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 Fan de redaksje        

Kerst: voor velen onder ons  symbool van de geboorte van Jezus. 

Als verlengde boodschap daarvan ook een nog breder gedragen 

symbool voor ‘vrede op aarde’ of ‘liefde’. Families komen samen 

om alle stress even achter zich te laten en vooral samen te zijn.  

In de kleine mienskip die de Tike is  op dit ogenblik het voortbe-

staan van onze school een onderwerp van gesprek wat vaak de 

revue passeert. Ook in deze Heidehipper staat weer een aantal 

bijdragen die hiermee te maken hebben.  Duidelijk is wel dat hier 

in de Tike verschillend over wordt gedacht. Dat kan, dat mág ook. 

Dat mag je zelfs niet zo leuk vinden.  Maar zorg wel dat dit het 

dorpsleven niet beinvloedt.     

In de volgende Heidehipper (maart ‘19) zullen we ook aandacht 

gaan besteden aan de regels mbt de privacywetgeving (AVG).  U 

zult begrijpen dat dit met het plaatsen van meer en duidelijker 

foto’s ook meer een issue kan worden.   Wij hopen met u tot een 

regeling te kunnen komen waarin het voor de redactie mogelijk 

blijft om foto’s van dorpsgenoten te plaatsen. 

Dit dubbeldikke nummer van de Heidehipper geeft weer voor 3 

maanden leesvoer. Dank aan allen die zo vriendelijk zijn om op 

ons verzoek kopij aan te leveren. Zonder deze helden geen Hei-

dehipper. Waar een klein dorp groot in is!!!  De redactie is overi-

gens nog wel op zoek naar versterking. Mocht u interesse heb-

ben, meldt u zich dan vooral bij een van de redactieleden. 

 Dank ook aan onze adverteerders en andere sponsoren zoals de 

Rabobank. Zij denken aan ons; denkt u aan hen?  

SW 
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 By de foarside: Piet Molkboer     

Nei 44 jier hat Piet de Jong ús molkboer en trouwe adfertearder 

(30 jier) juster foar de lêste kear  sutele op de Tike.  De redaksje 

hat dêrom by him yn Garyp as bedankje in blomke brocht.  

We seagen it fansels hyltyd minder; it flesserekje mei lege flessen 

by de wei mei in kniper deroan mei in boadskipbryfke. De 

boadskippen koene wy dan oan de kruk fan de achterdoar werom 

fine. Om Piet koe dizze wurkwize oan it ein ta wol sa trochgean.  

Nijmoardrichheid as pinne koe by Piet net mar it joech neat as men 

in kear gjin jild yn hûs hie want it koe sa lang bêst op ’e pof. “It is 

altyd goedkaam” seit Piet.   

Wat elkenien miskien net wit is dat Piet Tiekster “roots” hat. Hy is 

berne wêr’t no Rinus en Wieke wenje. Dêrnei het er ek noch in pear 

jier neist de Jelke Sjoerdloane wenne. Pas doe’t er in jier as 6 wie 

is er nei Garyp ferhuze.  

Piet en Ineke, tige tank foar 44 jier suteljen. As jim no simmerdeis 

te fytsen binne, remje dan ek ris op ’e Tike, dan meitsje wy wer in 

praatsje.       SW  
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 Een Kerstverhaal?                                                              

Naarmate de dagen korter worden, wordt de reis op de fiets naar 

het dorpshuis steeds moeilijker. De kerstdagen naderen en ik heb 

nog steeds het biljartlicht niet gezien. Het niveau is nog om te hui-

len.  

Ik schroef mijn keu in elkaar, ik ben weer aan de beurt. Ik loop om 

het biljart heen en ik voel de blikken in mijn rug priemen. Gerrie E. 

de Swinger stoot Marten H. met het Mofke aan en ik hoor hem 

mompelen: “sil mie benije”.  

Met knikkende knieën neem ik mijn positie in achter het biljart. Dit 

keer is Rindert P. de Wijze de scheidsrechter en J.D. de Snijer de 

teller.  

Over het biljart heen kijk ik naar de tegenoverliggende tafel. Daar 

zitten de mannen met de armen over elkaar, meelijwekkend naar 

mij te kijken. Je hoort ze bijna denken, dat dit weer niets gaat wor-

den.  

Gerrie nipt aan zijn Jägermeister, Marten pakt zijn ijskoude Beeren-

burger. Jan H. de Stille zet het flesje Amstel aan de mond en kijkt 

traag om zich heen. Ook Adrianus G. De Wilde zit grijnzend naar 

mij te kijken, maakt een opmerking richting Jan. H, deze knikt, 

maar ik kan me niet voor stellen, dat hij dat dialect verstaat.  

Op het moment dat ik af wil stoten hoor ik Rindert zeggen: “zijn de 

ballen ook gepoetst?”  

Beste mensen u kunt zich voor stellen, dat ik na het stellen van de-

ze vraag even de weg kwijt was.  

J.D antwoordde, dat hij ze in de poetsmachine had gehad en dat 

het dus oké was. Nu zijn bepaalde voorkeuren van deze man bij 

ons dorpelingen bekend en als je hem ziet lopen roept dit wel eens 

vragen bij mij op, maar dit !!!! Ook vond ik het vreemd, dat men 

mij niet had ingelicht over het wassen van de edele delen, want 

dan had ik toch nog een paar keer nagedacht om lid te worden van 

de club.  

Gelukkig werd de verbazing snel weggenomen, want men bedoelde 

de biljartballen.  

Ik begon de afstoot met gepoetste ballen, maar dit mocht niet ba-

ten, wederom verloor ik de afstoot en mijn tegenstander Louw de 

Sluiper mocht beginnen.  

Als een poema sloop hij rond het biljart, elke kans benuttend om 

dodelijk toe te slaan en mij steeds dichter bij de afgrond van we-
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 derom een verlies te stoten.  

Elke keer hoorde ik de scheidsrechter, na mijn beurt iets te hard 

zeggen: ”STREEP” m.a.w. MIS.  

Na een klein halfuur liep ik weer naar de tafel, waar de gezichten 

van de mannen weinig goeds voorspelden. Het was wel duidelijk, 

dat mijn prestatie hen niet kon bekoren.  

Wel probeerde men mij wat moed in te spreken. Marten met het 

Mofke zei dat na de Kerst iedereen weer een nieuwe gemiddelde 

kreeg en dat mijn gemiddelde wel naar beneden zou worden bijge-

steld. Erg bemoedigend, maar van deze man verwacht ik ook wei-

nig steun.  

Gerrie de Swinger sprak bijna niet te verstaan de woorden: “mar 

hij sjocht de lijnen wol”, maar voor mij was dit ook niet bemoedi-

gend, want wanneer had ik dat eerder gehoord. Jan. H de Stille 

vroeg wat we wilden drinken, want iedereen was na dit spektakel 

wel aan een borrel toe. Zoals u kunt lezen, de steun kwam uit alle 

hoeken.  

Maar toch in deze donkere dagen voor Kerst kwam er hulp, hulp 

van Rindert de Wijze, deze kon mijn worsteling op het groene laken 

niet langer aanzien.  

Hij bood mij heel optimistisch aan, mij de fijne kneepjes van het 

biljarten bij te brengen.  

Ook Rindert is in het bezit van een kamer met een prachtig biljart.  

Op een donkere dinsdag avond liep ik met mijn foedraal, met daar-

in de door Ceulemans gesigneerde keu richting huize P.  

Hier kwam ik weer in contact met een aantal termen, die voor mij 

totaal onbekend waren, maar toch wel weer een aantal vragen bij 

mij opriepen over het ontstaan van de sport.  

Er kwamen termen voorbij zoals; de trekbal, het doorstoten, het 

aaien van de bal, het terug trekken en ….laat ik het hier voorlopig 

maar bij laten.  

Een leek op het gebied van deze sport zal toch op z’n minst denken 

dat hij in een erotisch verhaal is beland in plaats van biljartlessen 

en laten we het poetsen van de ballen, eerder genoemd, niet verg-

eten.  

Na een uur kwam ik geheel verdoofd van alle informatie thuis.  

Ondertussen had Louw de Sluiper ook aangeboden om mij bij hem 

thuis te ontvangen, om daar ook op mijn vaardigheden te oefenen. 

De oplettende lezer raadt het al, inderdaad ook een prachtig inge-

richte kamer met daarin … juist een biljart.  
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 Maar de lessen hebben onmiddellijk hun vruchten afgeworpen.  

Mijn eerste slachtoffer was Heinze de Krijter, in een enerverende 

partij van bijna een uur met veel gekrijt en getuur en veel te veel 

beurten, moest hij hoofdschuddend het onderspit delven.  

De volgende donderdag avond stond Houke H. de Rammer op het 

programma.  

Ik wist, dat dit een moeilijke pot zou worden, omdat deze man be-

kend staat om zijn onvoorspelbare en keiharde spel. Dit keer luk-

ten mijn trekballen, de avond daarvoor geoefend bij mijn leers-

meester, wonder boven wonder wel. Na ook weer een enerverende 

pot, waarbij De Rammer mij bijna van het laken had geveegd, kon 

ik hem aan mijn zegekar binden.  

Trots keken mijn leermeesters toe, ook zag ik een knikje van 

goedkeuring van Gerrie E. De Swinger.  

Ik schroefde mijn door Ceulemans gesigneerde keu weer uit el-

kaar, stopte hem in het foedraal en ging met veel bombarie en ge-

zwets zitten, wat men natuurlijk niet gewend is van deze uiterst 

bescheiden en rustige man. Wat een overwinning wel niet kan 

doen met een mens.  

Het is nu midden november en juist, ik sta nog steeds onderaan, 

maar de steun die ik uit alle hoeken en windrichtingen krijg is ge-

weldig.  

Het lijkt wel een Kerstverhaal.  

En volgens de Swinger, moeilijk te verstaan trouwens, wurd ut nog 

wol wat. Ook al moest ik weer in het groene laken bijten in de par-

tij tegen Sjouke R. de Haastige.  

Wel moet ik zeggen, dat ik twijfel of ik dit 

jaar een kerstboom neem, want het begrip 

ballen in de boom heeft voor mij nu een 

hele andere dimensie gekregen.  

Maar wat vind ik biljarten leuk!!  

Ik wens iedereen, ook namens mijn vrouw, 

die alle frustraties thuis in goede banen 

moet leiden, een fijne kerst en een heel 

goed en vooral gezond 2019 toe.  

 

Joop Ceulemans. 
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 Tyksters in het nieuws      
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Adres: 

De Singel 35 

9281 LL Harkema 

Tel: 0512-364029 

emailadres: info@mondzorgharkema.nl 

www.mondzorgharkema.nl 

Nieuwe patiënten zijn welkom. 

Namens het team van Mondzorg Harkema, 

Pier Th. Houtsma,  tandarts 

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

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

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

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

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

volwassenen. 
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 Fan de Histoaryske Rûnte      

Op 19 en 20 oktober hold de Rûnte har jierlikse eksposysje. Dizze 

kear wie dat yn it ramt fan kleasters en de Susterwei. 

It kaam suver allegear troch de stien fan Aloïs Segers. In jier as 

wat lyn wie er oan it ploegjen op in stik lân ûnder Sigerswâld oan 

de noardkant fan de Wâldwei. Hy helle in fikse balstien boppe de 

grûn, net samar in stien, want der siet in bysûnder rûn gat yn.  

Aloïs hie yn Frankryk ek soksoarte stiennen sjoen. Yn it fiere ferline 

hiene it draaipunten west fan in poarte of doar. Soe it in oerbliuw-

sel wêze fan it kleaster dat ienris yn Sigerswâld stie? De stien 

waard net wer bedobbe, mar gie mei nei hûs. Rien de Bruin hat 

him aardich ferdjippe yn dy fynst en der in wiidweidich artikel oer 

skreaun yn it magazin Smelnis Erfskip. 

