 

We hopen dat de inwoners van de Tike zich op 
20 december massaal laten inschrijven en al 
‘kuierend’ langs sfeervolle taferelen het Kerst-
feest beleven. 

Op 21 december wordt de school nog even 
omgetoverd in een heerlijk geurend tuincen-
trum, want dan wordt er door groot en klein 
een prachtig kerststukje gemaakt. 

Op 22 december ruimen we de kerstversiering 
in de school weer op. Daarna mogen we alle-
maal even op adem komen en genieten van  
de feestdagen in december. 

Wij wensen u alvast fijne en gezellige Kerstda-
gen en een gezond en gelukkig 2018! 

Namens de Gielguorde, 

Geerty Douma 
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Sinterklaas intocht 
 
Sinterklaas kwam op zaterdag 18 november in het dorpshuis. De 
kinderen staan te wachten op Sint en zijn Pieten. Sint en de Pieten 
zouden met de helikopter komen, maar dat mocht niet van de poli-
tie. Ze waren ergens anders geland. En ze kwamen toen op de 
trekker naar het dorpshuis. En toen Sint en zijn Pieten er waren. 
Gingen Sinterklaas met zijn twee Pieten en de kinderen naar bin-
nen. En Sint ging op zijn stoel zitten en Sint riep omstebeurten de 
kinderen naar voren en Sint las uit zijn grote boek. En toen het 
klaar was strooide de Pieten pepernoten en de kinderen kregen ca-
deaus en gingen weg. 
 
Lisanne Kooistra 



Saskia Hutten 

gediplomeerd instructrice paardensport 

De Tike 

Voor de verbetering van het ruitergevoel en de rijtechniek 

Ik besteed veel aandacht aan:  

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

rechtrichten) 

• houding en zit 

• proefgericht trainen 

• lichte springtraining (bijv. gymnastische lijntjes rijden) 

• mentale begeleiding 

Daarnaast kan ik advies bieden omtrent: 

• het longeren van paard/pony 

• voeding en gezondheid 

• harnachement 

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

gewerkt met probleempaarden en veel paarden zadelmak gemaakt 

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

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

veel kennis van verschillende rijtechnieken en als het nodig is kan 

ik het paard/ de pony overnemen van de lesklant.                           

Voor meer informatie ben ik bereikbaar op                                      

telefoonnummer:         06-45148043  
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sinds juni 2013 aan de B.J Schurerweg 2  

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

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

diverse specialismen in huis, die optimale zorg voor uw mondgezondheid - van jong tot oud- waarborgt. 

Hierbij kunt u naast de tandarts denken aan een Mondzorgkundige, Klinisch Tandprotheticus en  

(Paro)Preventieassistente. 

 

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

  Bel ons:  
0512-360658 

www.mondzorgsurhuisterveen.nl 

Adres: 

B.J. Schurerweg 2-12 

9231 CE Surhuisterveen 

Tel: 0512-360658 

emailadres: info@mondzorgsurhuisterveen.nl 

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

Martine de Boer-Tuinier, tandarts 
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Krystkuier 

Hallo dorpsgenoten. 

Omdat de Heidehipper 
voor 20 december bij de 
drukkerij moest zijn was 
er geen gelegenheid meer 
om verslag te doen van 
de krystkuier. We hopen 
in de volgende Heidehip-
per verslag te mogen 
doen van een hele mooie krystkuier.     

De organisatie. 
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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 
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Dorpshuisactiviteiten van maandag t/m vrijdag 

Maandag:  

Seniorenbiljarten van 13.30-16.00 uur 
Contactpersoon Daan Posthumus tel: 372127 

Volksdansen van 14.30-15.30                                                          
Contactpersoon Winnifred de Bruin tel: 371626 

Toneel van 19.30-22.00 uur 
Contactpersoon Geke Groen, tel. 372924  
 
dinsdag: 
Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria van 19.30 tot 21.30 
Contactpersoon Betty Posthumus tel: 372513 
 
Donderdag: 
Biljartclub van 19.30–23.00 uur 
Contactpersoon Jan Daniël Posthumus tel: 370308  

December 

27 Klaverjassen 
29 Prijsbiljarten 
 
Januari 
4 Nieuwjaarsborrel 
5 Nieuwjaarsgala kids  
20 Stanpot klaverjassen 
20 Tykster Café 
 
Februari 
3 Back to the 80’s 
10 Playback je gek 
16 Toneel ‘vrouwenpraat’ 
17 Klaverjassen 
23 Lekker ite 
 

Maart 
3 Thema feest 
10 Tykster café 
15 Bingo 
17 Klaverjassen 
24 Tykster café quiz 
 
April 
6 Lekker ite 
13 kinderdisco 
14 Klaverjassen 
21 Vrijwilligersavond 
26 Koningsnacht 
28 prijsbiljarten 
 
Mei 
10 Fiifde Tykster kuier 

Jaarprogramma dorpshuis 2017/2018 
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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 moei-
lijke dagen bij.  

Goed om te weten 

 
Dorpsbelang De Tike 

www.de-�ke.nl 

dorpsbelangde�ke@hotmail.com 

Secretariaat : Gerda de Vries-Kievit, tel. 0512-372832 

 

Wijkbeheer  

is bereikbaar op werkdagen tussen 7.30-12.00 uur en 12.30-16.00 uur.  
Telefoonnummer :06-53180832  
Voor vragen, klachten en tips betreft het onderhoud van het dorp kunt 
u bij hen terecht.  U kunt ook naar het spreekuur van het wijkteam 
gaan. Voor Nijega en de Tike is dat elke donderdag tussen 9.00 en 9.30 
uur in dorpshuis Op ‘e Jister in Nijega. 
 
 

Kledingaktie Roemenië 

De eerste zaterdag van de maand kun je tussen 11.00 – 12.00 uur kle-
ding voor Roemenië bezorgen bij de heer Schipstra, Hegewei 2 te 
Opeinde. 
 
 

Politie 

Wijkagent:  Anne Doddema  
Tel. 0900-8844 

 



 

  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 Dok-
terswacht Friesland. Dat betekent in uw gebied via de Dokterswachtpost 
Drachten. 

Heeft u in het weekend, op feestdagen of buiten kantooruren 

dringend een huisarts nodig? Neen dan contact op met Dokters-

wacht Friesland.  

Centraal nummer:  0900 - 112 7 112 

Ga NIET zonder afspraak naar de huisartsenpost voor een consult. Af-
spraken worden namelijk altijd eerst overlegd met de regiearts alvorens 
deze wordt ingepland 

Voor algemeen informatie, herhaalrecepten en niet-spoedeisende klach-
ten kunt u terecht bij uw eigen huisarts.  
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Kopij inleveren tot 1 maart 


