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Fan ’e redaksje 

Tijdens het bedenken van dit stukje zijn we druk om deze 
heidehipper weer tot een mooi exemplaar te maken. Het juni 
nummer... (juni nog maar)... Al voelt het al veel verder in de tijd. 
Door al dat prachtige mooie weer wat we nu hebben, en al gehad 
hebben. Het is net of het hartje zomer is! We hebben activiteiten 
gedaan die we anders pas in de zomer doen! Maar er ligt nog een 
hele zomer voor ons. Het duurt nog 7 weken voor de 
zomervakantie van de kinderen begint. We hopen dat het weer dan 
ook zo mooi zal zijn als nu! 

Op de scholen zijn ze nog druk om alles af te ronden.  De examens 
zijn al geweest volgens mij... Nu hopen op vele geslaagden! 

In ons dorp kijken we uit naar ons Dorpsfeest! Iedereen is al druk 
met voorbereiden. De versierde wagens zijn al een heel eind, zodat 
de kinderen straks weer op een prachtig versierde wagen in optocht 
door het dorp kunnen rijden! Het programma boekje ziet er weer 
picco bello uit! Het belooft weer een geweldig feest te worden! 
Komt allen! 

In onze redaktie heeft er een wijziging plaatsgevonden. Wij 
verwelkomen Alida Soepboer als extra redaktielid. Hier zijn wij erg 
blij mee! Welkom Alida! We hopen op een mooie tijd met elkaar! 

Nog even wat ander Heidehipper nieuws..                                            
Dit zal het laatste Heidehipper-nummer zijn in dit jasje..                     
De Heidehipper zal helemaal opgefrist worden, en een mooi nieuw 
jasje krijgen. Ook gaan we wisselen van drukker. De druk zal 
veranderen. De omslag zal in kleur gedrukt worden. Hierop willen 
we foto’s gaan plaatsen zodat deze meer tot hun recht zullen  
komen! Dus als iemand graag een leuke foto geplaatst wil hebben! 
Aarzel niet en stuur hem op naar heidehipper@hotmail.com                    
September verschijnt ons eerste vernieuwde exemplaar! 

Dan rest mij nog iedereen alvast een hele fijne zomer, en vakantie 
te wensen! 

Groet, RD 
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Bij de voorpagina…  

Er zijn 175 mensen in de Tike naar de stembus gegaan.  
De grote winnaar in de gemeente Smallingerland is de ELP. De ELP 
laat met 7 zetels de gevestigde partijen, CDA, PvdA en Christen-
unie met ieder 4 zetels ver achter zich.  
Praktisch gezien zal dit betekenen dat we vanaf 1 juli ook in onze 
gemeente op zondag boodschappen kunnen doen!  
 
Partij van de arbeid  20 
CDA    41 
Christen Unie   27 
SP    13 
Elp      7 
VVD    22 
D66      5 
Smallingerland belang 15 
FNP        10 
Groenlinks   12 
SGP    12 
 
Stemmen Referendum      88 voor 82 
tegen     5 blanco 

Uitslag verkiezing en referendum 21 maart 2018 

De Tykster skoalle is folop 
yn it nijs.  
It hiele doarp is yn rep en 
roer as bliken docht dat de 
PCBO-direksje de skoalle 
slute wol om’t der te min 
learlingen weze sille de kom-
mende jierren. Dat in skoalle 
hiel wichtich foar in doarp 
wêze kin en no al hast 90 
jier is, kinne jo lêze fanôf 

side 34 yn dizze Heidehipper.  
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Historische Kring; succesvolle voorstelling 

Op 22 april j.l. organiseerde de 'Rûnte' 
in de Tike voor het tiende jaar een foto
-filmvoorstelling in het Dorpshuis voor 
haar donateurs en ieder ander die be-
langstelling had. Zoals gewoonlijk krij-
gen daarvoor alle donateurs en alle in-
woners van het dorp een persoonlijke 
uitnodiging. Meestal zijn er ook aan-
kondigingen in diverse huis-aan-huis 
kranten.  

Ondanks het prachtige weer op de laatste mooie dag van die week, 
bezochten bijna 70 bezoekers de voorstelling.    

Het eerste deel van het programma bestond uit de film van 2002.  
Een opname o.lv. Klaas Jansma waarin diverse inwoners werden 
geïnterviewd over het leven op het dorp van vroeger en nu en de 
verwachtingen voor de toekomst. De film werd gemaakt naar aan-
leiding van het 50 jarig bestaan van De Tike als zelfstandig dorp.  
In het tweede deel zagen de bezoekers oude filmbeelden langs ko-
men van dorpsfeesten uit de jaren 70.  

In het najaar zal de Tiekster Rûnte, weer een tweedaagse thema-
expositie inrichten.  

Over datum, tijd en het onderwerp zullen wij u tijdig in o.a. de Hei-
dehipper informeren.   

 

De Rûnte.  
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Tyksters in het nieuws 

Op Pinkstermaandag behaalde 
Berend de Boer een 3e plaats 
op de autocross in Sumar. 
Franke Kooistra wordt op de-
zelfde dag kampioen op de 
cross in Kollum! 
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Reactie op stuk ‘zwaaiplek’ Heidehipper maart 

Hallo redactie,  
 
Tige tank voor jullie nieuwste dorpskrant. Leuk 
die foto op blad 46. Ik kom er vaak langs. Niet 
alleen het onderste bord is grappig, de bovenste 
ook. 
Het is een verbodsbord, immers met rode rand. 
Nu staat er te lezen: niet parkeren, dus anders 
gezegd: het is verboden niet te parkeren. Ofte-
wel: je moet er parkeren...... 

Dat u het even weet..... 

Groet, Jentje Steegstra 
Opeinde 

Krottenwijk voor 1 nacht! Komt u ook?  

Op 22 september vindt er achter de Gereformeerde 
Kerk in Opeinde op de parkeerplaats een Nacht Zon-
der Dak plaats. Een groep jongeren gaat ervaren hoe 
het is om als dakloze een nacht zonder dak/huis te 
leven. Ze gaan zelf met behulp van afvalmaterialen 
krotten bouwen waarin ze ook gaan slapen. Met deze 

Nacht Zonder Dak gaan we geld ophalen voor het goede doel: nl 
straatjongerenprojecten in Kenia, India en Bolivia om hen een kans 
op een betere toekomst te geven. 
Wilt u deze krottenwijk voor één nacht komen bewonderen en 
meehelpen aan dit goede doel, kom dan op 22 september ‘s avonds 
vanaf 19.30 uur een kijkje nemen op het parkeerterrein achter de 
kerk en sponsor deze actie! Het kan ook zijn dat jongeren u/
benaderen om hen per-
soonlijk te sponsoren, we 
hopen natuurlijk dat u dan 
ook meedoet.  

Namens de Jeugdclubs in 
Nijega-Opeinde-De Tike 
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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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Kletterdei 

Op freed 18 maaie wie it KLETTERDEI yn Fryslân.  

 

Hjoed-de-dei hawwe hast alle dagen fan it jier in namme. Heitedei 

en memmedei wiene wol bekend en fansels ek keningsdei en 

befrijingsdei. No wie dy kletterdei ek nochris op freed.  Fan knep-

pelfreed ha de Friezen grif wol heard. Doe moast ommers Fedde 

Schurer foar it rjocht komme fanwege it Frysk yn de rjochtbank. 

Kantonrjochter Wolters hie it ferpoft om Frysk te ferstean doe’t 

feedokter Van der Burg foar komme moast. Schurer skreau in tige 

kritysk stik yn de krante en dat wie Wolters yn it ferkearde kiels-

gat sketten. By de rjochtsaak tsjin Schurer op freed 16 novimber 

1952 gie it der bûten op it Saailân yn Ljouwert heil om seil omwei. 

De plysje moast de gummystok brûke en de brânwacht spuite de 

oanhingers fan Schurer fan it plein.  Troch it krewearjen fan Schu-

rer is it sa kaam dat mocht men nochris foar it rjocht komme 

moatte, men dan de eigen memmetaal (yn dit gefal it Frysk) brûke 

mei. Jo hoege jo dus net te ferbrekken sa as de belestingtsjinst 

dat noch wol hieltyd freget. Mar wat wol men dochs mei dat klet-

ter? As in hynder op ‘e rin rekket, sizze wy ek wol: it bist is op de 

kletter. Dat frommes docht neat yn ‘e húshâlding, want se is ivich 

en altyd op de kletter (altyd der op út, de hort op of op ‘e flutter). 

