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Fan ’e redaksje 

Hjir sit ik dan… Myn earste ‘fan de redaksje’ moat op papier.  
Mar hoe? Wêr moat ik begjinne? En wêr moat ik it oer ha?  

Doe’t ik in skoft lyn frege waard om plak te nimmen yn de redaksje 
wie myn antwurd fuort: ‘neat foar my, ik bin net kreatyf genôch om 
de Heidehipper te fullen’. Dochs ha ik tasein myn bydrage te lever-
jen.  En no sit ik dus, eins 2 wike te let, efter de computer en no 
moat it op papier! 

It is prachtich waar, de lamkes hippe troch de lannen en de fûgels 
binne moarns myn wekker! Hearlik, de maitiid komt der oan. En dat 
betsjut tagelyk dat de winter him net sa bot mear sjen litte sil. Dit 
jier krekt net reedriden op ‘e iisbaan en krekt net in snieman makke. 
It koe allegear krekt net! En at ik nei bûten sjoch liket it as  kin de 
winterjas wol op souder …. Dochs siet der fannemoarn noch in tin 
laagje iis op it rút fan de auto. 

As redaksjelid is dit de 2e Heidehipper wêr’t ik myn bydrage oan le-
verje mei. Ek dizze Hipper stiet fol mei ferslagen fan alle aktiviteiten 
dy’t op ‘e Tike west ha de ôfrûne  moannen. Net allinne it doarpshûs 
hie in drokke aginda, ek it musyk, it doarpsbelang en  de 
doarpsgenoaten ha wer in drokke winter hân. Neam mar de tasizzing  
fan de gemeente oer de komst fan de nije hûzen oan de Master de 
Jongwei, of de buordsjes dy’t pleatst binne op de Wâldwei sadat elts 
de Tike wer fine kin! Net ien feriening hat stil sitten. 

Wa’t noch nea fan DE TI-KE heart hie wie Paul de Leeuw! En ús be-
roemde doarpsgenoat articuleerde it wol sa dúdelijk! Lokkich hie de 
Leeuw ek fan Opeinde noch nea heard! Ast de Tyksters in het nieuws 
ut dizze Heidehipper lêst is it hast ûnmooglik dat de Tike net bekend 
is yn hiel Nederlân. Jong en âld hat de krante helle. Elts mei syn ei-
gen bysûndere prestaasje!  

Ek in bysûndere prestaasje hat Gerda levere! Mear as 10 jier hat hja 
redaksjelid west! Wy wolle har dan ek tige tank sizze foar al har yn-
set en entûsiasme. Hoefolle  ‘fan de redaksjes’ soe hja skreaun ha? 

Ik bin bliid dat ik it bledsje fol ha! De oare kear dochs mar wat ear-
der begjinne! 

 
AdV 
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Bij de voorpagina…  

Gespot (door Martina Dijkstra-Pranger):  

 

 

Gerrit Douma aan het snoeien met zijn 
hoogwerker: 

 “Ik wol letter krekt sa wurde as ús heit” 

Psv de Marruters  

Op de Facebookpagina van de Marruters zien we regelmatig 
Tieksters voorbijkomen. Zo ook na het weekend van 11 en 12 
maart: Ponyruiters van LR/PC de Marruters wonnen volop prijzen in 
het  weekend . In Oenkerk werd een springwedstrijd gehouden. 
Sigrid Swart won met Twilight een eerste en een derde prijs in de 
klasse BB springen met 72 en 69,5 stijlpunten. In de klasse B 
springen behaalde Jan de Boer een eerste prijs met Rocky B met 
81 stijlpunten, met Magic Fungus wist Jan in de klasse M springen 
twee maal eerste te worden. Gerda van der Lei won in Tolbert ook 
twee maal een eerste prijs met Energy, éénmaal in 
de klasse M en éénmaal in de hoogste klassen Z 
springen 

Inge Hoeksma reisde af naar Siegerswoude en 
werd tweede in de klasse B dressuur met 185 pun-
ten 

Allemaal gefeliciteerd met jullie prijzen!, één maal 
in de klasse M en één maal in de hoogste klasse, Z springen. 