Fansels wie de stien op de eksposysje te bewûnderjen en om dy 

reden woe men ek mear wissichheid hawwe oer it bestean fan dat 

kleaster. En hoe koe it sa treffe 

dat op dat stuit suster Catryn yn 

it fermidden stie. Wa kin ús bet-

ter paadwiis meitsje as immen 

dy’t der sels by wie. Suster 

Catryn fertelde dat se berne 

waard yn Boalsert en altyd 

graach yn in kleaster woe. Om’t 

der hjir gjin frouljuskleaster wie, 

gie se nei Hoorn. Troch de Hoek-

se en Kabeljauwske twisten 

moast se útnaaie mei noch fjou-

wer oare susters. Nei in noedlike 

reis bedarren se yn Sigerswâld, dêr’t se fan de pastoar fan Garyp 

ûnderdak krigen yn in âld tsjerkje. Hjir ha se in moaie tiid hân en 

hiel faak rûnen se oer it paad (no Susterwei)  dwers troch it fjild, 

wat doe noch gjin Leyen wie, nei Rottefalle. De hjoeddeiske Suster-

wei en de Jelke Sjoerdsloane wiene kleasterpaden en dy krústen 

inoar sa ûngefear dêr’t no it hûs de Wite Swel stiet. 

Foar dizze eksposysje wie kenner by útstek fan it kleaster Sinaï de 

hear Cees Blom út Garyp útnoege. Blom hat him omraak ferdjippe 

yn alles wat him yn it fiere ferline foardien hat yn de omkriten fan 

Garyp, Sigerswâld en wat doe al Tieke neamd waard. Hy ferhelle 

oer it ûntstien fan it lânskip, fan de ynfloed dy’t de minsken der op 
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Stichting Werkgroep Roemenië     

Vanuit een aantal dorpen rondom Drachten is sinds begin jaren 90 

de stichting Werkgroep Roemenië actief. Ook een aantal Tieksters 

draaien mee in deze stichting en willen u graag meer vertellen over 

het project Casa Rafa. Maar ook hoe ú dit project kunt steunen.  

Het project Casa Rafa is 10 jaar geleden gestart als naschoolse op-

vang voor kinderen in het dorp Mosnita, gelegen in het westen van 

Roemenië. De leiding van het project is in handen van moeder en 

dochter Livia en Ligia Silasi. Beide zagen ze dat onder kinderen uit 

sociaal zwakkere families in hun dorp de uitval op de basisschool 

hoog was. Reden voor Livia en Ligia om deze kinderen na schooltijd 

op te vangen, ze een maaltijd te verstrekken en ze te helpen bij 

hun huiswerk. Ook de ouders van de kinderen die naar Casa Rafa 

gaan, worden begeleid en leren in te zien dat scholing enorm be-

langrijk is voor de ontwikkeling en toekomst van kun kinderen. 

Het project Casa Rafa is afhankelijk van de financiële ondersteu-

ning van een groep trouwe donateurs, maar die groep mag best 

groter. Vier keer per jaar ontvangen de donateurs een nieuwsbrief, 

een deel van de laatste nieuwsbrief is hiernaast afgedrukt. Wilt u 

deze nieuwsbrief ook ontvangen en / of Casa Rafa onder-steunen, 

dan kunt u contact op nemen met Rien de Bruin (371626) of mai-

len naar info@werkgroeproemenie.com. 

Direct uw bijdrage voor Casa Rafa 

overmaken kan natuurlijk ook: IBAN 

NL15RABO0369024354: bedankt! 

St. Werkgroep Roemenië                        

KvK nummer 41005187 

p/a Master de Jongwei 32 

9219 VN De Tike 

hân hawwe, fan it ôfgraven fan it heechfean, it baggeljen fan it 

leechfean en hoe’t de Leyen ûntstie.  

De belangstelling foar de eksposysje wie boppe ferwachting, oer 

beide dagen mear as hûndert besikers. En wat moai dat de Rûnte 

safolle spul liene koe fan Gerkeskleaster en it Noordelijk Archeolo-

gisch Depot fan Nuis. 

Harm Bosga 



De Heidehipper  Nûmer 124 - desimber 2018 

14 

 SDG naar het NBK 26 oktober 2018    
                         
Wat ha we moai fuort west..... 

Sinds ons prachtige jubileumconcert tijdens het dorpsfeest staat 

een testpiece uit 1924 op onze standaard. Het is echt weer even 

wennen. We zijn niet meer met veel muziek bezig maar wel veel 

met 1 stuk muziek bezig. Second suite in F Major van Gustav Holst 

bestond al vóór SDG bestond. Met onze uitvoering van dit stuk 

gaan we ons op 26 oktober meten met 8 andere orkesten op de 

Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Utrecht. Een repeti-

tieweekend in Grou met gastdirecties van Bazuin-A-dirigent Klaas 

van der Woude en Jaap Hoekstra.  

De laatste dinsdag voor D-day repeteren we om 

akoestische redenen in de kerk in Opeinde. Ons 

nuchtere jongste lid Sigrid geeft na deze repeti-

tie een advies wat op een tegeltje hoort: 

Om kwart over tien verzamelen. De bus inladen; 

bier en koelboxen met hapjes voor de terugreis. 

Half elf vertrektijd van de bus ...... oh nee, toch 

niet! “Wêr is Durk?” De voorzitter gaat bellen. Een zieke koe? Kal-

verij? Koelje? Je weet het nooit bij Durk! 

Uiteindelijk kunnen we gaan rijden en arriveren we nog ruim-

schoots op tijd in Utrecht. In onze vierde divisie spelen 9 orkesten. 

We loten 7e en hebben dus nog even tijd voor een kopje koffie in 

de Bijenkorf. Anderen gaan nog even strune over Hoog Catherijne. 

Weer anderen gaan nog even bij de concurrenten luisteren. Vaak 

zijn de uitvoeringen heel anders, sneller meestal. Wel enorme in-

terpretatieverschillen. Slaan wij of zij de plank mis? 

De voorzitter bepaalt dat we om 15.30 verzamelen om om te kle-

den en voor te bereiden. Maar we hebben er zin in en staan bijna 

allemaal om kwart over drie al in vol ornaat klaar om naar de in-

speelruimte te gaan waar we om vier uur terecht kunnen. Op tijd 

kunnen we het podium op om onze interpretatie te laten horen. We 

zijn natuurlijk tot het uiterste geconcentreerd. Sommige dingen 

gaan dan ook erg goed maar door de spanning en zenuwen gaan er 

natuurlijk ook dingen mis waar dat normaal niet het geval is. Na 11 

minuten is het weer voorbij. We komen niet heel erg tevreden van 

het podium. De algehele tendens: “Het ging niet slecht maar we 

hadden ook zeker beter gekund. 

Op it júste  
moment shine,  

en shine wy net,  
dán hat it west 
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 Het lange wachten is begonnen: We gaan met 30 personen op de 

bonnefooi de stad in om zonder reservering een pizza te halen. Ook 

al is de pizzaria nagenoeg vol, we zijn welkom en kunnen terecht 

voor een maaltijd.  

Geeske (van Gooitzen) wordt nog geïn-

terviewd door de lokale omroep van 

Utrecht en brengt het Fries volkslied 

buiten onze landsgrenzen onder de 

aandacht.  

Dan tijd voor de uitslag. De jury legt in 

het praatje vooraf uit dat ook zij de in-

terpretatieverschillen uitzonderlijk von-

den en dat het moordende tempo van een aantal orkesten niet ten 

goede kwam aan de kwaliteit van de uitvoering. Die opmerking 

biedt hoop. Bij het van 9e naar 4e plaats bekendmaken van de 

ranglijst wordt SDG niet genoemd. Een evenaring van de derde 

plaats van vorig jaar is een feit. Wat gaat de eindklassering wor-

den? Pro Rege B uit Heerenveen, Halleluja Menaam en SDG zijn 

nog in de race voor de eerste 3 plaatsen. Uiteindelijk is Het Me-

naam die met 93 punten met de eer-

ste plaats naar huis gaat met slecht 1 

punt verschil gevolgd door SDG DE 

TIKE!!!! Een tweede plaats! Daar-

naast nog Sectieprijs “beste Eupho-

nium en Baritonnsectie” voor SDG de 

Tike! Wat geweldig! Deze sectie, be-

staande uit Pieter, Albertina, Anneke, 

en erelid Gooitzen Deelstra. Wat een prestatie! 

Pieter’s logica  is goed voor het 2e  tegeltje:  

De terugreis begint met zo’n uitslag natuurlijk 

altijd te vroeg en was té kort. Meezingen met 

bekende meezingers; Kom van dat dak af, het 

Frysk Folksliet; de mars uit het NBK-stuk nog 

eens zingen, alsof we op schoolreisje zijn.  

Kaas, worst, bier, olijven, chips en vooral heel veel WILLE!!!!! 

En……… “Wat ha we moai fuort west!!!” 

Sietske Wijma  

 

 Om tweede 
 te zijn moeten we  

best wel wat kunnen! 
We zijn tweede,  
dus we kunnen  
best wel wat!  
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tel. 06-51658889 
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 Dierenambulance bellen?       
Misschien even uitstellen…       

17 jaar geleden fietsten we over de Herenweg en hoorden een 

klaaglijk gepiep vanuit de sloot. Het bleek afkomstig van een klein 

poesje. Nergens een moeder poes te bekennen. We namen deze 

poes mee en hebben hem opgevoed in het (school)huis naast de 

school waar we toen woonden. De poes vond het geweldig op het 

plein met al die kinderen. De kinderen vonden de poes maar 

vreemd. De ene keer mocht je hem aaien een andere keer stond hij 

te blazen en kon je een klauw krijgen. Hij was goede vrienden met 

de pony’s en de hond Joost waar hij regelmatig bij in de mand lag.  

We verhuisden naar de Susterwei en dit werd een probleem voor de 

poes. Poezen hechten zich aan een plaats in plaats van de mensen. 

Hij liep regelmatig terug naar school waar hij met de kinderen 

speelde. Onze zoon Bram nam hem soms mee naar huis of hij her-

kende onze auto/tractor en wachtte tot hij mee kon naar huis. Tot 

onze grote verbazing bleef hij op de Susterwei toen Bram van de 

basisschool af ging. Dit heeft ongeveer 5 jaar geduurd. Daarna 

vond de poes uit dat hij met Sietse kon meereizen via de reserve-

band die onder de auto was bevestigd. Sietse zat bij zijn vader en 

moeder op de Master Iniawei toen daar opeens de kat liep. Dit was 

ook gebeurd bij Heine en Yvonne en bij mijn moeder in Eastermar. 

Elke keer konden wij hem gelukkig weer meenemen. Totdat we een 

middag aan het klussen waren bij Ilse en Johan hun huis op de 

Peinderwei. De poes was weer meegereisd en eruit gesprongen 

maar wij hadden niks in de gaten. Totdat ik een appje van Mariëtte 

kreeg dat onze kat bij hun op de buurt rond zweefde… Ik was op 

mijn werk maar ik zou hem ’s middags uit het werk ophalen. Totdat 

Mariëtte en inmiddels ook dochter Wytske op facebook een bericht 

lazen dat de kat was opgehaald door de dierenambulance…..  

’s Avonds de kat opgehaald uit Drachten. Kosten: 20 euro. De me-

dewerker schreef ons telefoonnummer op en was het met ons eens 

dat de dierenarts niets aan het neusje kon doen. Als de kat weer 

was gevonden kon ze ons direct bellen in plaats van de dierenam-

bulance erheen te sturen. Goed idee!!  

Begrijp ons goed. Alle mensen hebben uit goedheid gehandeld. De 

poes had een kankergezwel in zijn neus waardoor zijn neus en bo-

venstukje helemaal was weggegeten. Dat was een naar gezicht. De 

poes had geen pijn, was vrolijk en at nog al zijn eten op en ving 
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 regelmatig een muis die hij met huid en haar opat. Hij had zijn le-

ven aangepast op zijn zere neus. Met zijn pootje duwde hij de din-

gen opzij die tegen zijn neus aan zouden komen en liep zo overal 

doorheen. Hij was al oud. Het kankergezwel was niet te behandelen 

dus hebben wij ervoor gekozen om de poes zo te houden. Niet ie-

dereen is perfect, iedereen heeft zijn gebrek. Onze poes was ziek 

maar niet zielig. Het paste echter niet in het perfecte plaatje van 

‘een poes’ waardoor mensen in ‘paniek’ raken….  