Nee mei kletterdei wurdt de dei bedoeld dat de ferneamde fontei-

nen (eleven fountains) yn de alve Fryske stêden yn it wurk steld 

waarden. Dy fan Dokkum wie der net by, mei dat der noch wat 

ekstra tûkelteammen wiene, Oan ‘e ein fan it jier sil dy ek wol 

spuitsje. Fansels wie it in bjusterbaarlik barren. Alle keunstners (út 

it bûtenlân) mochten in taspraakje hâlde yn har eigen taal. Fryslân 

is ommers it lân fan taal! Minister Ingrid van Engelshoven fan ûn-

derwiis, keunst en wittenskippen neamde yn har taspraak dat de 

fonteinen in trekpleister foar hiel Europa wiene. In projekt om 

grutsk op te wezen, it lit de krêft fan de Friezen sjen. Gjin wûnder 

dat artistyk lieder Anna Tilroe, de betinkster fan dy fonteinen, der 



PAGINA 13 DE HEIDEHIPPER  

by om huppele as in hokkeling dy’t krekt yn it lân litten is. “It giet 

oan”, sei de minister. Dus de toeristen kinne mar komme. De Dút-

sers kamen krektsa as mei de sjongende dyk mei de earste réaksje 

troch te skiljen nei Harns dat der in walfisk yn de haven wie. It bist 

is dêr blykber sa kjel fan wurden dat it spuitmeganisme opslach 

hapere. Likegoed mei troch it prachtige waar mei de pinksterdagen 

ha al in hiel soad minsken de fonteinen bewûndere. Bern hawwe 

der wakker yn om spettere en guon grapjassen mienden dat it noch 

moaier wêze soe en smyt der sjampo yn om it goed skûmje te lit-

ten. De wurden fan de minister wiene hast noch net kâld doe’t Lo-

nely Planet ( In ynternasjonale reisgids) bekend makke dat Fryslân 

tredde wurden wie as beste Europeeske reisbestimming. Sjoch, dan 

hearre jo dat ek ris fan oaren. In stik bûter yn de brij foar ús pro-

vinsje. Tjeerd van Bekkum stie dan ek te glimmen as in poetste 

hoanne op ‘e toer. Hy wie sa grutsk as in stoaterske hoanne dat dit 

berikt wie mei Ljouwert as kulturele haadstêd. Groningen Airport 

Eelde koe net efterbliuwe en pleatste in paginagrutte advertinsje yn 

de krante mei de hertlike lokwinsken en mei grutte letters: FRYS-

LAN BOPPE! Se ferwachtsje grif aardich wat klandyzje. Dat hie ik 

ommers yn desimber al skreaun. En as neigesetsje (toetje) docht 

bliken dat in wolf him nei wenjen sette wol yn Fryslân. Deputearre 

K. út ‘e skroeven, want dat is in teken dat it goed giet mei de natu-

er yn Fryslân. Wa doar dan noch te betwiveljen dat Fryslân it bêste 

lân fan ierde is? k soe sizze: Bêste minsken sjoch om jim hinne yn 

ús practige lânsdouwe, bewûnderje de fonteinen en genietsje fan 

de foarstellings dy’t rûnom binne. 

Harm Bosga.  Maaie 2018 

 

                              

Fontein fan Ljouwert 
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Oproep!!!!! 

 

In de nacht van zondag  29 op maandag  30 april is helaas ons ver-

keerspoppetje ontvreemd. 

 

Het heeft ons verbaasd dat ondanks ons maatje met tyraps stevig 

bevestigd zat aan de lantaarnpaal toch (moedwillig) losgemaakt en 

meegenomen is. Losse stukjes tyraps achter in de tuin getuigen 

daarvan. 

Heeft iemand toevallig een gesneuveld verkeersmaatje gevonden 

ergens in de berm, sloot, in of  rondom het dorp dan horen wij dat 

heel graag want helaas wordt er op de Susterwei nog steeds véél te 

hard gereden.  

 

Signalement: 

Ons maatje luistert naar de naam Victor, achternaam Veilig 

Lengte : ongeveer 1 meter lang 

Huidskleur:   geel/groenig 

Kleur ogen: zwart 

 

Op de dag van vermissing droeg Victor een rood  

petje en had in zijn handen een rood vlaggetje 

 

 

 

Wij danken u voor uw aandacht! 

De bewoners van 

Susterwei  34 en 36          
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Parkpret 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 

Tha-

lenpark in Drachten is geen onderdeel geweest van mijn jeugd. Het 

eerste jaar van mijn leven woonden mijn ouders in De Pein op de 

Dokter Siebingasingel; daar weet ik uiteraard niets meer van. In 

1978 verhuisden we naar de Reidingweg; mijn ouders wonen nog 

steeds in hun witte huis met het rode dak. Het park dat wordt om-

sloten door de Fabriciuslaan en de Reidingweg heeft geen naam, 

maar de huizen en appartementen die op de voormalige renbaan 

zijn gebouwd, heten gezamenlijk  ‘Parkwijck De Singels’. Het park-

je, waar wij iedere dag voetbalden, visten, met bootjes voeren en 

in bomen klommen, mag ondanks de aangrenzende straatnaam 

Reidingweg niet worden verward met het Reidingpark, dat in het 

centrum langs de Berglaan en De Drift ligt.  

Dit intro vertelde ik aan de toehoorders voordat ik onlangs mijn 

gedicht over het Thalenpark voordroeg. Het prachtige park, dat in 

1958 als groene scheiding tussen het kenniscentrum van Philips en 

woonwijk De Swetten is aangelegd, kreeg vorige maand de status 

van Rijksmonument toegewezen. Voor het gedicht bij die officiële 

gelegenheid hing ik eerst een middag rond in het park dat ver-

noemd werd naar Jan Lourens Thalen, die van 1956 tot 1960 bur-

gemeester was van de gemeente Smallingerland. Ik schreef er het 

gedicht ‘Parkpret’, dat binnenkort ook zichtbaar zal worden in het 

park.  
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Parkpret 
 
Ode aan het Thalenpark (1958) 
 
 
Pak me dan gilt een apenkop 
nagejaagd door een kattenkop 
lopend op het water 
dondersteentheater 
 
Strak schreeuwende lijnen 
boomtoppen beschijnen 
achtertuin van de popmuziek 
buurman van de scheertechniek 
 
Samen of alleen 
ontspanningsfenomeen 
vertel vrolijke verhalen 
of zwijg in alle Thalen 
 
Knisper doet de krant 
van die meneer daar op de bank 
hij leest iets over groen doen 
en dat doet hij. 
 
 
Andries de Jong 
Gemeentedichter Smallingerland 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Thalenpark 

gemaakt door Fokke 

Wester 
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Koningsdag 

Op donderdag 26 april werd er koningsdag gevierd in de Tike, bij 
het dorpshuis. Ik ging op de rommelmarkt staan samen met Gerrit. 
Gerrit had zijn eigen spullen bij elkaar gezocht om te verkopen  
Eerst wist ik niet wat ik moest verkopen.. Maar toen bracht mem 
mij op een idee. Ik heb heel veel van mijn schapenknuffels dubbel 
van sommige heb ik er zelfs wel 3 of 4 van.. De dubbele staan bij 
mijn pake en beppe op zolder. Dus die hebben we opgehaald. Thuis 
had ik ook nog een paar TY knuffels dubbel . Toen hebben we op 
elke knuffel een plaatje geplakt hoe duur hij was. Op de rommel-
markt heb ik ze op een rij op een kleedje gezet en er waren heel 
veel mensen en ook kinderen uit mijn klas en van school die scha-
penknuffels en TY knuffels van mij gingen kopen. Ik heb best veel 
geld verdiend. En daar heb ik weer hele mooie nieuwe schapen-
knuffels van gekocht die ik nog niet had op de grote rommelmarkt 
een dag later op Koningsdag.  

Hier op de rommelmarkt vroegen heel veel mensen of ik al mijn 
schapen verkocht omdat ik nu niet meer van schapen hield. Maar 
dat is niet zo ik hou nog 
steeds heel erg van scha-
pen!!! Het waren alleen 
maar dubbele. Verder was 
het heel leuk om op de 
rommelmarkt te staan! Er 
was een springkussen en 
je kon wat lekkers kopen. 
Ook patat! En je kon een 
stukje op een pony zitten. 
Het was heel gezellig. Ook 
mijn vriendin Shania was 
mee dat was heel leuk!!  
En ook was Tante Yo mee. 
We hebben een hele leuke 
middag gehad.  

Groetjes van Jitske!!! 
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 
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Wij hadden clubkamp op een paardenboerderij. Toen wij er kwa-
men gingen we eerst alles even verkennen. Daarna zijn wij met z’n 
allen nog het bos ingegaan en toen op bed. Maar dat werd niet ge-
lijk slapen, om ongeveer half 1 riep een vrouw naar boven ‘HOU 
JULLIE STIL, ZO KAN IK NIET SLAPEN!!’. Iedereen was daarna 
muisstil. De volgende dag gingen wij naar het zwembad, na het 
zwemmen kwam er nog een vriendin van Sigrid. Ook deze avond 
gingen wij weer naar het bos, hier gingen wij een spel doen. S 
’avonds gingen wij proberen te slapen. De laatste dag zijn wij op 
de terugweg naar in Appelscha geweest hier zijn wij nog aan het 
klimmen geweest. Het weekend was leuk alleen onze slaapplekken 
mochten wel wat beter. 