Na goede prestaties op de Friese kampioenschappen mocht  Jan de 
Boer 17 en 18 maart uitkomen op de Nederlandse kampioenschap-
pen in Ermelo. Hij heeft goed gereden maar behaalde helaas geen 
prijs. 
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Pontje PM-kanaal oostelijk van Burgum en Sumar 

De Centrale As heeft als doel de verkeersveiligheid, bereikbaarheid 
en leefbaarheid in de regio Noordoost Fryslân te verbeteren. De weg 
is klaar; de doelen lijken te zijn bereikt! Naast de provinciale weg 
wordt de leefbaarheid in de omgeving ervan verbeterd en krijgt een 
gebied ter grootte van rond 7000 hectare een impuls. De besluiten 
m.b.t. fase 1 van deze gebiedsontwikkeling is in 2016 afgerond; de 
uitvoering ervan loopt nog door tot in 2018. In fase 2 staat o.a. een 
pontje over het Prinses Margrietkanaal - tussen buitengebied Bur-
gum en Sumar (plus aansluitende fietspaden) - op stapel,  onderdeel 
van de uitvoering aan de Integrale Visie Gebiedsontwikkeling De 
Centrale As ‘Oer weide, sompe en wâld’. 

Dit pontje is onderdeel van een groter ge-
heel, namelijk verbindingen herstellen van 
langeafstandswandelpaden (oude kloos-
terpaden, Hannekemaaiersroutes, paden, 
etc.) alsook wensen vanuit gemeenten in 
de buurt om langere wandel- en fietstoch-
ten te kunnen maken, waaronder een 
toeristisch ‘rondje om de Burgumer 
Mar’. Het resultaat wat voor ogen staat 

is dat een ruim 6 km. langere route - over het industrieterrein bij 
Sumar en over de brug bij Burgum - wordt vermeden.  

Ondertussen is een werkgroep (vertegenwoordiging vanuit provincie, 
gemeente Tytsjerksteradiel, dorpsbelangen van 4 dorpen, vertegen-
woordigers camping) samengesteld om de haalbaarheid te onder-
zoeken: natuurdoelstellingen van nabijgelegen natuurgebieden die-
nen niet verstoord te worden. De resultaten van de eerste onder-
zoeken zien er veelbetekenend uit. Naast toeristen lijken de recrea-
tieve voorzieningen ten behoeve van inwoners uit de dorpen rond 25 
km rond het Burgumer Mar (Gemeenten Achtkarspelen, Dantuma-
deel, Tytsjerksteradiel, Smallingerland) gebaat bij het in de vaart 
nemen van voornoemd pontje.  

Het onderzoek gaat begin 2017 de volgende fase in, waarin tracé, 
kosten aansluiting, mogelijk natuurbeslag, aantal haalbare overtoch-
ten, etc. moeten worden geïnventariseerd. Naar verwachting wordt 
deze fase medio 2017 afgerond, waarna een definitief besluit moet 
worden genomen.  

Voorbeeld van een modern pontje  
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Dorpsfeest 2018 

 

“Ja wier, wy wachtsje noch een jier. It feest komt d’r oan en 
springe dan út de bân”. 

Beste dorpsgenoten,  

Nog iets meer dan een jaar en dan is het grootste evenement van 
culturele hoofdstad 2018 bij ons in het dorp, namelijk “Het Dorps-
feest 2018”.  

Op 21, 22 en 23 juni wordt het feest georganiseerd. 

De feestcommissie is inmiddels bezig met de voorbereidingen, 
want voor de organisatie van het feest komt nog wel het een en 
ander kijken.  Zo moeten er bands worden vastgelegd, de feest-
tent moet worden geregeld, etc.  

Ook is de penningmeester al druk bezig om te kijken hoe de fi-
nanciën er voor staan en wat er allemaal kan worden ondernomen 
voor een leuk en gezellig dorpsfeest.  

Zoals u wellicht weet komt er een collectant langs de deur voor 
uw vrijwillige bijdrage. De feestcommissie is van mening dat dit 
wellicht nog even weer wat verder uitleg verdient, want in een 
aantal jaren zijn er weer nieuwe Tieksters bij gekomen en is het 
misschien een beetje weggeëbd hoe het ook al weer zat. 

Het is de bedoeling van de feestcommissie om ieder jaar bij alle 
dorpsbewoners langs te gaan met een collecte.  Het streefbedrag 
is dan € 10,00 Per gezin, voor ouderen en alleenstaanden € 5, 00. 
De invulling hiervan is natuurlijk geheel aan uzelf, maar met ons 
streefbedrag hebben wij een stukje zekerheid in de financiën.  
Het is de bedoeling om in de maand juni te komen collecteren. 
Bent u verder geïnteresseerd in de organisatie of de financi-
ën van het dorpsfeest, dan bent u van harte welkom. De 
Feestcommissie zoekt namelijk nog enkele enthousiaste le-
den.  