Poezen voelen aan dat de dood komt en gaan dan een plekje zoe-

ken om alleen dood te gaan. Dit hadden we onze poes ook zo ge-

gund. Het liep echter anders….  

De poes was blij ons te zien en spinde heerlijk. Hij lag op de terug-

weg languit op het dashboard van de auto. Hij wist: ik ga weer naar 

huis. De volgende dag echter was hij weer gesignaleerd bij het 

dorpshuis. Sietse belde mij op en ik bracht hem weer naar huis. De 

volgende ochtend kreeg ik een appje van Hammie dat de poes weer 

bij hun op de buurt was. Sietse ging vrijdagmiddag uit zijn werk 

kijken en ja hoor, daar kwam de poes weer aanlopen…. Weer mee 

naar huis.  

Toen de poes weer een aantal dagen weg was hadden we de hoop 

dat ze een plekje had gevonden om dood te gaan echter via een 

facebook berichtje lazen we dat de poes weer in de Leyensreed was 

gevonden, dat de mensen weer de dierenambulance hadden ge-

beld, dat deze naar de dierenarts was gegaan en deze hem een 

spuitje had gegeven…. Zonder onze mening. Wij wisten van niks. 

Jammer.  

We hadden de poes een ander einde gegund, waar mensen niet 

over zijn dood hadden beslist maar dat de poes dit zelf kon kiezen.  

Lieve mensen van De Tike. Dit is geen verwijt naar andere mensen 

toe. Wat de boodschap van dit verhaal is dat elk dier niet perfect 

hoeft te zijn om een goed leven te hebben. Als je een dier vindt, 

vraag dan eerst eens rond in ons dorp of zet een berichtje op face-

book (doet de dierenambulance ook). Samen weten we zoveel en 

kunnen we veel ‘problemen’ oplossen zonder dat er een instantie 

moet worden gebeld. We kunnen ook met elkaar voor elkaar zor-

gen. Soms vergeten wij dit wel eens maar daar kan juist een klein 

dorp groot in zijn!  

 

Sietse & Baukje  
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 De avonturen van Jan en Martine, deel 7   

Het is herfst. Ja, ook hier in Zuid-Frankrijk. Wat 

ruikt dát lekker als je buiten bent en  wat kleuren 

alle bomen mooi! Dan hebben ze het wel eens over 

de ‘Indian Summer’ in Canada, nou, ik kan je mel-

den; wij doen er niet voor onder! En ook over de 

temperaturen hebben we geen klachten; het is hier overdag zo’n 

19 à 20 graden en we lopen meestal nog in een T-shirt buiten. Fijn 

hoor! 

En dan was er natuurlijk ‘onze’ uitzending van ‘Ik Vertrek’. Daar 

zaten we op de bewuste zaterdagavond met geknepen billen op de 

bank. Telefoons en computer uit, een lekker bakje koffie er bij en 

maar wachten tot de uitzending zou gaan beginnen. Want nee; wij 

hadden tot die tijd ook nog niets gezien van wat er uitgezonden 

zou worden. Daar hadden we overigens ook helemaal geen in-

spraak in, dat wordt door de eindregisseur van het programma be-

paald. Het was eerst wel wat raar om jezelf zo op de televisie te 

zien, maar wat vonden we het leuk! We wilden graag een positief 

verhaal brengen over onze emigratie en volgens ons en de vele re-

acties die we erna hebben gekregen, is dat ook zeker gelukt.  De 

uitzending is overigens nog steeds terug te zien via de website van 

het programma.  

Ja, reacties… Hónderden! Zulke lieve e-mails, lieve berichtjes, 

krantenknipsels die op werden gestuurd, reacties op social media, 

telefoontjes en nog veel meer. Je kunt je wel voorstellen dat we 

lang bezig zijn geweest om iedereen te beantwoorden! Ook van 

veel Tikenieten kregen we een reactie op deze uitzending, en daar 

waren we natuurlijk toch wel een beetje extra blij mee!  

Inmiddels hebben we ons eerste jubileum in Frankrijk gevierd; we 

wonen hier nu een jaar. Een druk jaar, een mooi jaar, een klusjaar, 

een jaar met af en toe een moment om even te slikken en door te 

gaan maar waarin we ook geregeld de slappe lach hadden.   

We hebben ook weer gasten uit de Tike gehad! Het stel wat bij de 

veiling van SDG de tegoedbon voor twee overnachtingen hadden 

gewonnen, hebben deze onlangs ingewisseld. Wat was dat weer 

gezellig! We hebben heerlijk gegeten, zalig bijgekletst en zijn weer 

helemaal op de hoogte van het wel en wee in de Tike. Zij namen 

ook de laatst uitgegeven Heidehipper voor ons mee, dat was na-

tuurlijk helemaal super! Nu konden we alles weer eens helemaal 
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 lezen, en ik kan u zeggen; we hebben er van genoten! Dit leuke 

verblijf van deze gasten was zeker voor herhaling vatbaar en daar-

om besloten we gelijk om wéér een tegoedbon beschikbaar te stel-

len voor de volgende veiling van SDG, tijdens het sjoelen en kege-

len weekend. We zijn benieuwd wie we mogen verwelkomen! Ove-

rigens weten ook andere Tikenieten ons te vinden, zonder tegoed-

bon; de eerste vakantieweek in 2019 is al geboekt en ook daar zien 

wij naar uit! 

Ook aan het rijtje ‘uit welke landen komen onze gasten’ hebben we 

een aantal toe kunnen voegen. We hadden al gasten uit Nederland, 

Spanje, Frankrijk en België gehad. En nu ook uit Polen, Zwitser-

land, Luxemburg, Duitsland, Engeland, Australië, Canada en Zwe-

den. Dat is toch zó ontzettend leuk! Al die verschillende mensen uit 

al die verschillende culturen! We hebben op ons terras al de vlag-

getjes hangen van de landen waar ze vandaan komen en hopen dat 

dit zich nog uit zal breiden! 

Op dit moment is het laagseizoen. Dat merken we ook; we hebben 

minder boekingen dan een paar maanden geleden. Maar dat is niet 

erg; nu hebben we tijd om wat onderhoud te doen, wat klussen af 

te maken die zijn blijven liggen en eindelijk eens een begin te ma-

ken met onze eigen woning. Want behalve dat we een fornuis, een 

koelkast en een bankstel hebben gekocht toen we hier kwamen wo-

nen, is daar nog helemaal niks aan gebeurd. We sneupen nu de 

Franse marktplaats af voor een tweedehands keuken en gaan heel 

binnenkort beginnen met schilderen. Oh ja; natuurlijk hebben we 

inmiddels wél overal dubbel glas geplaatst... ☺ ☺ ☺  

Op de foto zien jullie ons huis, met aan de linkerkant er van het 

terras en rechts de schuur / werkplaats. Mooi hè? Zijn we ook best 

wel trots op! 

Tot zover onze bijdrage 

voor deze Heidehipper. We 

wensen iedereen vanaf hier 

alvast hele fijne en warme 

feestdagen en een goed be-

gin van 2019. Wij melden 

ons dan wel weer! 

Dikke tuut,  

Jan en Martine 

www.laspelenos.com  

http://www.laspelenos.com
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 De Tike school moet en kan blijven bestaan  

De school op De Tike bestaat bijna 90 jaar.  

Nog heel wat  huidige Tiekster inwoners vormen de  derde of  vier-

de generatie die vanaf 1930 hier op school zaten. Pakes, Beppes en 

zelfs oer-pakes en beppes zaten als kind op dezelfde school als hun 

klein- en achterkleinkinderen. In 1930 zaten er bijna 150 kinderen 

op de school. 

In 2017 zaten er nog ruim 40 kinderen op De Gielguorde. In de 

loop van 2017  hoorden ouders van leerkrachten en bestuurders 

dat de school nog maar één, hooguit twee jaar kon doordraaien en 

daarna zou moeten sluiten... Er ging een schok door het dorp... 

Maar o.a. dat 'nieuws ' was er wel de oorzaak van dat diverse ou-

ders van mening waren dat zij hun kinderen dan toch alvast beter 

naar een andere, grotere school konden sturen. 

Het  gevolg was dat er eind 2018 nog 31 kinderen zijn. Maar nog 

meer dan voldoende om nog jaren verder te kunnen. Ook nog de 

komende jaren als het aantal kinderen, volgens de prognose, nog 

groot genoeg is om door te kunnen gaan. Immers, een school kan 

in stand blijven zolang er nog minimaal 23 leerlingen zijn. En dan 

kan de school nog zeker drie jaar vooruit. 

Maar het centrale PCBO bestuur, die gaat over alle bijzondere scho-

len in Smallingerland, bleef bij hun standpunt  dat ze de school zo 

snel mogelijk wilden sluiten...  Het vermoeden vatte post, dat de 

financiering van de nieuwe school in Opeinde mede gebaseerd was 

op het opheffen (opofferen) van de Tike school en dat de 40 kin-

deren uit De Tike naar Opeinde zouden komen... Volgens het be-

stuur heeft de school geen toekomst vanwege ‘de krimp'.  Zij be-

doelen daarmee dat er steeds minder kinderen geboren worden, 

ook op De Tike. Een misvatting of een bewuste misleiding? Er zijn 

immers nog altijd meer dan 40  kinderen tot 13 jaar in dit dorp in-

clusief Sumarretike. En dat is al jaren zo. Bovendien worden er 

nieuwe woningen gebouwd waar jonge mensen zich vestigen. Afge-

lopen zomer zag ik ook heel wat jonge moeders met kinderwa-

gens.... En in de nabije toekomst gaat het dorp zich 'verjongen', 

die trend is al zichtbaar.  
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  Na de berichten in 2017 van leerkrachten en bestuur dat de school 

geen toekomst had,  kwamen ouders in actie. In het voorjaar van 

2018 bundelden een groep ouders hun krachten en vormden een 

Werkgroep om in overleg met het centrale bestuur duidelijkheid en 

helderheid te krijgen over de plannen. 

Er kwamen brieven met info aan alle inwoners, er verschenen stuk-

ken in de kranten, er werden gesprekken gevoerd met bestuurders, 

ouders maakten plannen, nog eind november was er overleg met 

ouders en centraal bestuur en de wethouder, maar er bleef veront-

waardiging en onbegrip ontstaan over het volhouden van het be-

stuur dat de school hier dient te worden opgeheven... 

Een tweede gesprek op korte termijn met het bestuur dat ik als be-

zorgde, geheel onafhankelijke, inwoner aanvroeg voordat er echt 

knopen zouden worden doorgehakt, werd afgewezen.. 

En nu verder?  Alle ouders blijven zich inzetten om te kijken hoe zij 

de plannen kunnen keren. 

Het is immers niet nodig en wettelijk verplicht om de school te slui-

ten.  

Maar ook: De Tiekster inwoners moeten massaal in opstand komen 

tegen de plannen voor sluiting. Het gaat niet alleen over de school. 

Dit dorp verliest haar vitaliteit als de school verdwijnt.    

In de geschiedenis van De Tike heeft dit dorp zich altijd verzet te-

gen plannen van 'overheden' die hen niet zinden.  Meestal met suc-

ces.  Dus DIT moet m.i. ook gaan lukken.. as net dan...! 

Rien de Bruin 



De Heidehipper  Nûmer 124 - desimber 2018 

26 

 Oudijzer Actie         

Een goede gewoonte en dankzij u een groot succes. Ook komend 

jaar hopen we weer een Oudijzer actie te organiseren.  

Op zaterdag 16 maart 2019 komen de christelijke jeugdclubs 

van Opeinde, Nijega en De Tike het oud ijzer ophalen. Wilt u, wan-

neer 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, motorblok-

ken, olievaten of materiaal met brandstofrestanten mee.  