Geschreven door Jan de Boer 
  
Op 1 juni gingen wij op clubkamp, om 19:00 uur gingen we met de 

auto naar Drenthe, Dwingeloo. Daar sliepen we op een hooizolder. 
Hoewel de slaapplekken wat afvielen hebben we toch lekker gesla-
pen. Zaterdag middag gingen we naar het Zwembad in Assen. Dit 
was een leuk zwembad. Zaterdagavond hebben we nog gezellig 
spelletjes gedaan en zijn wij gaan slapen. Daarna zijn wij in Appel-
scha wezen klimmen, Dit was erg leuk! Daarna zijn wij naar huis 
gegaan. Het was een leuk weekend. 

Geschreven door Egbert de Vries 

Clubkamp 1, 2 en 3 juni  
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De Avonturen van Jan en Martine Deel 5 

En zo zijn we alweer drie 
maanden verder, en zijn 
we ook alweer een heel 
eind verder met de verbou-
wing en het opstarten van 
de gîtes.  Heel belangrijk 
is, dat onze nieuwe septic 
tank geplaatst is en naar 
behoren functioneert. We 
kunnen dus naar harten-
lust gebruik maken van het 
toilet, de douche en de 
wasmachine. Hoe fijn is 
dat! Dan weet je een goede afvoer te waarderen hoor, geloof mij 
maar! De gîte beneden, voor twee personen is helemaal af. We 
hebben bezoek gehad van familie en vrienden en zij hebben de gîte 
al helemaal goedgekeurd. Inmiddels zijn we dus begonnen met de 
gîte boven, de vierpersoons. Het water is aangesloten, de nieuwe 
afvoer loopt lekker door, en nu is het een kwestie van opbouwen 

van de wanden, vloeren leggen, deu-
ren maken, schilderen, inrichten en 
aankleden. Onze streefdatum is om die 
gîte op 1 juli klaar te hebben. We doen 
ons best! 
Ook de website is nu klaar. We zijn 
iedereen heel erg dankbaar voor de 
tips, opmerkingen en dergelijke, óók 
vanuit de Tike. Fijn, als er zo mee 
word gedacht! Nieuwsgierig geworden? 
Foto’s zien? Kijk dan maar eens op 
www.laspelenos.com 
Het terrein, wat eerst helemaal vol ge-
groeid was met bomen, struiken, on-
kruid, doorns en dergelijke, is nu ook 

bijna helemaal klaar. Er is vooral heel veel gesnoeid, er is een hele 
nieuwe weg aangelegd en we kunnen nu veilig overal komen. 

Inmiddels heeft ook de eerste camper onze plek gevonden. We 
hebben nog geen sanitair gebouw voor de camperaars, en zijn 

http://www.laspelenos.com
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daarvoor alleen geschikt voor zelfvoorzienende campers, dus met 
eigen douche en toilet. Maar wat is het gezellig, al dat bezoek! We 
koken ook twee keer per week voor mensen die mee willen eten, 
en dan zit je dus met allerlei mensen aan één grote, lange tafel 
(die Jan overigens zelf heeft gemaakt van afvalhout), we vervelen 
ons geen moment en kletsen honderduit.  
En er wordt veel gelachen, heerlijk! We hebben een overkapping op 
dat terras gemaakt. Daarvoor hebben we een aantal eikenbomen 
gekapt uit ons eigen bos, hoe speciaal is dat! En daar zitten we nu 
elke avond onder te eten, zó leuk! Ook met de gasten die mee wil-
len eten zitten ze daar. In daalders plakje! De eerste gasten heb-
ben al meegegeten, en binnenkort krijgen we hoog bezoek; dan 
komen de eerste ‘Tieksters’. En daar hebben we nu al zin in! 
Tot zover nu even, we gaan weer wat doen. Tot snel! 
 
Dikke kus van Jan en Martine 
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Wat is er geworden van… Heero Postema 

Zoals bij de voor laatste uitgave ben ik geëindigd met dat Huizing 
graag wou; dat wij hun bedrijf overnamen. Dit was gauwer gezegd 
dan gedaan, maar hoe moest het gebeuren. Gelukkig met financi-
ële hulp van Huizing (de bank wou ons niet lenen) hebben wij per 1 
januari 1968 het bedrijf overgenomen. Er was genoeg werk voor 
handen, zodat we met twee monteurs konden starten. Mijn vrouw 
ging de winkel doen en etc. De tv was in opkomst net als wasauto-
maten, koelkasten, diepvriezers en ook kleine electr.apparaten en 
onderdelen. Zekeringen, gloeilampen te veel om op te noemen. De 
uitvoering, facturering ging op naam van Huizing. Bij de Kamer van 
Koophandel kon ik de inschrijving niet krijgen, ik had geen vakdi-
ploma’s en geen Handelskennis. Halverwege het eerste jaar zei on-
ze adviseur ben je wel voor arbeidsongeschiktheid verzekerd, ik zei 
nee, dit is veel te duur. Toch heb ik mij laten overhalen en het wel 
gedaan. Nog geen jaar later op 3 januari 1969 kreeg ik een ernstig 
auto-ongeluk, ik heb 8 weken in het ziekenhuis gelegen en daarna 
nog één jaar met twee krukken, en één jaar met één kruk gelopen. 
Doordat ik toen een goede verzekering had, hebben wij daar zake-
lijk weinig last van gehad. Zolang ik in het ziekenhuis lag, heeft 
mijn vrouw met de monteurs de zaak draaiende gehouden. Later 
toen ik weer auto mocht rijden, kon ik weer met de klanten over-
leggen, offertes maken, werk regelen en verkopen doen bij klanten 
thuis. Ook ging ik naar avondcursussen om het vakdiploma en 
daarna handelskennis te halen.  
In 1970 kregen wij bezoek van de economische recherche met als 
reden: wat wij allemaal deden; elektra, water, gas, winkel alles 
zonder vergunning op eigen naam. We hebben toen uitgelegd dat 
we druk aan het studeren waren en zodra de nodige papieren er 
waren, wij het bedrijf op onze naam zetten. Als ik na het behalen 
van de elektro ook nog de gas- en water papieren zou willen halen, 
moest ik nog vijf jaar naar de avondschool. Wij hebben toen een 
monteur aangenomen die in bezit was van de papieren gas-water 
installateur. Toen ik 29 jaar was moest ik nog Handelskennis doen, 
dit was een cursus van twee jaar, en dat heb ik in één jaar gedaan. 
Daarna konden wij het bedrijf op eigen naam zetten, bij de Kamer 
van Koophandel. Later heb ik nog een cursus als gas-
onderhoudsmonteur gedaan. Als je een bedrijf hebt moet je inno-
veren. Zo zijn wij naast woningbouw, centrale verwarming gaan 
installeren in bestaande woningen, verwarming in pluimveestallen 
enz., door ziekte toentertijd in het pluimvee stopte dit werk, inves-
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teringen bleven uit, de kippen moesten weer naar binnen enz. Door 
de opkomst van de sanitaire markten, speciaalzaken, radio en tv, 
huishoudelijke apparatuur hebben wij onze winkel gesloten en zijn 
wij ons meer gaan toeleggen op het installatie werk in ligboxenstal-
len. Wij werkten veel voor een vaste aannemer in het noorden. In 
1978 stopte dit werk door het invallen van de winter, en startte pas 
in maart 1979 weer. Ook stopte toen de geldstroom en wij hebben 
ons krediet  voor de aannemer verzekerd. Toen het melkquotum 
kwam stopte ook de stallenbouw. De aannemer ging failliet en als 
wij geen kredietverzekering hadden gehad op de aannemer, waren 
ook wij failliet gegaan. Dit stallenwerk was voor ons twee derde van 
de omzet. We hebben toen voor de meeste monteurs ontslag aan-
gevraagd en gekregen. We hadden nog iets onderhoudswerk en een 
beetje nieuwbouw in de woningen, daarin zijn wij met twee mon-
teurs verder gegaan. 

Volgende keer meer.  
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Pubquiz  

[22-3 21:16] Marie: Hoi!! Heb je het zaterdagavond ook druk? We 
doen met de pubquiz in het dorp mee, zin om mee te gaan? Hanny 
& Johan gaan ook gezellig mee 
[22-3 21:19] Baukje: Hoe laat beginnen? 
[22-3 21:23] Marie: 20:15 aanwezig, 20:30 begint het 
[22-3 21:31] Baukje: Ik hoop dat ik dat ga redden...ik doe mijn 

best! Moet ik me nog voorbereiden met een encyclopedie   
[22-3 21:34] Marie: Hahahaha ik denk dat wij gewoon meedoen 
voor de gezelligheid; hopelijk we-
ten we allemaal een beetje 

[22-3 21:41] Baukje:    
[22-3 21:41] Baukje: Google en 

wikipedia helpen vast   

[22-3 21:42] Marie:   hebben we 
wel nodig 

Zo begon het avontuur.... 