Met vriendelijke weerzien op  
het dorpsfeest, 
 

De Feestkommisje 



PAGINA 8 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117  PAGINA 8 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117 

Adres: 

De Singel 35 

9281 LL Harkema 

Tel: 0512-364029 

emailadres: info@mondzorgharkema.nl 

www.mondzorgharkema.nl 

Nieuwe patiënten zijn welkom. 

Namens het team van Mondzorg Harkema, 

Pier Th. Houtsma,  tandarts 

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

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

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

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

Tandprotheticus (voor gebitsprotheses en ʺklikʺ gebi%en) , de orthodontie (beugels) ook voor 

volwassenen. 

 

 

Bel ons:  
0512-364029 
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 Voorstellen Wijkagent 
 

Ik heb begrepen dat er wat ondui-
delijk bestaat omtrent het wijk-
agentschap van de Tike. Ik kan u 
vertellen dat met ingang van  
01-03-2017 ik de wijkagent van de 
Tike zal zijn.  

Samen met collega Heuzinkveld zijn wij de wijkagent van de buiten-
dorpen in Smallingerland. Hierin hebben wij een verdeling gemaakt 
en ben ik de wijkagent van: De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Go-
ëngahuizen, Nijega, Opeinde, Oudega en Smalle Ee. 

Even in het kort over mij. Mijn naam is Anne Doddema, 43 jaar en 
zelf sinds enkele jaren weer woonachtig in Drachten.  

Op mijn 17e ben ik de dienst in gegaan om vervolgens over te stap-
pen naar de Politie. Inmiddels ben ik 20 jaar werkzaam bij de politie. 
In Zeist ben ik wijkagent geweest van een wijk vol uitdagingen. In 
2012 kreeg ik de kans om weer terug te kunnen gaan naar Friesland 
en heb deze met beide handen aangepakt.   Door de reorganisatie 
bij de politie kwam er een plek in Drachten in de functie van wijk-
agent. Ik ben erg blij dat ik deze functie mag gaan vervullen. 

De Friese taal versta ik zeer goed, het spreken ervan beperk ik mij 
tot een aantal woorden. Het is dus geen probleem dat er Fries gesp-
roken zal worden….. 

De komende tijd zal ik mij meer gaan verdiepen in de dorpen en kij-
ken waar de wensen en uitdaging liggen. Mochten er nog zaken spe-
len in de wijk dan hoor ik het graag en ga ik graag het gesprek even 
aan.  

   

Met vriendelijke groet,  

Anne Doddema  
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Tieksters/De Tike in het nieuws, Bernepraat 

27-02-2017: De
 schop kan de g

rond 

in voor de reali
satie van zeven

 wo-

ningen aan de M
aster de Jongwe

i in 

De Tike. De gem
eenteraad van 

Smal-

lingerland gaf d
insdagavond ha

ar fiat 

voor het initiati
ef van Wierd W

age-

naar. 
Op de plek moe

ten twee goedk
ope 

twee-onder-één
-kap woningen 

en drie 

vrijstaande huiz
en komen. Groe

nLinks 

wilde graag ver
ankerd hebben 

dat het 

gaat om betaal
bare woningen,

 maar vol-

gens wethoude
r Ron van der L

eck moet 

Smallingerland 
het doen met d

e toezeg-

ging van de init
iatiefnemer, om

dat het 

geen gemeente
grond betreft. "

Dat is 

geen garantie, 
maar er is geen

 aanleiding 

om te denken d
at de initiatiefn

emer een 

andere intentie
 heeft." Volgens

 andere 

partijen heeft W
agenaar zelfs a

angege-

ven dat er na d
e laatste Ronde

 Tafelbij-

eenkomst belan
gstelling is geto

ond voor 

de goedkope ko
opwoningen. 

 

Zus(5): “de 

sirene gaat als er ee
n 

noodgeval is” 

Broer(3): “ja als er 

een kastanjegeval is
!” 

Jan W
essel

ing s
tond 

met z
ijn 

colleg
ae ba

ndled
en va

n bra
ss-

band
 De B

azuin
 uit O

enker
k in 

de Ac
tief v

an wo
ensda

g 8 ja
nu-

ari jo
ngstl

eden
, dit i

.v.m.
 haar

 

dubb
ele ju

bileu
m. D

e bra
ss-

band
 bren

gt vo
or he

t dert
igste

 

jaar e
en Va

lentij
ns co

ncert
 uit 

en oo
k diri

gent 
Klaas

 van 
der 

Woud
e sta

at de
rtig j

aar 

voor 
de ba

nd.  