Houdt u hier rekening mee!  

Bij voorbaat dank,  

De jeugdclubs 

 

Intocht Sinterklaas       

17 november 2018. Het was weer zover. De Sint kwam na een lan-

ge tocht vanuit Spanje weer aan in Nederland in het dorpje Zaan-

dijk. Nadat hij daar alle kinderen daar had begroet werd het tijd 

verder te gaan en zette hij zijn reis voort naar De Tike.  

Bij het dorpshuis had iedereen zich om 15.00 verzameld. Natuurlijk 

werd er muziek gemaakt door SDG en de kinderen die luidkeels 

mee zongen met alle prachtige sinterklaasliedjes. Wende, Elke en 

ik waren net op tijd om de aankomst nog mee te maken. Het was 

inmiddels al 15.00 maar we zagen nog niets. Wende baalde nog dat 

Heit moest werken waar op ik zei… misschien krijgt Sinterklaas wel 

pech, dan kan heit ‘m toch nog zien. Nou dit kon niet volgens Wen-

de. Amerigo heeft toch zeker geen gas in z’n kont?! 

Maar niets was minder waar… Nynke werd even na 15.00 gebeld 

dat Sinterklaas en zijn Pieten iets later kwamen. Ze hadden pech 

gekregen op de afsluitdijk. En ja hoor, vlak daarna zagen we een 

gele auto met zwaailichten op de Master de Jongwei aan komen 

rijden. Ongeloof bij mijn kleine meisje die uit de verte al zag dat 

het haar heitie was. Springend van enthousiasme renden alle kin-

deren ernaar toe. Daar zaten de Sint en zijn Pieten in de eend ach-
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 ter de wegenwachtauto van Eelco. Eindelijk waren ze veilig en wel 

gearriveerd in De Tike en kon ook hier het sinterklaasfeest begin-

nen.  

Er was een warm onthaal in het dorpshuis. Het was er prachtig ver-

sierd en er stond een mooie grote stoel voor de Sint klaar. De Sint 

was dit jaar erg losjes. Hij zong en danste zelfs een beetje met de 

kinderen mee. Er hing een lange slinger met allemaal mooie kleur-

platen en andere knutselwerkjes. Natuurlijk waren de pieten net als 

ieder jaar weer lekker gek aan het doen. Luipiet kon maar niet van 

de grond komen en lag steeds te dutten. Maar als er muziek was 

kwam iedereen en zelfs luipiet in beweging! 

Er werden pepernoten uitgedeeld, mooie verhalen door de kinderen 

verteld en gedanst op  alle sinterklaasliedjes die je maar kunt be-

denken.  Maar de Sint had een druk programma dus na ruim een 

uur moesten hij en zijn pieten weer verder om ook elders de kin-

deren nog te begroeten. Er werden  2 zakken vol cadeautjes voor 

de kinderen achtergelaten met voor allen een mooie TY knuffel.  

Het was werkelijk een prachtig sinterklaasfeest. De kinderen maar 

ook de volwassenen hebben genoten. Iedereen bedankt voor de 

geweldige organisatie. Volgend jaar weer! 

 

Groetjes Klaziena 



De Heidehipper  Nûmer 124 - desimber 2018 

28 

 

 

 

    Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

      Sumarderwei 2 

  9261 VC 

  Eastermar 

      Telefoon: 0512-
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 
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 Sinteklaas         

As de sûkeladeletters en de pipernuten wer yn de winkels lizze en 

dy skine alle jierren earder te keap te wezen, dan begjint al gau 

wer de diskusje oer Swarte Pyt. Dat fan ferline jier is noch net iens 

útiten. It lêste fearnsjier liket it wol as is it in ûnderdiel fan kulture-

le haadstêd. Wol fjouwer dagen mei in rjochtssitting en doe noch 

de útspraak en no ek noch heger berop. Alle kranten en it journaal 

jûgen der omtinken oan, mar in boppeslach wie dit ûnderdiel net en 

it is ek net in ding om grutsk op te wezen. 

Jo kinne fan tinken wol ha dat party boargemasters net mear sa 

lekker sliepe koene. Dy fan Zaanstêd waard grif gauris wekker wiet 

fan it swit. It is in taaie matearje dy Sinteklaze yntochten, want der 

skynt hiel wat mis te wezen mei dat tradisjonele bernefeest. Des-

tiids wie de feint fan de bêste man net mijend as der sprake wie 

fan ûndogenske of oerhearrige bern. Se koene har mar klearmeits-

je, want ús maat koe samar syn reager brûke en yn it slimste gefal 

waarden de dogeneaten yn de sek treaun . Sokke wreedheden bin-

ne gelokkich nea útfierd en der mei no yn de fierste fierte net iens 

oer praat wurde. Pyt moat him freonlik en aardich opstelle, grapkes 

meitsje en pipernuten útdiele. En och, dat stout wezen falt wol wat 

ta. Yn de ferskes stiet noch wol dat de reager (roe) brûkt wurde 

kin, mar dat hat neat om ‘e hakken. 

Der binne hjoed-de-dei net allinne Piten, mar likegoed Pytsjes. Dat 

betsjut dat de emansipaasje ek al lang trochfierd is. Dêr hat ek nea 

immen wat fan sein. Altyd en benammen de lêste jierren gie it oer 

dy Swarte Piten. No wurdt der al besocht om dat wat te feroarjen, 

lykas gjin grutte earbellen – is ek tige noedlik troch de skoarstien, 

silst mar efter de pook hingjen bliuwe - gjin krûshier en oansette 

reade lippen. Dan mar hjir en dêr in streek fan roet, de iene wat 

mear as de oare. Mar ja, wat moat men langer mei dat roet, want 

hout of koalen stoke kin eins net mear. Dat fersmoarget de lucht, it 

stjonkt en is ferkeard foar it miljeu. Boppedat witte de bern yn flat-

gebouwen net iens wat in skoarstien is en in hiel soad huzen ha net 

iens in skoarstien. En kin Sinteklaas eins wol mei de stomboat oan-

komme? Wa moatte djip yn it rom de koalen op it fjoer smite? Is 

dêr wolris oer neitocht, ôfsjoen fan dat slimme rikjen en dy stjon-

kerij? Langer moat ommers alles op elektrysk en wêr komme al dy 

nammen yn it tsjokke boek wei? Jildt hjir dy wet op de “privacy” 
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 net? Ja, bêste minsken it Sinteklazefeest is gans komplekser as jo 

en ik tinke. Om alle aksjegroepen – ek de groepen dy’t har noch 

nea oppenearre ha - har sin te jaan en oan alle winsken foldwaan 

te kinnen, dan moat der hiel wat feroare wurde. De ferskes moatte 

oanpast wurde, gjin Swarte Piten, mar gewoan Piten út alle lagen 

en kleuren fan de befolking. Fansels wol yn in Pitepakje, want de 

plysje hat tjintlêst ek in unifoarm. Gjin sminkerij of oare kleurkes, 

nee gewoan sa’t de minsken binne, net twongen, mar frijwillich. En 

ynstee fan krûdnútsjes hiel gewoan de echte pipernuten fan Mod-

derman út Rotsterhaule. Fierders mar gjin lanlike yntocht mear en 

dy drokte op de televyzje kin faaks mar better  ophâlde. It soarget 

mar foar opskuor en ûnrêst. Dieuwertje krijt mei har kwaliteiten 

grif wol oare oanslach. 

Bliuwt der sa noch wol wat oer fan dat och sa moaie spannende 

bernefeest as al dy feroarings trochfierd wurde en is elkenien dan 

tefreden? Ik ha myn twifels. Wat kin it ommers lekker spannend 

wêze foar dy jonge bern dy’t sa leauwe yn Sinteklaas. Ik wit it noch 

út myn bernejierren hoe’t ik mei myn suske it hiele repertoir fan 

Sinteklazeferskes by de skoarstien stie te sjongen. Siet der moarns 

wat yn ‘e sokke of skoech, dan rôpen wy steefêst: ‘Tankewol Sinte-

klaas!’ 

Om no al dy romantyk en nostalgy oan ‘e kant te smiten soe hiel 

begrutlik wêze. Lit asjeblyft de bern dy trije wiken yn dy 

dreamwrâld bliuwe, want it is no ien kear in prachtich bernefeest 

dat net skeind wurde moat troch allerhande rjochtsaken en demon-

straasjes mei in grutte ynset fan de plysje. Likegoed moat der 

praat wurde mei it ferstân foarop en in protte grutte minsken soene 

har dy rigel “Makkers 

staakt uw wild geraas” 

út in bekend Sintekla-

zeferske ris goed mei 

nimme moatte. Faaks 

krije wy dan takom jier 

in fredich Sinteklaze-

feest sa’t dy rjochter 

yn Haarlem sei. 

Harm Bosga 
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 vv ONT nieuws        

Midden december; de eerste helft van het voetbalsei-

zoen 2018-2019 zit er alweer op. Een periode met 

veel voetbal, maar ook met veel gezelligheid en ple-

zier. Naast voetbal zijn dit namelijk twee van de pij-

lers waarop onze vereniging drijft, en wat je wekelijks 

weer merkt aan het enthousiasme waarmee spelers, speelsters, 

ouders en vrijwilligers bij ONT actief zijn. Onder die vrijwilligers de 

laatste tijd steeds meer personen zonder ONT-achtergrond of zon-

der kinderen die bij ONT spelen. Vrijwilliger zijn bij ONT biedt een 

mogelijkheid om ‘mensen te leren kennen’ en om samen bezig te 

zijn. Dus lijkt je het leuk om (af en toe) eens in de kantine of keu-

ken te helpen, of te helpen in het onderhoud, Kom dan gewoon 

eens langs om kennis te maken. Je bent van harte welkom. 

v.v. ONT in HEA!  

Wat eind vorig seizoen begon als een gezellig partijtje voetbal tus-

sen onze MO11 (meiden onder 11) en hun moeders, is de afgelo-

pen weken uitgegroeid tot een nieuwe loot aan de voetbalboom  

“De MOTTERS ofwel Voetbal voor Moeders”. Onder leiding van MO-

15/17 coördinator Marco van de Vooren wordt vrijdags van 20.00-

21.00 uur door een groep van 10-15 moeders getraind. De nadruk 

ligt daarbij op lekker ontspannen sporten in groepsverband, en na 

afloop even gezellig nazitten in de kantine. Voetbalervaring is daar-

bij niet noodzakelijk. Het is zelfs niet  nodig om moeder te zijn of 

kinderen bij ONT te hebben. Alle dames zijn welkom. Het bestaan 

van de MOTTERS was inmiddels ook op de redactie van Omrop 

Fryslân ter ore gekomen, hetgeen resulteerde in een “training op 

camera”. En een heel leuke reportage in het programma HEA! die 

op donderdag 29-11 werd uitgezonden. Wie dit  wil terugkijken kan 

terecht op www.vvont.nl (nieuwtjes 29-11) en onze Facebookpagi-

na.   

Ledenaantal stijgt licht, meidenafdeling blijft doorgroeien.  

Afgelopen zomer moesten we als bestuur van ONT wel even slik-

ken. Voor het eerst in jaren kregen we namelijk te maken met be-

duidend meer opzeggingen dan gebruikelijk. Dit speelde vooral bij 

de jongens in de leeftijdscategorie 15-19 jaar, maar ook binnen 

andere categorieën. Hierin bleek ONT echter geen uitzondering. 

Vrijwel alle teamsporten in Smallingerland hadden hiermee te ma-
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 ken. Een schrale troost, maar daarom niet minder vervelend. Ge-

lukkig mochten we bij het begin van het nieuwe seizoen ook veel 

nieuwe leden  verwelkomen. Per saldo is er daardoor toch sprake 

van een licht stijgend aantal van ca. 450 spelende leden. Bij de 

meeste Smallingerlandse voetbalverenigingen blijkt de situatie ech-

ter minder rooskleurig, en is er duidelijk sprake van krimp. Voor 

het bestuur van ONT reden om alert te blijven en qua beleid in te 

spelen op behoeften van (potentiële) leden.  