Op de bewuste avond kwam ik dus 
inderdaad als laatste het dorpshuis 
binnen vallen. Marie had mij direct in het oog...Ik heb waarschijn-
lijk op mijn aller onnozelst gekeken want Marie had al een grijns 
van oor tot oor. Bij binnenkomst zag ik namelijk allemaal uitbundig 
uitgedoste dorpsgenoten…….die had ik niet zien aankomen. Bleek 
dus dat je voor de uitdossing ook punten kreeg. Team Airforce 1; 
13-0 achter. Tijdens de quiz waren we de enige groep die met 5 
was… we hadden een reservespeler, 1 van ons zat in de lappen-
mand en deed voor spek en bonen mee. Als “echte militairen” heb-
ben we dat deel van onze missie geheim gehouden....daarom leek 
het alsof we met meer waren.....(een echte defensie strategie, 
doen alsof je met meer bent dan wordt de tegenstander wel bang).  
Tijdens het spel werden er binnen ons groepje voortdurend grapjes 
gemaakt in de trant van, stel dat we een derde prijs hebben.... Wat 
later op de avond.... stel dat we 2de worden...en na een fiks aantal 
drankjes.... stel dat we eerste worden. In al onze overmoedigheid 
is toen in ons groepje besloten dat de beker dan een ere plaats zou 
krijgen in het centrum van het dorp, nl. op het adres van Bauke en 
Marie aan de Singel. Op een sokkel in de tuin ging wat ver maar op 
zijn minst op een prominente plaats in de vensterbank… Groot was 
dan ook de vreugde toen bleek dat wij, met onze defensiestrategie, 
1e geworden waren met slechts 1 punt verschil. Na de vreugde uit-
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barsting kwam direct de realiteitszin terug.... Hanny en Johan wa-
ren veilig, die komen immers niet uit het dorp...  

...Ik woon op veilige afstand van de dorpskern maar....hoe zit dat 
met Bauke en Marie? Zij zijn de nieuwkomers in het dorp, wat doet 
dit met de acceptatie van nieuwkomers? Mogen ze volgend jaar wel 
weer meedoen? Of gaat Heine ze gewoon niet meer vragen? Wij als 
team Airforce 1 hebben een wijs besluit genomen. Volgend jaar 
passen wij ons aan aan de regels van het dorp en van de quiz. De 
verdeling is gemaakt, 1 van ons hangt volgend jaar aan de bar en 
de rest gaat uitgedost.  

Beste dorpsgenoten, mogen wij dan volgend jaar aub weer mee-
doen?  

Groet,  Hanny, Johan, Bauke, Marie en Baukje 
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De Gielguorde Cultureel 
Na de voorjaarsvakantie gingen we van start met het project ‘De 
Gielguorde Cultureel’. 
In alle groepen maakten de kin-
deren kennis met kunst en ver-
diepten ze zich in kunstenaars, 
zoals Mondriaan, Van Gogh, Rem-
brand, maar ook kunstenaars uit 
het buitenland: Gaudí en Picasso. 
Ter inspiratie ging groep 3 naar 
het Ruurd Wiersmahûs in 
Birdaard  
In groep 1, 2 en 3 kwam Yka van 
der Veen in de klas. De kinderen maakten onder haar leiding sa-
men een prachtig en kleurig kunstwerk, in de stijl van de Friese 
naïeve schilder ‘Ruurd Wiersma’.  
Het kunstwerk van de onderbouw ‘De tulpenvelden’ krijgt nog een 
mooi plekje in de school. 
Op de tentoonstelling was er veel belangstelling van ouders, pakes, 
beppes en inwoners van de Tike. Grote blikvangers waren o.a.  
de nachtwacht van groep 4/5 en de stoel van Rietveld van groep 
 6/7/8 

 

 

 

 

 

PCBO 25 jaar 
Er werd uitge-
breid stilgestaan 

bij dit jubileum. Alle kinderen, van alle PCBO scholen, gingen met 
de bus naar de Lawei. Daar werden ze verrast met een  prachtige 
voorstelling van de Zandtovenaar, Gert van der Vijver. 

Nationale Rekendag 
Dozen sparen en…rekenen met dozen, stapelen met dozen, dozen 
vullen.  
Op de grote rekendag kwamen alle kinderen samen in het speello-
kaal voor de feestelijke opening. De bovenbouw had elke doos van 
een grote letter voorzien. Daarna was het puzzelen om de dozen in 

Nieuws van de Gielguorde 
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de goede volgorde te plaatsen zodat er 
een leus op het muurtje verscheen. De 
hele ochtend werkten de kinderen samen 
aan allerlei opdrachten.  

Uurcultuur 
Groep 1 en 2 en later ook groep 3 en 4 
gingen onder begeleiding van ouders en 
leerkrachten naar ‘VSO Talryk’ voor een 
mooie voorstelling. De kinderen van de 
midden- en bovenbouw waren in novem-
ber al naar de Lawei geweest om de uit-
voering van het Sinterklaassprookje bij 
te wonen. 

Koningsdag 
Op 20 april vierden we Koningsdag. Het 
plein was versierd met oranje vlaggetjes 
en de kinderen, meester en juffen kwamen feestelijk verkleed op 
school. We begonnen de dag met een lekker koningsontbijt, ge-
sponsord door de Jumbo. Na het ontbijt zongen en dansten we 
mee met de Koningsdans Fitlala.  

Daarna gingen de kinderen in groepjes door het 
dorp om opdrachten uit te voeren en letters te 
verzamelen. Van de letters moest een woord ge-
vormd worden en de jongere kinderen maakten 
een puzzel. 
Aan het eind van de ochtend kwamen moeders 
en zelfs een beppe, schalen met heerlijke zelfge-
bakken pannenkoeken brengen. 
Wat was het gezellig om met alle kinderen in het 
speellokaal, samen te smullen van de traktatie. 

Mexs 
Kennen jullie Mexs? 
Mexs is onze schoolrobot. Hij is in elkaar geknutseld door de kin-
deren van groep 7 en 8. Dat was een hele klus, maar het is gelukt! 
Daarna is Mexs door dezelfde slimme kinderen geprogrammeerd. 
En nu kan Mexs zelfs praten en bewegen!                   

Dodenherdenking  
Op de avond van 4 mei hebben enkele kinderen van 
de bovenbouw de Gielguorde vertegenwoordigd tij-
dens de Dodenherdenking. Emy en Yldau hebben 
een gedicht voorgelezen en Jildou Z. en Yannick 
mochten de krans leggen. Elk jaar weer een plechtig 
moment.  
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Moederdag en Vaderdag 
De tweede zondag van mei was het Moederdag. Al in april was er 
een welverdiend cadeautje geknutseld voor onze memmen. Mo-
menteel zijn we druk bezig om onze heiten te verrassen. 

Schoolreisjes 
Ook dit jaar gaan we weer op reis. De groepen 1 en 2 gaan met 
juf Geerty en twee ouders een dagje naar Sanjesfertier, terwijl de 
groepen 3, 4 en 5 met juf Riemke, juf Angela en vier ouders het 
vertier in Drouwenerzand zoeken. De groepen 6, 7 en 8 gaan zelfs 
twee nachten weg met meester Kars, meester Harry en de mem 
van Yldau en Tjitte. 

Ziekte en vervanging  
We waren heel blij toen we hoorden dat meester Peter zodanig is 
hersteld dat hij weer enkele dagdelen op school kan zijn. Wat fijn 
ook dat hij overdag bij het schoolkamp in Bakkeveen kan zijn. 
Jammer genoeg is juf Sigrid nog steeds ziek en kan ze niet mee 
op schoolreis. Daarom hebben we haar een hart onder de riem 
gestoken door allemaal een bloem voor haar mee te nemen met 
een kaartje eraan met een mooie tekening of lieve woordjes. Het 
resultaat was overweldigend. Juf Sigrid werd verrast met een heel 
groot, kleurrijk  boeket met de mooiste bloemen! 
We zijn blij met alle vervangers die zich ingezet hebben om het 
onderwijs op onze school door te laten gaan. Ook de directie: juf 
Margriet en juf Tea Veenstra hebben hierin een grote rol gespeeld. 
Onze hartelijke dank hiervoor! 

Dorpsfeest 
Eind juni gaan we in de Tike het Dorpsfeest vieren. Samen met de 
heit van Wende hebben we een sport- en spelletjesmorgen op het 
feestterrein georganiseerd. Deze activiteit is vrijdagmorgen 22 ju-
ni, van 9.30 uur tot 11.30 uur. De donderavond hieraan vooraf-
gaand, zijn alle kinderen uitgenodigd in de feesttent, voor het ju-
bileumconcert van Brassband Soli Deo Gloria. Op school hebben 
we het lied ‘Op dizze wei’ van Syb van der Ploeg geleerd. De kin-
deren gaan dit samen met Syb van der Ploeg zingen. We hebben 
nog een paar weken om te oefenen, maar het refrein wordt nu al 
door alle kinderen uit volle borst meegezongen.  