“Vriendschap duurt al langer dan 80 jaar”, zo luidde de kop van het artikel over Jel-le Jansma en Riepke Paulus-ma in de Actief van woens-dag 8 februari jongstleden. De vriendschap van Riepke Paulusma met Jelle Jansma, woonachtig te Heerenveen, is ontstaan op de Tiekster school.De mannen zijn in-middels beiden weduwnaar maar hebben van tijd tot tijd nog contact om herinnerin-gen op te halen. Het stukje werd geplaatst met een prachtige foto van twee stralend glimlachende man-nen. 

Fytspaad Sumar- de Tike te 

“tsjuster”  Ouders uit Sumar 

van naar school in Drachten 

fietsende kinderen vinden het 

fietspad langs de centrale as 

tussen Sumar en de Tike” te 

Tsjuster”  de witte strepen op 

het fietspad zijn mogelijk niet 

duidelijk genoeg 
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11-01-2017 Eén van de kandidaten voor gemeentedichter van Smallingerland is An-dries de Jong. Samen met 2 andere geno-mineerden heeft de jury een winnaar geko-zen.  In verband met  ziekte van 1 van de deelnemers is volgens de redactie nog geen winnaar bekend gemaakt  

 Jan de Boer wordt Fries 
kampi-

oen op Rocky B! Op Kant
jes 

Freerk reserve kampioen
. Jan 

mag daarom op 17 maar
t deel-

nemen aan de Nederland
se 

kampioenschappen  

8-02-2017 Riemer Elverdink draait tijdens 

de muziekmarathon in Garijp voor de 
‘Femke foundation!’ Het doel is om zoveel 

mogelijk geld op te halen voor deze stich-
ting, maar de piratenliefhebbers hebben 
zelf ook de mooiste dagen van het jaar!  
Ze hebben maar liefst  € 1.050,00 bij 
elkaar gebracht.   

5-02-20
17 Kobu

s Wilke
ns is sa

-

terdei 4
 februa

ri 100 j
ier wur-

den. Hy
 wenne

t no yn 
Hurdeg

a-

ryp yn 
Bennem

astate. 
Hy en s

yn 

frou ha
 buorke

 op de p
leats fa

n 

Harm K
ampen 

en it hû
s wêr't 

Sjoerd 
Wagena

ar no w
ennet 

bouwe 
litten en

 der mo
ai wat 

jierren 
wenne.

 Lokwin
ske  

FD 05-
02-201

7 

18-01-2
017: Tij

dens de
 

Friese k
ampioen

schap-

pen jazz
 individu

eel 

haalt Ma
rit Posth

umus 

een zilv
eren me

daille 

met 7,3
 punten

.       

Neef
ke is

 útfa
nhûs

 by s
yn o

mke 
en 

muoi
ke as

 er fr
eget 

wêr’t
 syn 

âldst
e 

nicht
sje t

a hâ
ld wa

nt dy
 hat 

er al
 dy 

dage
n noc

h ne
t sjoe

n. 

Muoi
ke se

it, “d
y is s

a’n ly
ts by

tsje 

thús,
  sil w

ol by
 de f

eint 
wêze

, it is
 

in ec
hte p

uber
.”  W

êrop
 it jo

nkje 

seit;
  “en

 ik bi
n Sk

orpio
en!” 

 

Jonkje fan 3 is oan it tillevyzje sjen. De 

sinne skynt wat troch it raam yn it 

beeld fan ’e tillevyzje. (it jonkje sit ek 

wolris foar de tablet en as dy wat 

minder ljocht wurdt is disse leech en 

moat oan de lader.) it jonke mient dat 

dit no ek sa is mei de tilleviezje en seit 

mem de tilleviezje is hast leech. 

Heeft u ook een bijzonder 
nieuwtje over uw kind of 
iets anders? Mail het de redactie heidehipper@hotmail.com 
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IJsbaan Foarût Nijega/ De Tike. 

 
It koe krekt net!!!’ 
Het was even spannend maar helaas de vlag 
kon weer niet uit dit seizoen.  
Erg jammer want wij waren er helemaal klaar 
voor. 