Interne (pupillen)competitie en vrijdagavondvoetbal                  

Voorbeelden van inspelen op behoeften zijn de nieuwe interne pu-

pillencompetitie en competitievoetbal op vrijdagavond. De interne 

pupillencompetitie is opgezet om de jongste kinderen (5-7 jaar) die 

zich na het begin van de competitie hebben opgegeven, in de gele-

genheid te stellen om te voetbalervaring op te doen, en te wennen 

aan samen spelen in een team. De opzet is simpel. De groep (op 

dit moment ruim 20 kinderen) worden in ploegjes van 4-6 ver-

deeld, en spelen onderling wedstrijdjes. Dit alles onder leiding van 

hoofdtrainer Jan Hulzinga jr. Tot dit seizoen konden deze kinderen 

alleen aspirant lid worden, en konden ze tot het begin van het 

nieuwe seizoen alleen trainen. En als ze geluk hadden af en toe 

eens invallen als één van de pupillenteams te weinig spelers had. 

Gezien het enthousiasme van ouders en kinderen voorziet deze 

nieuwe opzet duidelijk in een behoefte.  

Wat ook in een behoefte voorziet is het voetballen op vrijdagvond. 

Voor veel spelers bleek spelen op zaterdag moeilijk met  werk of 

studie te combineren. Op initiatief van ONT heeft de KNVB nu een 

vrijdagavond-competitie ‘toegestaan’. Daarin spelen teams die tot 

nu toe in de zaterdag of zondagcompetitie uitkwamen. ONT heeft al 

ervaring met wedstrijden op een ‘doordeweekse avond’. Sinds twee 

jaar speelt dames-2 op de maandagavond, hetgeen een positieve 

impuls heeft gegeven. We verwachten een dergelijke positieve im-

puls ook bij ONT4, en daarmee bij de hele senioren-afdeling   

Tot Slot  

Wens ik u prettige feestdagen en alvast de beste wensen voor 

2019. 

Jeen Visser (voorzitter v.v.ONT) 

jeenvisser@gmail.com 

06-52668525 
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Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 

✓ Gevelmontage 
✓ Alu & Kunsstof 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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 Efkes foarstelle        

Wij zijn Johan en Klaske. 1 

maart 2018 hebben wij de 

sleutel gekregen van It 

Leech en zijn hier nu heel 

druk aan het klussen. 

Johan (33). Ik kom uit 

Heerenveen en werk bij 

Sijperda als vrachtwagen-

chauffeur. In mijn vrije tijd 

mag ik graag klussen. Ik 

ben begonnen met de op-

leiding Veehouderij en heb 

een aantal jaren bij boeren 

gewerkt. Op een gegeven 

moment ben ik voor mijzelf gaan werken als ZZP'er bij een loonbe-

drijf en mechanisatie/constructiewerk. Dit was heel veelzijdig werk, 

maar helaas ook erg seizoensgebonden. Daarom heb ik ervoor ge-

kozen om mijn vrachtwagenrijbewijs te gaan halen en werk ik nu 

als vrachtwagenchauffeur voor Sijperda verhuur. Dit doe ik met 

veel plezier.  

Naast het werk ben ik veel aan het klussen. Natuurlijk op dit mo-

ment veel in en rond het huis. Als dat straks weer wat op orde is 

wil ik graag verder met het opknappen van mijn trekker, een oude 

Cormic. Verder mag ik graag naar het Poolcentrum om een balletje 

te tikken.  

Klaske (32). Ik ben geboren en getogen in Ryptsjerk.  In mijn vrije 

tijd ben ik graag met mijn paard Amorosa bezig en nu ook met de 

shetten Renske (bij het huis gekregen) en Romy, veulen van Rens-

ke.  Daarnaast mag ik ook graag klussen en knutselen, dat komt 

wel van pas met dit huis. Vanaf de basisschool ben ik al bezig met 

paarden en was ook altijd overtuigd dat ik in de paarden aan het 

werk zou gaan. De keuze voor de opleiding Paardenhouderij lag 

dan ook voor de hand. Na twee jaar werken in de paarden, mane-

ge in Haarlem en daarna in Sneek, kwam ik erachter dat het wer-

ken in de paarden toch niet was wat ik er van had verwacht. Ik 

ben toen de opleiding Personeel en Arbeid gaan doen. Ik ben blij-
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ven plakken op mijn stagebedrijf MF uitzendbureau in Groningen, 

hier heb ik 3 jaar gewerkt. Na 3 jaar was ik het reizen naar Gronin-

gen zat en heb ik mijn vast baan opgezegd om als uitzendkracht 

verschillende opdrachten te gaan doen. Zo heb ik een tijdje bij de 

ING gezeten, daarna op de schade afdeling van FBTO en CBA. Op 

dit moment werk ik nog steeds als uitzendkracht, maar inmiddels al 

1,5 jaar op de afdeling levensverzekeringen van Achmea.  

Naast het werk heb ik mijn paard nu lekker thuis staan. Op mijn 

thuiswerkdagen kan ik heerlijk even in de pauze bij de paarden in 

het land gaan zitten om gewoon naar ze te kijken. Heerlijk vind ik 

dat. Ik kan ook erg genieten van de pony's, Renske is een onwijs 

lieve merrie die graag wat aandacht krijgt en haar veulen is ge-

woon een lekker eigenwijs monstertje. Met Amorosa rijd ik dres-

suurwedstrijden, op dit moment op M2 niveau. Op aanraden van 

Ypie ben ik bij Saskia gaan lessen en dit bevalt erg goed!  

Wij zijn erg blij dat wij dit huis gekocht hebben. Het is enorm ge-

nieten dat we de paarden achter huis kunnen hebben en we zijn in 

een zeer gezellige buurt terecht gekomen. Wij kwamen op het juis-

te moment hier wonen, want we konden direct aan de slag met het 

dorpsfeest. Donderdag 1 maart hebben wij de sleutel gekregen en 

maandag 5 maart zaten wij aan tafel bij Wybe en Ypie voor de eer-

ste vergadering voor de feestwagen en buurtversiering. Erg leuk 

om op die manier kennis te maken met de buurt.  

De afgelopen tijd zijn we heel druk bezig geweest met het opknap-

pen van huis en tuin. De tuin hebben we inmiddels aardig op orde. 

Door het (te) mooie weer hebben we binnen nog niet zoveel ge-

daan. Het was echt te warm boven om iets te doen. Gelukkig wordt 

het nu minder warm en kunnen we binnen weer verder aan de 

slag. Er moet nog genoeg gebeuren. Alles in het huis is redelijk ge-

dateerd dus kan wel een opknapper gebruiken. Zo hebben wij bij-

voorbeeld nog blauw sanitair, dat is niet meer helemaal van deze 

tijd.  

 

Met vriendelijk groet,  

Klaske Raap en Johan de Jong. 
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 Nieuws van het dorpsbelang    

Allereerst willen we beginnen met het welkom heten van 

ons nieuwe lid, Petra Veenstra. Wij vinden het hartstikke 

fijn dat zij bereid is om ons te komen versterken. Hiermee 

is ons bestuur weer voltallig. 

Gasboringen 

Eind 2017 werd door Vermillion op een groot aantal plaatsen in on-

ze gemeente geboord naar gas. Bij Vermillion gaat er van uit dat er 

nog genoeg gas in de boden zit om dit te kunnen exploiteren. 

Op een groot aantal plaatsen zijn boorlocaties die gesloten waren 

weer geopend. Hiertegen kon geen bezwaar worden gemaakt. Of, 

en zo ja, Vermillion ook nieuwe boorputten gaat/wil aanleggen, is 

nog onbekend. In een aantal plaatsen in Nederland is hiervoor 

reeds toestemming gegeven. Vanuit de gemeenteraad, in samen-

werking met vertegenwoordigers van Dorpsbelangen is een werk-

groep opgericht die als doel had om in de richting van de verant-

woordelijk minister een petitie aan te bieden waarin de minister 

wordt gevraagd om de ontwikkeling van nieuwe gasvelden niet toe 

te staan en haast te maken met het verder ontwikkelen van andere 

energiebronnen. De overhandiging heeft inmiddels plaatsgevonden 

en de werkgroep heeft zichzelf opgeheven.  Is het dan nu voldoen-

de? Waarschijnlijk niet, we zien om ons heen dat Vermillion het 

verzet op allerlei manieren, vooral juridisch, probeert te breken. 

de Dorpsbelangen blijven alert en mocht het nodig zijn, zullen we 

een beroep doen op alle Tieksters om, op welke manier dan ook, 

druk te blijven uitoefenen. 

Mede dankzij onze dorpsgenoot Harry Kepser is De Tike steeds 

aanwezig geweest bij alle bijeenkomsten en in Den Haag; Dank 

daarvoor Harry!  

Vogelkijkhut 

Goed nieuws, it giet oan! In week 50 zal Staatsbosbeheer beginnen 

met het opbouwen van de vogelkijkhut. 

Reflecterende huisnummerpalen 

Op zaterdag 20 oktober konden de bestelde huisnummerpalen wor-

den afgehaald. Diezelfde dag zijn er nog een aantal palen ge-

plaatst. Inmiddels zijn er een kleine 45 adressen van een reflec-

terende huisnummerpaal voorzien. Vooral in het buitengebied is dit 
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 een fijne aanvulling voor de hulpdiensten. In de Leeuwarder Cou-

rant van zaterdag 20 oktober werd er aandacht geschonken aan dit 

initiatief. 

Right to Challenge 

Als dorpsbelang we op zoek naar een nieuwe financiering voor het 

onderhoud aan de AED. Voor financieringsmogelijkheden hebben 

wij als dorpsbelang, contact opgenomen met de gemeente om te 

kijken naar mogelijkheden met Right to Challenge (R2C). Bij R2C 

kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken 

het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. 

Het blijkt dat we de gemeente uit kunnen dagen met R2C, door de 

bermen in t Leech, de Peinderwei en een stukje Iniawei , welke nu 

onderhouden worden door de gemeente, zelf te gaan onderhouden/ 

maaien. Door deze uitdaging aan te gaan kunnen we jaarlijks 

650,00 euro verdienen. Dit geld willen we voor de helft willen re-

serveren voor onderhoud aan de AED en voor de andere helft het 

geld reserveren voor onderhoud aan de historische paden. 

Inmiddels is er overleg geweest met de inwoners welke wonen aan 

It Leech, de Peinderwei en het stukje de Master Iniawei, zij hebben 

laten weten de uitdaging met de gemeente aan te gaan. Helaas 

kunnen we de uitdaging alleen aangaan voor de genoemde bermen 

hierboven, omdat dit werk normaal gesproken uitbesteed wordt 

aan een aannemer. 

De Gielguorde 

Vanuit het dorpsbelang is het college van B&W en de verantwoor-

delijk wethouder schriftelijk benaderd om, daar waar mogelijk, in 

het overleg met het PCBO te onderzoeken of en hoe de Gielguorde 

voor het dorp als school behouden kan blijven. Het dorpsbelang 

heeft uiteraard meerdere aspecten aangegeven die in de ogen van 

het dorpsbelang mede belangrijk zijn. Zoals leefbaarheid, sociale 

cohesie en vergrijzing. 

Afscheid van onze melkboer Piet 

Op 22 december zal Piet zijn werkzaamheden beëindigen. Op don-

derdag 20 december zal hij voor het laatst zijn ronde door De Tike 

maken. Vele jaren hebben we hem in het dorp gehoord en gezien. 

Altijd in voor een praatje. Het dorpsbelang zal op een gepaste ma-

nier afscheid van hem nemen. 
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 OPROEP: Woodlandartproject 

In het najaar zijn we naar een bijeenkomst -evaluatie en doorstart- 

geweest van het Woodlandart project. Afgelopen zomer zijn er in 

zes verschillende dorpen in werkgroepen kunstobjecten gemaakt 

van natuurlijke materialen, welke zijn verbonden met een fietsrou-

te. Eén van de kunstwerken “Djippe Leafde”, de twee libelle’s, ge-

maakt door een werkgroep uit Nijega, staat in het water bij het 

fietstunneltje en viaduct Nijtap. 