Laatste schoolweek 
De laatste schoolweek van het schooljaar 2017-2018 nadert al-
weer met rasse schreden. Voor die week worden er nog verschil-
lende leuke dingen georganiseerd. Eén activiteit gaan we wel al-
vast verklappen. Dat is ‘Gielguorde’s Got Talent’. Vorig jaar heeft 
Yfke de beker gewonnen. We zijn zeer benieuwd wie er dit jaar 
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met de wisselbeker naar huis gaat!  

Bedankt 
Graag willen we alle ouders, pake’s en beppe’s en vrijwilligers be-
danken, die ons op welke manier dan ook hebben geholpen. 
Alleen met deze hulp kunnen we leuke dingen voor onze kinderen 
organiseren. Heel erg bedankt!!! 
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          Dit bin ik ………  

Naam:  Emy van der ploeg                                                     

Leeftijd:  11 jaar      

Schoenmaat:  38                      

Lengte:   m 1.66  

Kleur ogen:  blauw/groen                 

Broer/zus:  2 broers 

Verkering:  NEE                   

School:  Gielguorde                 

Favoriete vak op school:  spelling  omdat: 

het mijn beste vak is  

Favoriete muzieknummer:  the nights Avicii                                

Favoriete muziekgroep:  Maroon 5                  

Favoriete sporter:    jill huijbregst/Jordy wilken         

Favoriete film:   full out                

Favoriete spel:   mario kart deluxe 8                

Favoriete tv-serie:   The vampire diaries               

Favoriete boek:   geen           

Favoriete sport:   paardrijden   omdat: het met dieren is          

Favoriete muziekinstrument: gitaar omdat: mooie klanken          

Mijn hobby’s:    trampoline springen  

Het leukste aan mijn hobby is: nieuwe kunstjes leren   

Dit wil ik later worden:  actrice/verpleegster        

Dit doe ik als ik me verveel: televisie kijken en op me telefoon zitten 

Wie zou je graag ontmoeten? Ian Sommerhalder, Paul Wesley en 

    Nina Dobrev   

Wie bewonder je het meest? Ian Sommerhalder                     

Favoriete auto:   Porsche                                                            

Wat ligt er onder je bed?  Niks                                             

Lievelingseten:   Pizza                                                                        

Brood of warm eten?  Brood  

Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Komt goed     

Huisdieren?    ja    

Waar kun je niet tegen?  Als mensen snurken                              

Goede voornemens:   dat ik het goed ga doen op mijn nieuwe 

    school  

Mogen we je handtekening: heb ik niet 
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    Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

      Sumarderwei 2 

  9261 VC 

  Eastermar 

      Telefoon: 0512-
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Tieksters en de school.. 

Een paar regels uit het gedenkboek ter ere van het 50 jarig bestaan 

van onze school, geschreven door “de gearstallers”. 

“it stichtsjen fan ùs skoalle is in mylpeal yn de skiednis fan 

ùs doarp, in mienskip der`t wy as doarpsminsken och sa 

grutsk op binne, in lytse mienskip yn in rûzige wrâld, men 

kin wol foar wier oannimme dat de Tike noait wurden wie 

wat it no is sûnder dit hert fan ùs doarpsmienskip”! 

Dit werd geschreven in 1980 en hoe waar deze woorden zijn blijkt 

ook nu weer in 2018 nu er sprake van is dat de school misschien 

gesloten gaat worden en velen terugdenken aan deze legendarische 

woorden. Veel Tieksters en oud- Tieksters die dit bericht hoorden 

sloeg de schrik om het hart; het zal toch niet waar zijn? Onze 

school, want het blijft “onze school” al is het 50 of 80 jaar geleden 

dat je er naar toe ging, die kan toch niet zomaar worden gesloten! 

Deze school die werd opgericht zo`n 25 jaar voor de Tike de offici-

ële dorpsstatus kreeg, toen de Tike nog een buurtschap was met 

zo`n 40 huisjes en boerderijen inclusief 2 spitketen. Met vele kin-

derrijke gezinnen die uren moesten lopen om onderwijs te kunnen 

volgen in Opeinde, Nijega of Suameer. Wat was men blij met het 

initiatief van een paar Tieksters om hier een school te bouwen, ie-

dereen werd lid en droeg z`n steentje bij. En… het lukte, het geld 

en de vergunningen kwamen er en ondanks tegenwerking van ver-

schillende kanten kon op 29 oktober de eerste steen worden ge-

legd. En een jaar later was de feestelijke opening, het hele dorp 

was erbij, trots op deze prachtige school! 

En van welke richting men ook was, iedereen stuurde z`n kinderen 

naar deze school, hoe bijzonder dat was blijkt ook uit de woorden 

die P. de Jong ( hoofdonderwijzer van 1932 tot 1963) uitsprak  in 

een prachtige toespraak over de Tike en de Tieksters in 1953 toen 

de Tike eindelijk een echt dorp werd.  

Hij vertelt over het kerkje dat hier ooit stond en dat gebouwd werd 

door de mensen zelf, hij vervolgt: “de earste tsjerkerie wiene man-

nen fan hiel ferskate rjochtings en hawwe wy met de skoalle net 

itselde belibbe? Wie der wol ien skoalle yn hiel Nederlân te finen 

der`t alle rjochtings har bern hinne stjoerden sûnder dat  it ea it 
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minste spul joech? Nei it oprjochtsjen fan de 

skoalle en it gebou is it ferieningslibben ryk op-

bloeid”. 

Ja, inderdaad, de Tike had altijd een rijk vereni-

gingsleven, met een zangkoor, een muziekvere-

niging, een toneelclub, diverse jeugdclubs, dus 

na de lagere schooltijd trof men elkaar op diver-

se manieren en wat voor hechte band dat geeft 

merken wij als Historische Kring tijdens onze 

bijeenkomsten waar veel oud-Tieksters langsko-

men, Wat is het altijd gezellig om deze mensen 

te horen praten over vroeger en over hun schooltijd. Over hun 

klasgenoten en over de meesters en juffen, meester de Jong die de 

kinderen leerde zwemmen in de Leyen en met ze de natuur introk, 

meester Kooistra die een frisse wind liet waaien met z`n “pierewaai

-middagen”! En meester Bosga die de kinderen het Fries zo goed 

leerde ( niemand durft in zijn bijzijn het woord pindakaas te gebrui-

ken, it is Nútsjesmoar!”) Bosga was zoveel meer dan onderwijzer, 

ook tuinman en klusjesman bijv.! 

Ja, hoe kleiner het dorp, hoe hechter de gemeenschap Naar dezelf-

de school gaan smeedt in een klein dorp een band voor het leven! 

Sjouk Pijl-Hoekstra kan dit beamen, zij was een van die kleintjes 

op de eerste schoolfoto, ze was toen 3 jaar oud, haar schooltijd 

was van 1933 tot april 1940. Ze begon bij juf Mulder, ”een lieve 

juf“ zegt Sjouk, ze mochten soms `s middags bij haar komen spe-

len, en dan kregen ze ranja en een koekje, een traktatie die ze niet 

kenden! Aan meester de Jong bij wie ze later in de klas zat heeft ze 

minder goede herinneringen. Met veel kinderen waarmee ze naar 

school ging bouwde ze warme vriendschappen op, vaak levenslang!  

Hendrik Pijl zat een paar klassen hoger en met hem trouwde Sjouk 

in 1946, een gelukkig huwelijk dat eindigde in 1981 toen haar man 

overleed. Hun 6 kinderen gingen ook allemaal naar de Tiekster 

school. 

Als je aan Sjouk vraagt wat ze vindt van de problemen van tegen-

woordig, de school die steeds minder leerlingen heeft, wordt ze 

emotioneel, “ferskriklik” zegt ze, “At de skoalle ticht giet hellest it 

hert ùt de Tike! Dan wurdt it hjir in deade boel”!  Ze moet er niet 

aan denken, net zoals alle andere Tieksters en oud-Tieksters, ge-

 

Master de Jong 
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lukkig is er een groepje mensen bezig om te proberen het tij te ke-

ren. 

Volgend jaar bestaat de school 90 jaar, laten we hopen dat we dat 

feest met een gerust hart kunnen vieren, wetende dat onze school 

nog minstens 90 jaar voor de boeg heeft!! 

 

Geke Kooistra - Paulusma 
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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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Brief over de Gielguorde... 

Beste dorps- en buurtgenoten,  

Middels deze brief willen we u graag op de hoogte stellen van de 
stand van zaken rondom onze dorpsschool de Gielguorde. Wellicht 
heeft u hier of daar al eens opgevangen dat de toekomst van onze 
school in het gedrang is. Om enige duidelijkheid te scheppen leek 
het ons wijs deze brief te verspreiden, zodat een ieder op de hoogte 
is van de actuele situatie.  