 
Het afgelopen jaar is het bestuur met het volgende bezig geweest: 

• Na vele jaren lid te zijn geweest van de KNSB is het lid-
maatschap opgezegd. We vinden het wel jammer maar ge-
zien de inkomsten jaarlijks van de leden en de grote uitgave 
en de verantwoording die de KNSB eist heeft hiertoe beslo-
ten. 

• Zo blijft het lidmaatschap €5,00 per seizoen. 

• Vanaf juni 2016 is de ijsbaan nu lid van de Bond van ijsclubs 
gewest Friesland.  

• Sjoukje heeft het hele hokje van buiten schoon gemaakt en 
de westkant geheel in de verf gezet.  Het hokje zie verder 
goed uit. 

• De binnenkant is ook opgeknapt. 

• Er is regelmatig rondom het hokje gemaaid. 

• Het bestuur heeft besloten om de vergadering iets anders in 
te vullen gezien de zeer geringe opkomst van de leden. Voor 
het eerst zijn we naar het dorpshuis in de Tike geweest die 
wekelijks donderdagavond open is. Het bestuur was aanwe-
zig en het jaarverslag en kas lagen ter inzage. 

Het bestuur wenst u een fijne zomer periode en hopelijk tot het vol-
gend schaatsseizoen.   

IJsbaan Foarût Nijega/ De Tike. 
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Wist u dat…. 

…… Er onlangs loslopend vee in De Tike rondliep? 
…… Dit ging om drie pony’s die kennelijk waren losgebroken? 
…… Deze diertjes op de kruising van De Susterwei/Master de 
 Jongwei rond paradeerden? 
…… Het nog maar 5.00 uur in de ochtend was? 
…… Dit wel een heel gevaarlijke situatie was in het duister? 
…… Er gelukkig iemand wakker werd van het hoefgetrappel op de 
 oprit? 
…… Dit een inwoner betrof die zelf geen paarden of pony’s houdt? 
…… Deze zorgzame persoon niet aarzelde maar tot actie overging? 
…… Dit best nog wel een klus was? 
…… Het alles behalve eenvoudig was de diertjes in veiligheid te 
 brengen? 
…… De pony’s gezelschap zochten bij twee van hun soortgenoten 
 in het land naast Henk Paulusma? 
…… Zij daar uitnodigend aan de verkeerde kant van het hek bleven 
 staan? 
…… Dit weiland wel een goeie uitvalsbasis leek om de pony’s onder 
 te brengen? 
…… De viervoeters er uiteindelijk toch anders over dachten? 
…… Zij nog een “vluchtpoging” deden richting De Doktersheide? 
…… Zij tot aan de boorlocatie op De Mienskerwei renden? 
…… Zij daarbij ter nauwer nood nog een auto met hoge snelheid 
 konden ontwijken? 
…… De betreffende chauffeur heel hard remde maar daarna zijn 
 route weer vervolgde? 
…… Onze koene ridder zijn reddingsactie gelukkig ook weer ver-
 volgde? 
…… Hij er wel bijna klaar mee was maar het toch tot een goed ein-
 de wilde brengen? 
…… Hij helemaal in zijn eentje was en de rest van De Tike op éen 
 oor lag? 
…… De pony’s gelukkig onder begeleiding weer richting de Suster
 wei liepen? 
…… Zij uiteindelijk in het land van Gerrie Elverdink zijn beland? 
…… Onze “cowboy” eindelijk zijn bed weer kon opzoeken? 
…… Er van slapen natuurlijk niet veel meer terecht kwam? 



PAGINA 15 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117  

…… Buurman Gerrie bij het ochtendgloren verrast was met drie 
 nieuwkomers? 
…… De eigenaar toch woonachtig was aan De Doktersheide maar 
 naar zijn werk was gegaan? 
…… De pony’s daarom nog 
 een dag gelogeerd 
 hebben aan De Sus-
 terwei? 
…… Het wel heel anders had 
 af kunnen lopen? 

 
Na het succes van vorig jaar willen wij als Dorpsbelang 
ook in 2017 weer een Himmeldei organiseren. We willen 
dit doen op 29 maart, van 16.00 – 18.00 uur. De Him-
meldei wordt na afloop gezamenlijk afgesloten, door met 
elkaar patat te eten in het Dorpshuis. 
 
De jaarlijkse opruimbeurt is hard nodig. Iedereen kan 
meedoen en het is bedoeling dat we met elkaar aan de 
slag gaan om het zwerfvuil te verzamelen.  
Meedoen? Kom op 29 maart om 16.00 uur naar het Dorpshuis. Van-
uit het dorpshuis zullen we in de groepjes de Tike gaan schoonma-
ken. Uiteraard zijn ook volwassenen welkom, omdat de groepjes ook 
een begeleider nodig hebben. 
 