Omdat ook de gemeente (Marjan Sijperda) het een succes vond, 

wil men er komende jaar een vervolg aan geven. Vraag kwam of 

ook andere dorpen aan willen sluiten. Wij als dorpsbelang zouden 

het ook voor ons dorp een mooie “opsteker” vinden maar kunnen 

zelf niet deze kar trekken. Vandaar de vraag: wie heeft zin om 

hieraan mee te doen? Je hoeft niet beslist creatief te zijn, ook is er 

een coördinator nodig, mensen voor de catering, hand- en span-

diensten etc. Gedacht wordt aan een groepje van 5-10 personen. 

Tijdsinvestering 5-8 dagdelen: van het bedenken van een ontwerp 

(febr./maart), het bouwen (voorjaar), tot en met het plaatsen van 

het kunstwerk. 

Mocht je geïnteresseerd zijn dan horen we dat graag. De land-

schapskunstenaar (Derk den Boer) komt bij voldoende belang-

stelling in januari graag eens lang om (vrijblijvend) een presentatie 

te geven. 

Vergaderschema 

De agenda van het Dorpsbelang voor de komende maanden ziet er 

als volgt uit: 

• Donderdag 24 januari bestuursvergadering 

• Donderdag 7 maart bestuursvergadering 

• Woensdag 27 maart jaarvergadering 

• Donderdag 18 april bestuursvergadering 

De bestuursvergaderingen vinden plaats in de bovenzaal van het 

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

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

19:30 uur. 
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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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 Efkes foarstelle        

Gerrie, Petra, Sanne en Marc Veenstra zijn in de zomer vanuit Bur-

gum naar de Tike verhuisd. Ze hebben zich in het septembernum-

mer al voorgesteld.  

Per abuis hebben we toen de bijbehorende foto nog niet geplaatst.  

De redactie wil dat hierbij goedmaken.  
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 Griemmank fan de Fryske taal     

Hark de wyn gûlt om de hoeke, hjir yn ‘e hûs sels 

waait de wyn…..It is in rigel út in Sinteklazeferske. 

En yn in ferske fan Hindrik van der Meer sjonge de 

bern: Hear de rein en hurde wyn, krûp mar gau 

dyn hoaltsje yn…Dat giet oer Stek de Stikelbaarch. 

It binne beide lietsjes dy’t by de hjerst passe, de 

tiid fan rein en hurde wyn. Sadwaande dizze kear 

oer wyn. 

De hurde wyn yn it lêste part fan it jier helpt mei 

om de blêden fan de beammen te krijen. It kin dan sa moai 

wynderje wylst de blêden dwarrelje. Wy hiene destiids in dûmny 

dy’t yn de tiid dat smoken noch algemien wie, op húsbesite sjekjes 

fan syn Javaansche Jongens draaide. Hy griemde likefolle tabak as 

dat der yn it floeike kaam. Mar dan wyndere hy efkes mei de han-

nen, slûch him op de klean en de sjek bedarre oer de flier. Klear, 

net in minske dy’t der wat fan sei. 

Fan’t jier wie it wat in spul hoe’t de bern mei Sinte Marten oan 

moasten. It foel op snein en soene se by minsken dy’t soks op snein 

net wolle faaks foar de winige doar (net wolkom) komme? 

As der in nij regear stimd is, dan ferwachtet it folk dat der in nije 

wyn waaie sil. In soad dingen sille grif oars wurde. Sa moat de nije 

man fan de Hema – Marcel Boelhoorn - sjen dat der wer winst mak-

ke wurdt. 

Yn waar en wyn swalkje de Piten yn de Sinteklazetiid troch doarp, 

gea en stêd om de bern bliid te meitsjen. Sa is ús kranteman it hie-

le jier by moai waar, mei rein, snie en hurde wyn moarns al hiel be-

tiid op ’n paad om de krante te bringen! 

Abbekaten en rjochters moatte mei dy blokkearkwestje en Pitedis-

kusje hiel goed witte út hokker hoeke de wyn waait. Se moatte op 

‘e hichte wêze fan de stânpunten. En nei de útspraken soe it moai 

wêze dat de minsken om wa’t it giet dan it seil nei de wyn hingje 

litte (men moat feroarje nei de omstannichheden). 

Somtiden kleie de minsken oer de Rendac yn Sumar, mar de Pein-

ders dogge dat grif ek oer de kompostfabryk yn Drachten. Dan 

wurdt der sein: ‘It stjonkt wol sân milen boppe de wyn.’(it rûkt tige 

fier). Wâldbeantsjes en grauwe earten foarmje in tige streksumiel, 

mar jo kinne der omraak blastich en winich fan wurde. Grauwe ear-

ten wurde dêrom yn it hollânsk wol raasdonders neamd. 
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 Yn de iere maitiid hawwe wy faak te krijen mei in hege kâlde wyn 

(noardewyn). Dy wyn bliuwt der somtiden wiken sitten, sadat it li-

ket as hie er dêr jongen. 

Us heit sei altyd nei in tiid fan froast : ‘De wyn is om, ik kin it gers 

rûke, wy krije teiwaar.’ 

De saneamde blokkearfriezen hawwe fan de rjochter aardich de 

wyn fan foaren krige. Se binne omraak teplak set. 

As de wyn krimpt of it gat ynlûkt, dan draait de wyn tsjin de sinne 

yn.  

Wa’t op jûntiid it wyld observearje wol, dy moat der altyd om tinke 

dat er ûnder de wyn bliuwt. ( soargje dat dyn rook net nei it wyld 

waait). 

As de bern slim drok binne, har tjirgje, bolbjirken binne , dan 

hawwe se de wyn yn de holle.  

De nije foarsitter is hinne-en-wer as de wyn (is wif, wispeltuerich, 

kin alle kanten út), sylt mei alle winen mei (is maklik oer te heljen, 

stiet net op syn stik). 

Jonge, jonge, wat hat dy fint in wyn yn de swipe (it is in sweesla-

ger, in grutte opskepper). 

Foar de wyn is elts in hurdrider ( as alles mei sit, dan is der gjin 

keunst oan). 

As jo it oer wyn hawwe dan fansels ek oer it tiidwurd (werkwoord) 

waaie.  

Dy minsken litte de flagge frijwat waaie (libje foarnaam, út de bree 

fjirtjin, rejaal en ryk) 

As ik jo sa hear, dan is der jo gâns oer de holle waaid (jo hawwe 

hiel wat meimakke yn jo libben, sawol goed as tsjoed). 

Fan in faam dy’t yn ferwachting is en net wit wa’t de ferwekker is, 

wurdt sein:’ It is har fan de noardewyn net oanwaaid.’                                                     

 

Harm Bosga 
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 Dit bin ik     
Naam:  Gyan Visser  

Leeftijd:  12 jaar  

Schoenmaat:  39 

Lengte:  1.63 m 

Kleur ogen:  blauw 

Broer/zus:  een broer en zus  

tevreden?  jawol 

Verkering:  ja  

mogen we weten met wie?  nee 

School:    De Gielguorde 

Favoriete vak op school:  gym en rekenen  

omdat:    graag beweeg 

Websites:    YouTube 

Favoriete muzieknummer:  Panic at the disco 

Favoriete sporter:   Max Verstappen 

Favoriete film:   Kappen 

Favoriete spel:   Farming Simulator 

Favoriete tv-serie:   Flodder 

Favoriete boek:   de boomhut van… 

Favoriete sport:   Survival en scouting  

omdat:    ik dat leuk vind 

Mijn hobby’s:    buiten spelen, knutselen in het hok, 

    survival, grasmaaien 

Het leukste daaraan is:  dat ik het leuk vind om wat te doen 

Dit wil ik later worden:  (vliegenier) bij Defensie of iets met 

    landbouwmechanisatie 

Dit doe ik als ik me verveel: ik verveel me nooit 

Wie zou je graag ontmoeten? Max Verstappen 

Wie bewonder je het meest? Sietze Everts, mijn trainer bij Survival 

Favoriete auto:   Bugatti Chiron 

Wat ligt er onder je bed?  Nog een bed 

Lievelingseten:   pizza 

Brood of warm eten?  Warm eten 

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Geen idee 

Huisdieren?    Max en Misty (onze katers) 

Waar kun je niet tegen?  Niks doen 

Goede voornemens:   Zilver en Goud halen met Survival 

Mogen we je handtekening:  nee 
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 Er is wél degelijk toekomst voor de Gielguorde !!! 

Vrijdagavond 14 december is er een informatieavond geweest 

waarbij de Stichting Behoud Kleine Scholen was uitgenodigd, om 

informatie te verstrekken over de mogelijkheden die we hebben om 

onze school toekomst te bieden. 

Na de afgelopen maanden vooral demotiverende teksten te hebben 

gehoord namens het schoolbestuur, kregen de ouders op deze 

avond eindelijk de andere kant te horen. 2 sprekers van de stich-

ting hebben ons op basis van hun ervaringen de mogelijkheden uit-

gelegd die we als ouders/dorp nog hebben. 1 spreker had eenzelfde 

situatie meegemaakt met haar basisschool in het Drentse Wapse. 

De andere spreker was advocaat onderwijsrecht en heeft ons de 

juridische mogelijkheden toegelicht. 

Gaandeweg de avond bleek de situatie van onze school niet op 

zichzelf te staan. Vele voorbeelden bij andere scholen die werden 

toegelicht door de sprekers, waren zeer herkenbaar van wat wij de 

afgelopen maanden hebben meegemaakt. Dit heeft dusdanige in-

zichten gegeven dat er op dit moment geen enkele reden is, voor 

het opgeven van onze dorpsschool. 

Achteraf gezien had deze avond eerder moeten plaatsvinden. Dan 

waren we beter bestand geweest tegen de adviezen van school/

bestuur en hadden we ons nog meer gesterkt gevoeld in onze over-

tuiging van de kracht van de kleine school! 

De kosten voor de organisatie van deze avond worden helaas nog 

niet door het schoolbestuur bekostigd. We onderzoeken of dit als-

nog mogelijk is. Nu hebben een aantal ouders eerst voorgeschoten 

en hebben het dorpsbelang en het dorpshuis reeds een donatie ge-

daan. Hiervoor willen we ze hartelijk danken! 

Als betrokken ouders zijn we van zin om alles uit de kast te halen! 

Als we met z’n allen hier in het dorp dezelfde kant op willen, zijn 

we tot veel in staat! 

Met hartelijke groet, Jan Kooistra, namens betrokken ouders 
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Dorpshuis De Tike  

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

Voor reserveringen:  
@: svanhouten70@hotmail.com 

: 06-21500422 (J.D. Posthumus) 

Installatietechniek Tjeerdsma 

Voor al uw installatie werk in en om uw huis! 

Pieter Ytzen Tjeerdsma 
 

Peinderwei 15 
 9219VX De Tike 

    
  06-20157834 

 
info@tjeerdsma-it.nl 

http://www.tjeerdsma-it.nl 
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 Yn petear mei… Riepke Paulusma     
Geboren in de zomer van 1928, op 24 juni, en 

nu op de bijzondere hoge leeftijd van 90 jaar 

woont Riepke Paulusma nog steeds zelfstandig 

in De Tike en wel aan Susterwei. In die tijd 

was je, wanneer je werd geboren in juni, een 

late leerling en daarmee doorliep Paulusma 

van zijn 6e tot zijn 13e levensjaar, 7 in plaats 

van 8 klassen op de christelijke nationale 

School te De Tike, dat nu de Gielguorde is. 

In 1942 ging hij na de lagere school aan het werk bij de gebroeders 

- zijn neven - Reinder en Willem Paulusma. Hier heeft hij 35 jaar 

gewerkt. Hij reed al snel als chauffeur op de vrachtdienst en dan 

moest je beurt rijden. In de oorlog, toen er geen benzine verkrijg-

baar was, werden de vrachtwagens tijdelijk ingeruild voor paard en 

wagen. 