 In februari 2017 is er een bijeenkomst met de ouders geweest 
waarin door het bestuur van PCBO Smallingerland is meegedeeld dat 
men de school in ieder geval nog 4 jaar wilde open houden, mits het 
leerlingenaantal niet onder de 35 zou zakken. Helaas is dit voor het 
komende schooljaar wel het geval. Voor het bestuur van PCBO 
Smallingerland was dit reden om op 5 april jl. een ouderavond te 
organiseren. Hierbij is door het bestuur van PCBO Smallingerland 
voorgesteld te gaan fuseren met de Leister Igge in Opeinde en de 
Gielguorde in september 2018 of september 2019 te sluiten. Tijdens 
deze avond konden ouders hier op reageren en aangeven waar het 
bestuur eventueel rekening mee moest houden, mochten ze dit 
voorstel willen uitvoeren. In een ouderenquête die zal worden ge-
houden, kunnen ouders hun mening geven waarin de belangrijkste 
vraag zal zijn wanneer de Gielguorde volgens de ouders het beste 
kan sluiten, namelijk 2018, 2019 of helemaal niet. Dit laatste is ook 
zeker een optie, mits het leerlingenaantal niet 3 jaar achtereen on-
der de landelijke norm van 23 zit. De school móét dan sluiten.  

De mededeling en het voorstel op deze avond kwam als een behoor-
lijke verrassing voor velen. In de week daarop zijn alle ouders bij 
elkaar gekomen en heeft Margriet Mulder een vlammend betoog ge-
houden dat er wel degelijk toekomst in de Gielguorde kan zitten. Op 
deze avond hebben alle ouders naar elkaar uitgesproken dat we niet 
zo maar de school op zullen geven en dat met de kennis van nu, alle 
ouders hun kinderen volgend jaar hier op school zullen houden.  

De uitkomst van de nog te houden enquête zal dit echter nog wel 
moeten bevestigen. Op die avond is er een werkgroep georganiseerd 
welke de ouders zal vertegenwoordigen in de gesprekken met het 
bestuur van PCBO Smallingerland en de huidige directie van de 
Gielguorde.  

 

Op 19 april is er een vervolggesprek geweest tussen de werkgroep, 
het bestuur en de directie. In dit gesprek heeft de werkgroep de zor-
gen van de ouders gedeeld en is er over allerlei vlakken van gedach-
ten gewisseld. Belangrijkste vraag was welke mogelijkheden er zijn 
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om de school te behouden met kwaliteit van onderwijs. Wat deze 
avond duidelijk werd, is dat de uitkomst van de ouderenquête die 
eind medio juni zal worden gehouden, bepalend zal zijn voor de toe-
komst van de Gielguorde.  

Als werkgroep verwachten wij in ieder geval niet dat de uitkomst zal 
zijn dat de school in september 2018 sluit, maar dat de ouders zullen 
kiezen voor het onbeperkt open houden van de Gielguorde. Hiermee 
is niet gezegd dat de school ook onbeperkt zijn   voortbestaan heeft. 
Deze uitkomst geeft de werkgroep en de ouders in ieder geval de tijd 
om te gaan werken aan de toekomst van de school. Samen met het 
bestuur en directie zal er voor gezorgd moeten worden dat er weer 
een positieve sfeer komt in en rondom de Gielguorde. Een andere 
vorm van lesgeven kan bijvoorbeeld tot de mogelijkheden behoren 
om een klein leerlingenaantal toch op een verantwoorde manier les 
te geven met de middelen die beschikbaar zijn. Wij, als werkgroep, 
willen dat alle opties goed onderzocht worden voordat we afscheid 
zullen nemen van de Gielguorde die volgend jaar 90 jaar bestaat. Wij 
betreuren het dat er de afgelopen jaren, jaartallen zijn genoemd 
waarop de Gielguorde (mogelijk) zou sluiten. Voor velen klinken deze 
jaartallen als een eindpunt, terwijl dit absoluut niet het geval is.  

Zodra de uitkomst van de enquête bekend is zullen we dit met u de-
len. Ook hopen we dan meer over de vervolgstappen te kunnen ver-
tellen.  

Aan ouders met toekomstige leerlingen willen we meegeven dat de 
Gielguorde op dit moment zeker niet op z’n einde loopt, maar dat we 
proberen te werken aan nog vele jaren Gielguorde op De Tike. We 
hopen dat deze brief u enige helderheid verschaft en vinden het be-
langrijk dat bij iedereen in het dorp nu de actuele situatie bekend is. 
Mocht u n.a.v. bovenstaande nog vragen, opmerkingen of ideeën 
hebben dan kunt u deze kwijt bij iemand van de werkgroep. 
 
Met hartelijke groet,  

Werkgroep de Gielguorde  
Jan Kooistra (jankooistra@hotmail.com, 06-39570752),  
Klaziena van der Meulen, Bettie Elverdink , Margriet Mulder,  
Jaap Swart  en Yka van der Veen  
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Njoggen oere; de sliepkeamerdoar giet 
súntsjes iepen en myn mantsje tutet 
my fersichtich wekker: “It reint leave, 
wy soene hjoed de Tykster kuier 
dwaan; wy moatte de skuon hast oan 
dwaan en dy kant ut!”  

It ienichste wat ik goed dudlik heard 
ha is dat it reint. En ik bin dan wol net 
fan salt, mar foar myn plesier 15 km 
kuierje en my dan ek noch 
dweiltrochwiet reine te litten; dat 
neam ik gjin hobby. Ik yt noch wat 
slieperich myn brochje en drink myn 
kopke té. Dan skeakelje wy buienradar 
mar ris  yn. Earne fannemoarn sil it 
wol droech wurde! Dêr wolle wy best 
op wachtsje en ynskriuwe kin noch 
oant 12 oere ta.  

Fiif foar tolven geane de kuierlatten 
dan dochs noch oan. De 15 km ha wy 
al werombrocht nei 10 km. En as wy dan de 200 meter nei it 
doarpshûs rinne beprate wy nochris de opsjes: Fannemiddei moat 
ik ek wer op tiid klear weze om nei Jan en Griet te brulloftsjen.... 
En as ik thúskom moat ik noch efkes ûnder de brus, it hier dwaan, 
ik wit noch net wat ik oan ha sil... Dat ik bin myn tiid ek wol 
nedich! Faaks is it dochs better om de 10 mar net te dwaan en foar 
de feilige kant te kiezen: 7 kilometer! 

Anneke Veenstra (fan de organisaasje) appt my al: “Wer bliuwst? 
Wy slute hast!” As wy binnen komme yn it doarpshûs krije wy in 
papier yn ‘e hannen drukt dat wy ynfulle moatte. Dêrmei ferklearje 
wy dat it ús eigen keus is dat wy dit aventoer oan geane en dat, as 
der maleur komt, wy dêr sels ferantwurdlik foar binne. Dat ha wy 
mar tekene; op oare mominten binne wy ek ferantwurdlik foar wat 
wy ús sels oan dogge. Dan kinne de ferantwurdlikheid foar dizze 
beide oerkes der ek wol by.  

Wy stopje noch wat sûkelarje yn de tas foar underweis en gean op 
‘n paad.  

Nei 200 meter is der al in “attraksje”. Wy sjogge by Jan en Griet yn 
de tún in grut opblaas-echtpear stean. As wy oanrinnen komme 
komt ek Griet Posthumus by de dyk. Wy fleane har beide om ‘e 
hals. De felisitaasjes wurde hertlik untfong. “Ik hoopje dat jim dit 

Tykster kuier 
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skylk ek belibje meie” seit 
Griet.  

Dan sette wy gau de 
sokken der wer yn; wy 
moatte noch in hiel ein.  
Wat ha wy moai kuiere op 
dizze middei. It waar wie 
goed, net te waarm en de 
rûte wie prachtich. Wy ha 
mar in pear lytse stikjes op 
de wei run en fierder allinnich mar moaie paadsjes.  
Nei in oere 36 minuten en 26 sekonden komme wy werom yn it 
doarpshûs. Oeds syn eigenmakke mosterdsop stiet foar ús klear en 
smakket o sa best. Neist my wurdt selfs noch in 2e ronde besteld 
en mei in protte smaak op iten.       
Organisaasje, jim ha it wer aldermerakelst goed dien. Jammer fan 
it waar, dat is net te stjoeren. Mar (as it net reint) it is seker, in 
goede ynfolling fan himelfeart.  Ek foar Tyksters dy’t alle rutes al 
kinne of tinke te kinnen.  

 

Dankewol, Sietske Wijma  
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Hûske hippe? 