Na de oorlog kreeg firma Paulusma toerbussen, waarmee hij o.a. 

D.U.W. arbeiders (Dienst Uitvoering Werken), werkverschaffing, 

weg moest brengen. Zij deden ontginningswerk op de heide, in de 

omgeving van Appelscha en Bakkeveen. Als chauffeur moest je dan 

de hele dag wachten tot de arbeiders klaar waren met hun werk. 

Paulusma reed ook voor de zuivelfabriek, deze lag toen nog naast 

de grasdrogerij in Opeinde, naar de zuivelhandelaren in Drachten. 

Een betere tijd voor hem brak aan toen hij vanuit het dienstencen-

trum maaltijden voor tafeltje dekje mocht rondbrengen. Dat was 

dankbaar werk. 

Ongelukken op de weg heeft Paulusma gelukkig nooit gehad, wel 

veel gezien. Zelf liep hij eens een aantal krammen op na een val op 

een vee klep, tijdens een veetransport. Ook reed hij eens van 

Drachten naar Olterterp op een militaire wagen die was omge-

bouwd tot een truck volgeladen met een boom. In de drukke win-

kelstraat van Drachten trok Paulusma aan de verkeerde hendel van 

de kieper en daarmee belande de hele boom op de weg. Gelukkig 

hielpen omstanders om alles weer in te laden. 

Paulusma heeft 70 jaar zijn rijbewijs gehad, hij koos een jaar te-

rug, er zelf voor om vanuit veiligheid zijn rijbewijs niet meer te ver-

lengen. 
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 Bijzonder feit is dat Paulusma niet uit het dorp is weggeweest, al-

leen voor zijn militaire dienst in 1948. En wonen in De Tike dat 

vindt Paulusma nog steeds het mooiste wat er is, en bijzonder. “It 

is een machtich, prachtich moai doarp. En de minsken binne der sa 

gewoan. Eigenwiis folk haw we hjir net”.  

Hij is geboren in de bedstee van het huis waar nu Jan Krist woont, 

ook aan de Susterwei. Het adres was toen B 257, De Tike onder 

Sumar. Paulusma is de middelste van 3 kinderen, hij had nog 2 

zussen. Op school was hij een gemiddelde leerling. Had een hekel 

aan Vaderlandse geschiedenis, maar Bijbelse geschiedenis vond hij 

wel mooi.  

In 1954 trouwde Paulusma met Folkje de Haan. Ze kenden elkaar 

van de gereformeerde kerk in Sumar en het raakte ‘aan’ tijdens 

een schoolfeest. Vanwege woningnood moesten ze eerst bij de ou-

ders van Paulusma blijven wonen maar voordat de oudste, Jappie, 

geboren werd kregen ze een ‘keamerke’ aangeboden op Susterwei 

nr 10. Daarna kwam de woning op nr. 2 te koop, dit was toen het 

café van het dorp. Hier woont Paulusma nu al 60 jaar. Zich inzetten 

voor iets op het dorp of tijd voor hobby’s had hij niet. “Ik hie it 

smoardrok mei it wurk”. 

Paulusma was 17 jaar toen Nederland werd bevrijd. In de Speciale 

Editie van de Heidehipper – 60 jaar na de bevrijding -  is een inter-

view met hem opgenomen. Hij werd een paar keer opgepakt tij-

dens een razzia omdat ze dachten dat hij ouder was dan op zijn 

persoonsbewijs stond. Ook het neerstorten van de parachutist in 

het dorp heeft veel indruk op hem gemaakt. 

In het gezin Paulusma werden 3 zonen geboren; Jappie, Henk en 

Dries. Ze wonen allemaal nog dichtbij en Henk zelfs in de woning 

ernaast. Er zijn 3 kleinkinderen en 1 achterkleinkind, lytse Sara. 

Op mijn vraag of ze ook op vakantie gingen en wat ze dan deden, 

komt het nuchtere antwoord “niets”. Af en toe een keertje met de 

kinderen een dag naar Appelscha. Later gingen ze wel geregeld 

weg met vrienden. 

Helaas werd Paulusma zijn vrouw ernstig ziek, na een opname van 

een jaar in ziekenhuis en Berchhiem, kon ze haar laatste jaar thuis 

doorbrengen en is daar overleden. Ze mocht 77 jaar worden. 
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 Paulusma vindt dat er veel is veranderd in 90 jaar, en al het mooie 

is naar zijn beleving wel wat verdwenen. Ook op kerkelijk gebied. 

Hij mocht altijd graag gezangen en psalmen zingen. Dit gebeurt nu 

veel minder in de kerk. Nu vraagt hij nog wel eens een lied aan via 

Smelne FM op zondagavond. Paulusma leest nog wel, maar alleen 

de krant “dat is my moai genôch”. Samen met Henk, die hem ook 

in de thuissituatie veel helpt, geniet hij nog van zijn vogels buiten; 

zebravinkjes en duiven. En het Sijsje (Syske) in de kooi naast bed. 

 

Wat is uw mooiste herinnering? 

Trouwen met Folkje en de geboorte en het laten dopen van de kin-

deren. Ook zijn vriendschap met zijn kameraad Jelle Jansma, daar 

heeft hij goede herinneringen aan. Vorig jaar is daar na 80 jaar een 

einde aan gekomen. 

Wat maakt dat u op De Tike bent blijven wonen? 

“Dit is door de tijd heen zo gelopen, wel bijzonder dat ik 90 jaar op 

dezelfde buurt/streek ben blijven wonen. En my noch sa geweldich 

thús fiel”.  

Waar mogen ze u voor wakker maken? 

“Leaver hielendal net, want ik sliep net geweldich”. Maar als je het 

overdag vraagt; stamppot boerenkool met worst.  

Wat is uw levensmotto? 

Dankbaar voor het leven je gegeven. 

 

Volgende keer Yn petear mei: Klaas Veltman 
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 Clubstriid         

Opeinde, De Tike, Februari 2019  

Aan alle dorpsbewoners,  

Deurtje bellen! Maar dan niet zonder reden……  

Vrijdag 8 februari 2019 (tussen 19.00 en 21.30 uur) gaan de kin-

deren 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 verschillende op-

drachten worden uitgevoerd, waarbij de hulp van de dorpsbewo-

ners 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! 

 

Lekker ite…        

Fjouwer kear yn it jier hawwe wy “lekker ite” yn it doarpshûs fan 

de Tike. Eltsenien kin oanskowe om gesellig mei inoar  te iten. Wie-

ke Hulzinga soarget mei har “sekondanten” Betty en Willemien foar 

in hearlik diner. 

De iene kear in stampotbuffet, de oare kear ferskillende soarten 

ierpels en grienten en in lekkere stoofpot en krekt foar de kryst fer-

soargje se in super lekker krystdiner. 

Wolle jo ek mei ite? Jou jo dan op foar de 

earstfolgjende kear en kom der gesellig 

by! 

Oant dan……. oant lekker ite! 
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Saskia Hutten 

gediplomeerd instructrice paardensport 

De Tike 

Voor de verbetering van het ruitergevoel en de rijtechniek 

Ik besteed veel aandacht aan:  

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

rechtrichten) 

• houding en zit 

• proefgericht trainen 

• lichte springtraining (bijv. gymnastische lijntjes rijden) 

• mentale begeleiding 

Daarnaast kan ik advies bieden omtrent: 

• het longeren van paard/pony 

• voeding en gezondheid 

• harnachement 

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

gewerkt met probleempaarden en veel paarden zadelmak gemaakt 

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

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

veel kennis van verschillende rijtechnieken en als het nodig is kan 

ik het paard/ de pony overnemen van de lesklant.                           

Voor meer informatie ben ik bereikbaar op                                      

telefoonnummer:         06-45148043  
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 SDG nieuws…        

Bij dit schrijven, kijk ik over een mooi laagje witte sneeuw.. 

Magisch.., omdat we gisteravond tijdens ons Kerst concert I’m 

Dreaming of a white Christmas…en Let it Snow ten gehore brach-

ten… 

December 2018…ons jubileumjaar!! Afgesloten met een intiem/

groots Kerstconcert in de prachtige Theater Kerk van Eastermar De 

Hege Stins. De Kerk zat bomvol en de sfeer was zowel op het podi-

um als in de zaal goed. Genieten! met een Grote G. We brachten 

dit concert samen met zangeres Fardau vd Woude en haar broer 

pianist Jochum vd Woude. En ja ook onze dirigent Titus is hier een 

broer van. Wat een talent uit één gezin. Ook de interactie tussen 

deze bijzonder muzikale talenten was prachtig om mee te maken. 

Het beste in SDG werd naar boven gehaald met dit geweldige trio. 

Lovende kritieken na de tijd. Bedankt daarvoor. Ook onze eigen 

SDG helden namelijk Pietsje en Lysbeth, bezorgden menigeen kip-

penvel met hun mooie solo’s. 

Vanuit De Tike reed de SDG Polar Express bestuurd door de Kerst-

man, om de Tikenieten veilig bij de Hege Stins te brengen. Ook 

werden zij weer veilig thuis gebracht. Dit alles werd mogelijk ge-

maakt door Rietdekkersbedrijf Jelle Batema. 
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2018 een jaar voor in de boeken voor SDG; 

Tweede worden op de NBK, jubileumconcert in de Feesttent, 

Sjoelen en Kegelen/veiling met weer een fantastische op-

brengst van €4000. Bedankt daarvoor! En het schoolmuziek-

project niet te vergeten! 21 kinderen mochten afgelopen vrij-

dag voor ouders, pakes beppes en iedereen die belangstelling 

had, laten horen wat ze in 6 weken geleerd hadden van Johan-

nes Reijenga. Prachtig! Dikke wangen, rode hoofden, mooie 

verrassende klanken, enorme knallen, enthousiasme, onrust en 

ga zo maar door.. Er waren ouders ontroerd en er waren ou-

ders doof. Conclusie een geslaagd muziekproject op De 

Gielguorde!! Een school waar nog heel veel muziek in zit !!! 

Wanneer zijn wij dit jaar nog te beluisteren? 

24-12; Kerstnachtdienst in Nijega ( kleine groep) 

24-12; Kerstnachtronde eerst in Nijega na de dienst, daarna op 

De Tike 

Wij wensen iedereen hele fijne liefdevolle feestdagen en een 

spetterend, muzikaal 2019 !!! www.sdg-detike.nl of volg ons op 

facebook 

Groet Betty 

NB: kleurenfoto’s van het kerstconcert  vindt u op de laatste  2 

pagina’s van deze Heidehipper 

 

Kerstgroeten       

 

Griet van de Veen  

wenst een ieder  

gezegende kerstdagen  

en een voorspoedig 2019 
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 Raken met woorden       

Als gemeentedichter word je voor allerlei leuks benaderd. Om te 

komen dichten, te vertellen of voor te dragen. Daar zitten af en toe 

ook goede doelen bij en daar heb ik een zwak voor. Ik vind het in-

spirerend hoe zoveel vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten om 

anderen te helpen. Dichten voor een goed doel vraagt extra zorg-

vuldigheid in verband met de woordkeus en de uitdaging om pre-

cies de juiste snaar te kunnen raken.  

 

Treffen & troosten 

In 2017 lukte dat gelukkig goed op de Dag van de Mantelzorg in De 

Lawei; nog steeds vragen mensen weleens of ze dat gedicht ergens 

kunnen terugvinden. In september 2018 was ik aanwezig bij de Sa-

menloop voor Hoop, om iets te vertellen over het gemeentedichter-

schap en het korte gedicht ‘De goede afloop’ voor te dragen dat ik 

speciaal voor alle deelnemers en vrijwilligers had geschreven. Ik 

vertelde erbij dat woorden je kunnen treffen, maar ook kunnen 

troosten. Leerlingen van het Drachtster Lyceum hadden mijn ge-

dicht al wat eerder gekregen omdat ze er tijdens de creatieve vak-

ken graag een moodboard en kaarten bij wilden maken. Een mooie 

en waardevolle samenwerking.  