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  

T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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Griemmank fan de Fryske taal 

Oer it algemien is it sa dat men ornaris altyd de 
earen en eagen goed iepen ha moat. Sa kin der 
jo neat ûntkomme en wurde jo faaks net ferrife-
le. Earst mar ris oer it ear (meartal earen). Mei 
de eagen ticht kinne de measten fan ús noch wol 
hearre. Moaie berjochten klinke as muzyk yn de 
earen. Sa wie it lykwols net foar de oanwenners 
fan de sjongende dyk by Jelsum. Om no nacht en 
dei mei help fan in ribbelstripe it Frysk foklsliet 
hearre te moatten, wie in bytsje tefolle fan it 
goede. Neffens deputearre K. wie it in geweldige 
Fryslân promoasje. Fryslân wurdt neamd, it giet 
de wrâld oer en lit it dan mar wat kostje. De Dút-
sers skreane yn har kranten fan De Singende 

Strasse. Wie it in musikalisch Wunder of hawwe de buorlju de gek 
mei ús hân en faaks frege: “Doge jo wol”? Foar deputearre P. in 
reden om dy ribbels der mar wer gau wei te heljen. Har kom-
mintaar: “Wy hawwe de earen net tichtstoppe foar ús ynwenners”.                                        
No’t de ekonomy oanlûkt en der mear boud wurdt, sitte party 
oannimmers en allegearre dy’t der mei anneks binne op kop en 
earen yn it wurk. Doe’t yn desimber bekend waard dat de grutte 
postkoade priis yn Eastermar fallen wie, rûn dat de minsken mei in 
lot as lij wetter yn de earen. Jo soene suver it ear der nei hingje 
litte en keapje tenei ek mar in lot as de prizen sa tichteby komme.  
Mei sân pear earen harken de skoalbern nei it ferhaal fan harren 
gastdosint. Hy hie ommers de skriklike dingen fan de oarloch mei 
eigen eagen sjoen en mei eigen earen heard. Wat hie ek syn libben 
faai west en oars wol dat fan syn heit en bruorren. Minister W. hat 
de Grinslanners hiel wat tasein wat de gaswinning oanbelanget. Wy 
meie hoopje dat harren net in ear oannaaid is of dat se har wat op 
it ear plakke litte hawwe. It moat net sa wêze dat har mar wat wiis 
makke is. Wy hawwe dan wol net folle winter hân, mar yn it sturts-
je fan de winter gie it dochs noch oan en men koe op it iis. Gjin 
wûnder dat guon doe seine: “Jonge noch oan ta, se hiene my fan ‘e 
moarn suver by de earen (ik hie kalde earen)”. Soe it no wier sa 
slim wêze mei dy sykten en kwalen fan âlde Feike, of sit it by him 
tusken de earen (is it mar ynbylding)?”  

Al jierren hat it jongfolk foar moade en gean pas op stap as heit en 
mem al op ien ear lizze ( dy hawwe har al deljûn foar de nacht-
rêst). By dy minsken hoechst nea oan de doar te kommen mei in 
list. Se hawwe de earen deun/ticht oan de holle, sis mar: se binne 
gewoan gjirrich. 
Minsken en jongelju dy’t it no tige goed wend binne, yn de folop 
libje en alles keapje kinne, soene yn in slimme krisis de earen wol-
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ris raar bekôge wurde kinne (fiks ynleverje). 
Dat jonge fintsje moat no net miene dat er ús de wetten stelle kin. 
Neffens my is er noch net iens droech efter de earen (gjin ûnderfi-
ning). De grutte earen by Burum (teleskopen) kinne suver alles 
hearre en opheine wat der op ‘e wrâld bart. Ut ûndersyk hat bliken 
dien dat de flearmûs mei de grutte earen (ien fan de tsien soarten 
yn Fryslân) gebrûk makket fan de monumintale “fly overs” oer de 
Sintrale As. Yn in hûshâlding mei opgroeiende bern ite se jo suver 
de earen fan de holle. Oan ‘e ein fan doarpsfeesten, jiermerken en 
karnaval is der gauris ien mei in sneedsje yn it ear (oansketten, 
dronken, ûnbekwaam). is r“Sa hat it sitten”, sei it âldwiif en plakte 
it ear oan de pispot. De jonges en famkes, dy’t neibliuwe moas-
ten, sieten mei reade earen (wiene beskamsum) doe’t master har 
it leksum lies. Pikante filmkes of mopkes kinne ek soargje foar 
reade earen. Lûkst in baarch oan de sturt, dan rint er foarút en 
lûkst him oan de earen, dan rint er efterút. Lytse potten hawwe ek 
earen. Bern hearre wier wol wat de grutten beprate. Kealtsjes, 
lamkes en jonge geitsjes moatte daliks “fersierd” wurde mei ear-
merken. Jild dat brûkt wurde moat foar in bepaald doel is earmer-
ke en kin net nei in oare bestimming. 

Harm Bosga 
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Petitie 
Eind 2017 is er door Vermillion een onderzoek ge-
daan in de gemeente naar mogelijk nieuw aan te 
boren gasvelden. De uitkomst van dit onderzoek 
wordt eind dit jaar mogelijk openbaar. Veel mensen 
maken zich zorgen over nieuwe gasboringen naast 
de gaswinning die al plaatsvindt bij het gasveld aan 
de Doktersheide). 
Er staat op de site van het dorpsbelang  https://de-
tike.frl  een petitie die ondertekend kan worden. De petitie zal aan 
de minister worden aangeboden op uiterlijk 18 juni a.s. en de mi-
nister wordt verzocht elke vorm van nieuwe gaswinning NIET toe 
te staan, maar met spoed nieuwe alternatieven te bieden. Wij ad-
viseren de petitie te ondertekenen. Op onze facebookpagina: 
Dorpsbelang de Tike is de petitie tevens te vinden en wij stellen 
het op prijs als deze pagina ook zoveel mogelijk wordt gedeeld. 

Dorpsfeest 
Het bestuur ziet graag dat het dorp er tijdens het tijdens het 
dorpsfeest pico bello uitziet en verzoekt daarom om lichtmasten 
verkeersborden e.d. schoon te maken. 

Huisnummerpaaltjes 
De gemeente heeft toegezegd een financieel bij te dragen voor de 
aanschaf van reflecterende huisnummerpaaltjes. De reflecterende 
huisnummerpaaltjes kunnen bijdragen tot het eerder traceren van 
een bepaald adres (in m.n. het buitengebied).  
Wij willen dit, mits voldoende deelname, gaan realiseren in het 
najaar. Bewoners betalen een eigen bijdrage. Deze zal rond de 15 
euro zijn. Indien je mee wilt doen, stuur dan een mail naar dorps-
belangdetike@hotmail.com of benader een bestuurslid hierover. 
Doe dit voor 1 juli a.s. 

Werkgroepen 
Tijdens de jaarvergadering is geïnventariseerd wie vanuit het dorp 
wil meedoen bij de organisatie en/of uitvoering van een aantal on-
derwerpen die in de jaarvergadering van 2017 zijn vastgesteld. Dit 
was o.a.: hulp bij de HImmeldei, glasvezelkabel voor het dorp, 
hulp bij opbouw vogelkijkhut,  verspreiding informatie van het be-
stuur, inning contributie, organisatie koffie-ochtenden, opzetten 
vrijwilligerscentrale, denktank om bewoners langer thuis te kun-
nen laten blijven. 
Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen, reden voor het be-
stuur om deze activiteiten voorlopig in de ijskast te parkeren.  

Nieuws van dorpsbelang 

https://de-tike.frl
https://de-tike.frl
mailto:dorpsbelangdetike@hotmail.com
mailto:dorpsbelangdetike@hotmail.com
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Mochten er echter alsnog aanmeldingen komen, dan zullen we be-
zien of het met de dan beschikbare capaciteit mogelijk is.  
Geef je dus op via dorpsbelangdetike@hotmail.com of benader een 
bestuurslid hierover. 

Vacature bestuur 
Tijdens de laatste jaarvergadering is afscheid genomen van twee 
bestuursleden. Dit hebben we niet in zijn geheel kunnen opvangen. 
Jan Kooistra is toegetreden tot het bestuur en daarom zoeken we 
een nieuw bestuurslid (of aspirant bestuurslid). Heb je hiervoor be-
langstelling neem dan contact op met een bestuurslid. 
 

mailto:dorpsbelangdetike@hotmail.com
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Eet smakelijk: Kip in de hoed  

Ingrediënten 4 personen  
 
1 pakje bladerdeeg (diepvries) 
1 pot kersen zonder pit (350 g) 
6 bolletjes gember (pot) 
400 g kipfilet 
50 g boter of margarine 
1 teentje knoflook 
1 1/2 zakje kerriesaus (knorr) 
1 theelepel sambal oelek 
1 bekertje crème fraiche (200 ml) 
2 el paneermeel 
50 g geraspte belegen kaas 
2 el melk 
1/2 el boter om in te vetten 
1 el bloem om te bestuiven 
 
Bereidingswijze 
In zeef kersen laten uitlekken 
Gember fijnhakken 
Kipfilet in stukken snijden en bestrooien met zout en peper 
In Hapjespan boter verhitten en kip rondom bruinbakken 
Knoflook pellen en erboven uitpersen 
Kerriesaus ervoer strooien en gember, sambal, kersen en crème 
fraiche erdoor scheppen 
2 min. laten pruttelen 
Vorm invetten en aanrecht bestuiven met bloem 
6 plakjes bladerdeeg op elkaar leggen en uitrollen tot ronde lap 
van ca 28 cm doorsnede 
Vorm bekleden met deeg en met vork gaatjes in bodem prikken 
Paneermeel erop strooien en kipmengsel in vorm scheppen. kaas 
erover strooien 
Rest van plakjes deeg op elkaar leggen en uitrollen tot ronde lap 
iets groter dan vorm 
Op vulling leggen en rand dichtdrukken 
Bovenkant bestrijken met melk 
Taart één richel onder midden van oven in ca 30 / 40 min goud-
bruin en gaar bakken. 

 

https://www.smulweb.nl/wiki/15/Kersen
https://www.smulweb.nl/wiki/211/Gember
https://www.smulweb.nl/wiki/86/Boter
https://www.smulweb.nl/wiki/186/Sambal
https://www.smulweb.nl/wiki/57/Bloem
http://www.cookandco.nl/kookgerei/pannen/hapjespan
http://www.kaas.nl/
https://www.bing.com/images/search?q=kip+in+de+hoed&id=9E4C3B74B33167480E22DB94F4D2D73E24E29968&FORM=IQFRBA
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Dorpshuis De Tike  
Het adres voor vergaderingen of buurt/familiefeesten. 

vraag naar de vele mogelijkheden.  
tel. 0512-372306 

 
Voor reserveringen  

 J.D. Posthumus, telefoon: 0512-370308 

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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SDG Nieuws … 

SDG De Tike 80 jaar!!!!!! Wat een hoge leeftijd voor deze hippe 
club. 80 is prachtig! 80 moet gevierd worden! 
En hoe kan dit beter dan met het dorpsfeest!! 
Wij zijn super blij en trots dat wij samen met Syb van der Ploeg en 
Folkert Hans Tolsma  de aftrap mogen geven voor ons Dorpsfeest 
2018.  
De kaartverkoop loopt goed. De tent is groot, dus schroom niet, 
maar KOM!! Want ook aan de kassa kun je gewoon een plek be-
machtigen..  Dit wil je toch niet missen??  
Laat u verrassen met het toepasselijke thema;  

* FEEST van HERKENNING !!!!* 

Dit slaat natuurlijk op ons prachtige Dorpsfeest, welke 1x per 3 
jaar gevierd wordt. Ook slaat dit op SDG , waar het meestal een 
feestje is, en waar het nu zeker feest is met dit prachtige 80-jarige 
jubileum  En hoe toepasselijk; de HERKENNING! Met 80 jaar op de 
teller, moet je zo nu en dan terugblikken op al het moois wat is 
geweest… 
Kortom; KOM, KIJK en GENIET , van wat SDG u op 21 juni biedt !!!  
 
Voor de Heidehipper blikken wij even terug op het Gouden Spi-
kerfestival in Ureterp waar wij als 2e mochten eindigen in een sterk 
muzikaal deelnemersveld. Vol trots mochten wij de zilveren Spiker 
in ontvangst nemen, en daarnaast de tweede 
prijs op het verplichte werk. Voor onze dirigent 
Sijtze vd Hoek dubbelfeest omdat hij aan de 
wieg stond van het Gouden Spiker Festival en 
nog nooit een echte Spiker gewonnen had op 
toch zijn festival! Hoe mooi om dit met De Tike 
te beleven. Sijtze facebookte; de cirkel is rond! 
Dit was het laatste festival voor vd Hoek en 
SDG en als je dan als tweede mag eindigen is 
dat een fantastische afsluiter. 
Op 21 juni zal Sijtze vd Hoek het stokje defini-
tief overdragen aan Titus vd Woude.  
 
Tot zover!! In de volgende Hipper meer SDG 
nieuws…. 
Graag tot ziens op donderdagavond 21 juni in 
de feesttent!! 
Wij gaan knallen!!!! Welkom in de feesttent!!!! 
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Drie dagen pure gezelligheid!  

 

Van 21 tot en met 23 juni staat ons dorp in het teken van muziek, 
spelletjes en saamhorigheid. Kortom, drie dagen pure gezelligheid! 
Soli Deo Gloria bestaat 80 jaar en trapt het feest af met een jubile-
umconcert met Syb van der Ploeg. Een ander hoogtepunt is de op-
tocht van de versierde wagens op vrijdag en zaterdag waarbij de 
voorbereidingen al in volle gang zijn. 

 

Naast het concert en de optocht, zijn er optredens van zanger Fol-
kert Hans, het Hollandse avond duo Bertus en Klazina en enter-
tainmentband Fragment. Traditiegetrouw staat op vrijdagavond de 
Bonte Avond weer gepland. De eerste aanmeldingen zijn al binnen, 
maar we zetten graag nog meer fanatiekelingen op de lijst! Aan-
melden kan via folkertteniel@live.nl of 06-12279205. 

 

 

Noteer alvast alle data en activi-
teiten in de agenda, want ook 
deze editie van het dorpsfeest 
mag niemand missen! Op de 
hoogte blijven van de laatste 
nieuwtjes? Like onze Facebook-
pagina:  

facebook.nl/dorpsfeestdetike.nl.  

21, 22, 23 juni: Dorpsfeest De Tike 

mailto:folkertteniel@live.nl
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Activiteiten en optredens 
 

Vrijdag en zaterdag                                    

Overdag  draaimolen                           

‘s Avonds   zweefmolen 

 

Donderdag 21 juni                                       

20.00-22.00  80 jaar SDG Jubileumconcert ‘Feest van herkenning’ 

  met Syb van der Ploeg      

aansluitend   

tot 2.00  Folkert Hans 

 

Vrijdag 22 juni                       

9.30-11.30  Kinderspelen  

17.00-19.00  Optocht praalwagens   

21.00-22.30  Bonte avond    

23.00-1.30  Bertus en Klazina 

 

Zaterdag 23 juni               

9.30-10.30  Optocht praalwagens              

11.00   Prijsuitreiking                                                                    

11.30-14.00  Volksspelen                                                               

14.30-17.00  Matinee met Van Geeft ’m                                                           

18.30-20.00  Kinderdisco                                                                            

22.00-2.00  Fragment 

 

Zondag 24 juni                                                                                       

14.00   Thema   dienst 



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. 

 
 

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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 De Hoop in Sumar zoekt vrijwilliger winkel(M/V) 

Veel industrieel erfgoed tref je niet aan in Tyt-
sjerksteradiel. Dit erfgoedlabel hangt aan de 
enige korenmolen van de gemeente, de 151 
jaar oude en beeldbepalende, achtkantige 
stellingmolen in Sumar.  

Om de molen voor het nageslacht in stand te 
houden zijn vrijwilligers nodig. De molenaars 
zoeken een of meer vrijwilligers voor het be-
heer van de molenwinkel. Het beheer betekent 
dat je de klanten van de molen van de ge-
wenste producten voorziet en met hen afre-
kent.  

Deze winkel bevindt zich in de molen, op de 
derde verdieping, de stelling- of maalzolder.  
De winkel is iedere zaterdag voor het publiek 

geopend van 9 tot 14 uur.  

De winkelbeheerder(s) zal (zullen) na een inwerkperiode zelfstandig 
functioneren. Gelet op de vrij steile trappen in de molen is het 
noodzakelijk goed ter been te zijn.  

Vrijwilligerswerk is onbetaald. Maar daar staat tegenover dat je 
meewerkt aan de instandhouding van de molen, samen met een 
enthousiaste groep molenaars. Zo nu en dan een zakje meel naar 
huis voor privégebruik is ook geen probleem. En wie weet, wordt jij 
zo enthousiast dat je ook molenaar wilt worden. Extra informatie is 
te vinden op onze website en is natuurlijk ook verkrijgbaar op de 
molen.  

Kom eens langs op de molen, op een zaterdag of op afspraak. Ga 
voor nadere informatie  naar www.dehoopsumar.nl/contact/ 

Molenaarsactiviteiten 

Jan Borst, vrijwillige molenaar, webmaster en secretaris  

Stichting Korenmolen De Hoop Sumar 

http://www.dehoopsumar.nl/contact/
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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 

 



PAGINA 61 DE HEIDEHIPPER  

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  

 

 

Jaarprogramma dorpshuis 2018/2019 

Jaarprogramma dorpshuis  

volgt in het septembernummer 
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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-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 kle-
ding voor Roemenië bezorgen bij de heer Schipstra, Hegewei 2 te 
Opeinde. 
 
 

Politie 

Wijkagent:  Anne Doddema  

Tel. 0900-8844 

 

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


 

  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 september 
 