 

Nieuwe buren 

Voor de schrijfactie ‘Write for Rights’ had Amnesty International me 

gevraagd om in december 2018 de opening te verzorgen van de 

brievenschrijfdag. Iedereen mocht aanschuiven om brieven te 

schrijven voor acht vrouwelijke mensenrechtenactivisten die zijn 

gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie 

ze zijn of werden vastgezet omdat ze voor hun mening uitkwa-

men. Ik schreef het korte gedicht ‘Schrijven voor de Vrijheid’. Het 

werd gelukkig enthousiast ontvangen en de organisatie plaatste het 

direct door op de Facebookpagina van Amnesty Friesland/

Groningen/Drenthe. Ieder z’n smaak natuurlijk, maar het blijft fijn 

om de mensen die het mooi vinden, eventjes te kunnen aanraken 

met allang bestaande woorden die ik nieuwe buren geef.  
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 De goede afloop 

 

Zie de zonkant  

van de schaduw 

een streepje door de min 

maakt plus 

 

Ga altijd uit  

van de goede afloop 

blijf maar lopen 

en volop hopen dus. 

 

Andries de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijven voor de vrijheid 

 

Ik loop recht 

zij loopt gebogen 

wat zou de reden zijn 

dat de mensen haar niet mogen  

 

Jij praat vrij 

hij is gesloten  

wat zouden zijn woorden zijn 

waarom ze hem verstoten 

 

Wij mogen gaan 

zij moeten blijven  

laten we daarom  

voor de vrijheid schrijven. 

 

Andries de Jong 
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sinds juni 2013 aan de B.J Schurerweg 2  

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

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

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

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

(Paro)Preventieassistente. 

 

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

 
 

www.mondzorgsurhuisterveen.nl 

Adres: 

B.J. Schurerweg 2-12 

9231 CE Surhuisterveen 

Tel: 0512-360658 

emailadres: info@mondzorgsurhuisterveen.nl 

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

Martine de Boer-Tuinier, tandarts 
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 Nieuws van de Gielguorde      

Het is u vast niet ontgaan…de Gielguorde in het nieuws. Op maan-

dag 29 oktober mochten we vieren dat de Gielguorde 89 jaar be-

staat. In een artikel in de Actief zien we de stralende gezichten van 

de kinderen en leerkrachten samen met de taart die op zo’n feest-

dag niet mag ontbreken. Trots op onze school! 

Na de zomervakantie is een nieuw team met frisse moed en grote 

inzet van start gegaan op de Gielguorde. Met 31 leerlingen ver-

deeld over 2 stamgroepen hebben deze leerkrachten de uitdaging 

aangenomen om het onderwijs op de Tike vorm en een nieuwe im-

puls te geven. 

De leerkrachten hebben veel oog voor de sociale omgang, groeps-

vorming en welbevinden van de kinderen. Ze willen de kinderen 

hiermee een stevige basis geven voor de verdere schoolloopbaan. 

En wanneer het op leren aankomt is het voor een kind heel belang-

rijk om zich veilig en vertrouwd te voelen. Van daaruit kun je weer 

verder. Dit schooljaar is de Gielguorde dan ook gestart met de kan-

jertraining. De kanjertraining staat voor vertrouwen, veiligheid, 

rust en wederzijds respect. Vertrouwen is de basis voor het creëren 

van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een 

prettig schoolklimaat. 
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 Lesgeven in 2 stamgroe-

pen vraagt iets van de 

leerkracht. Een stuk flexi-

biliteit maar het doet ook 

een groot beroep op or-

ganisatorisch talent. Op 2 

dagen in de week is er de 

mogelijkheid om een 

groep nog weer extra 

aandacht te geven. In het 

digitale tijdperk waarin 

wij nu leven is de Ipad 

binnen het onderwijs ook 

niet meer weg te denken. Ook op de Gielguorde wordt de Ipad dit 

jaar voor het eerst ingezet. De kinderen hebben de mogelijkheid 

om de les op een andere manier te verwerken of juist aan de slag 

te gaan met een eigen leervraag of leerdoel.  

De leerkrachten mogen op deze kleinste school van Smallingerland 

rekenen op de grootste  groep ouders die zich inzetten op allerhan-

de wijze. Niet alleen om de leerkrachten in hun taak te verlichten 

maar ook om hun betrokkenheid bij de school te laten zien. Van 

container ouder, tot leesmoeder. Van kerstcommissie tot luizen-

moeder. Van schoolschaatsen rijder tot bibliotheekmoeder. En dan 

nog alle ouders die zich op hebben gegeven voor de verschillende 

activiteiten op school. Zoals het gezamenlijk knutselen met de hele 

school onder begeleiding van een groot aantal ouders zodat de kin-

deren met prachtige lampionnen langs de deuren kunnen.  

 En dan… voorpaginanieuws in de Drachtster Courant. Het nationaal 

schoolontbijt op donderdag 8 november. Met de hele school gezel-

lig samen en gezond ontbijten aan de ontbijttafel. En op de 

Gielguorde mochten we ook nog de burgemeester en de wethouder 

verwelkomen. Tussen de boterhammen met kaas en komkommer 

door konden de kinderen het gesprek goed gaande houden. 

 

De onrust die er gaande is over het voortbestaan van de Tykster 

school heeft u ook kunnen lezen in de krant. Hoe dit zich gaat ont-

wikkelen zal zich nog moeten uitwijzen… maar dat wij als ouders 

trots zijn op deze school en haar leerkrachten staat bovenaan! 

Sita de Bruin 
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Nieuwe wijkagent      

Beste Dorpsbelangen de Tike, 

Onlangs ben ik de wijkagent van de Tike geworden. 

Via deze weg wil ik u hiervan op de hoogte stellen en aangeven dat 

bij zaken waar de politie een rol kan spelen jullie contact met mij 

op kan nemen. 

Zodat wij vroegtijdig problemen samen kunnen signaleren en wel-

licht daarbij een passende oplossing kunnen vinden. 

Wellicht kan ik eens aansluiten bij een vergadering of op een ande-

re manier kennismaken.  

Op een goede samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bianca Hommes 

bianca.hommes@politie.nl 

Wijkagent (0900 - 8844)  

Hûske Hippe        

Erik en Riemke Douma zijn met de kinderen van Peinderwei tijde-

lijk naar Burgum gehipt. Over een poosje hippen zij dan naar 

Drachten naar de Oudeweg. 

Op Peinderwei komen Ilse van de Ploeg en Johan Kooistra wonen. 

 

Geboren         
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 Inbraak         

Beste bewoners van de Tike,  

In de afgelopen jaren zagen we in de maanden november en decem-

ber een forse toename van het aantal woninginbraken in Smallinger-

land. Dit jaar willen we dat niet weer! De politie is de komende we-

ken dan ook extra alert op verdachte situaties. Maar ook u kunt hier-

bij helpen. Als wijkagent wil ik u daarom een aantal tips geven die 

eraan kunnen bijdragen dat inbrekers uw woning ‘met rust laten’.  

Tips om een inbraak te voorkomen: 

* Zorg voor goede buitenverlichting; 

* Zorg voor goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren; 

* Het aanbrengen van een alarminstallatie is het overwegen waard ; 

* Sluit ramen en deuren af, ook als u ‘even’ weggaat. Laat 's avonds 

een lamp aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is;  

* Registreer uw eigendommen (dit kan eenvoudig via de Stopheling 

app); 

* Laat zo weinig mogelijk kostbaarheden (laptop, pc, tablet, mobiel) 

in het zicht liggen. 

Word lid van een WhatsApp-groep Veilige Buurt. 

U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of 

onbekende mensen langslopen. Of welke plekken logisch zijn om stil 

te staan met een auto. Afwijkend gedrag kan betekenen dat een in-

breker op onderzoek uit is. Via een WhatsApp-groep kunt u dit soort 

verdachte situaties delen met uw buurtgenoten. U kunt op deze ma-

nier de politie helpen bij het signaleren van verdachte situaties.  

Bel 112 bij een verdachte situatie  

Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet of hoort, ook al is de situatie 

niet levensbedreigend. Noteer hoe de personen eruit zien. Noteer 

eventueel ook het merk, type en kenteken van de auto of bromfiets/

scooter. Als politie betrappen wij inbrekers regelmatig op heterdaad 

op basis van tips van buurtbewoners.  

Tot slot: 

Voor meer informatie over hoe u uw huis inbraakveiliger kunt ma-

ken, kunt u kijken op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

Uw wijkagent, Bianca Hommes  
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Dorpshuisactiviteiten van maandag t/m vrijdag  

Maandag:  

Volksdansen van 14.30-15.30                                                          

Contactpersoon Winnifred de Bruin tel: 371626 

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

Januari 
11 Kinderdisco 
19 Stamppot Klaverjassen 
19 Tykster Café 
 
Februari 
02 Back to the 80's 
09 Pleebekjegek (tot 12  hhhjaar) 
15 Lekker ite 
23 Klaverjassen 
 
 
Maart 
02 Prijsbiljarten 
02 Tykster Café 
09 Themaconcert 
16 Kinderdisco 
16 Themafeest 
23 Klaverjassen 
30 Tike Quiz 

April 
05 Lekker ite 
12 Kinderdisco 
13 Klaverjassen 
26 Koningsnacht 
26 Tykster Café 
 
Mei 
11 Sport en Spel dag 
30 Tykster kuier 

Jaarprogramma dorpshuis 2018/2019   
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Goed om te weten        

Dorpsbelang De Tike 

www.de-tike.nl 
dorpsbelangdetike@hotmail.com 
Contact: Jan  Kooistra, Peinderwei 31 tel. 06-39570752 
 
Wijkbeheer  
is bereikbaar op werkdagen tussen 7.30-12.00 uur en 12.30-16.00 uur.  
Telefoonnummer :06-53180832  
Voor vragen, klachten en tips betreft het onderhoud van het dorp kunt u 
bij hen terecht.  U kunt ook naar het spreekuur van het wijkteam gaan. 
Voor Nijega en de Tike is dat elke donderdag tussen 9.00 en 9.30 uur in 
dorpshuis Op ‘e Jister in Nijega. 
 
Kledingaktie Roemenië 
De eerste zaterdag van de maand kun je tussen 11.00 – 12.00 uur kleding 
voor Roemenië bezorgen bij de heer Schipstra, Hegewei 2 te Opeinde. 
 
Politie: Wijkagent:   Bianca Hommes. bianca.hommes@politie.nl 
   Tel. 0900-8844 

In groet nei it sikehûs      

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

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

H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 

9263 PH Garyp 

0511 - 52 12 64 0511 - 52 12 00 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 

9218 PM Opeinde 

0512 - 37 12 61 0512 - 37 15 43 

Keijer  

Buorren 34e 

9216 WE Oudega 

0512 - 37 12 62 0512 - 37 26 75 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 

9261 VH Eastermar 

0512 - 47 12 21 0512 - 47 19 45 

Huisartsen     

Onderstaande huisartsen nemen deel 

aan Dokterswacht Friesland.  

De dienstverlening in de avond, de 

nacht, het weekend en op feestdagen 

is gezamenlijk geregeld via Dokterswacht Friesland. Dat betekent in uw 

gebied via de Dokterswachtpost Drachten. 

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

gend een huisarts nodig? Neem dan contact op met Dokterswacht 

Friesland.  

Centraal nummer:  0900 - 112 7 112 

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

ken worden namelijk altijd eerst overlegd met de regiearts alvorens deze 

wordt ingepland. 

Voor algemeen informatie, herhaalrecepten en niet-spoedeisende klachten 

kunt u terecht bij uw eigen huisarts.  

De laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike   

info@delaatste-eer.nl 

Uitvaartverzorging Martien Nijboer 

tel. 0512-331420/06-21491505 

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

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

dagen bij.  
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De Heidehipper        

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

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

Halve pagina:  € 25,- per jaar 

Verantwoording: 

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

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

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

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

De redaksje fan De Heidehipper winsket al harren 

lêzers en adfertearders... 

Noflike krystdagen  

en in 

lokkich en sûn 2019!   