We rekenen op jullie komst    
Namens het Dorpsbelang 
 
Bettie Elverdink 

Himmeldei ! 
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Back to the 80's party, 21 januari 2017  

Op zaterdagavond 21 januari verzamelt 
de Tike zich in het dorpshuis. Jong en 
oud komt om DJ's Ebe, Jelte en Heine in 
actie te zien. De heren kunnen weer 
even spelen met de oude draaitafel of 
iets wat daar bij in de buurt komt.  
Ik waan mij in ieder geval weer 18. Ik 

sta in de discotheek weer aan de rand van de dansvloer en probeer 
een gesprek aan te knopen wat natuurlijk maar matig lukt. Op 5 cm 
van het oor van mijn gesprekspartner flink hard pratend proberen wij 
ons een beeld te vormen hoe ons leven er over 30 jaar in het bejaar-
dentehuis uit zal zien. De aluminiumfolie en kleurrijke items aan de 
muur en de Engelstalige Golden Oldies spreken aanmerkelijk meer 
tot onze verbeelding dan de Perzische tafelkleedjes en Chesterfield-
achtige leunstoelen in het Berchhiem dat wij kennen van de familie-
bezoekjes.   
Over 30 jaar is het "zaterdagavond-kroegavond" in mijn verpleegte-
huis. Als de late-dienst-zusters om half elf naar huis gaan schuiven 
ze mij nog net in de rolstoel naar de gemeenschappelijke 
ruimte waar de medebewoners ook al klaar zitten voor een 
gezellige nacht met gouwe ouwe muziek en rollator-
swingen. De werkzaamheden van de nachtdienst zijn ver-
schoven van het legen van de katheterzakken en urinaals 
naar het vullen van de bier- en wijnglazen. Hoofdschuddend 
helpt de nachtdienst mij later die nacht in bed. Protheses 
als kunstgebitten, gehoorapparaten en brillen worden verwijderd zo-
dat ik me kan afsluiten van de wereld en de volgende ochtend niet 
voor dag en dauw worden gewekt door de vroege dienst.  Mijn lunch 
fungeert als ontbijt. Met moeite werk ik een kopje koffie en een crac-
kertje naar binnen. Dan komen 2 kleine dreumesen mijn apparte-
ment binnen denderen. Mijn achterkleinkinderen springen op mijn 
bed en vragen of ik weer wil vertellen over de gezellige feesten van 
vroeger met de DJ's Ebe, Jelte en Heine. Dan vertel ik weer hoe ik in 
de discotheek aan de rand van de dansvloer sta en op 5 cm van het 
oor van mijn gesprekspartner flink hard pratend probeer een gesprek 
aan te knopen wat maar heel matig lukt. De koters knikken meewarig 
en begrijpen volledig wat ik bedoel. Even later schreeuwen ze op 5 
cm van mijn oor: "bedankt en tot ziens" en zie ik ze weer vertrek-
ken.  
 SW 
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 
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SDG Nieuws 

En dan is het alweer maart…  

Na een emotionele tijd hebben we in januari met z’n allen de 
schouders weer flink onder SDG gezet. We moeten en willen door. 
Het prachtige stuk An English Pastorale, wat we moesten spelen 
op de Nederlandse Brassbandkampioenschappen, zat ons zo 
hoog ; we wilden dit beoordeeld hebben, en nog belangrijker; We 
willen dit uitvoeren!!! Daarom met elkaar besloten om naar het 
Bondsconcours in De Lawei te gaan op zaterdag 4 maart. Er werd 
nog een mooi maar pittig stuk bij gezocht namelijk Saint Saëns 
Variations van Philip Spark. Als koraal werd gekozen voor Guardi-
an of my soul van Darren Shaw. Er was uitdaging genoeg! Reden 
te meer om een repetitie weekend te plannen op 28 en 29 januari 
in Grou. Met z’n allen muziek maken, oefenen totdat je er bij 
neervalt..want Sijtze wil het onderste uit de kan…en dan werken 
aan de teambuilding. Dwz lekker eten, drinken en heel veel plezier 
maken. De bonte avond commissie had zich weer uitgeleefd om de 
meest krankzinnige spelletjes te bedenken voor de bonte avond. 
Hilariteit ten top. Het “alles mag op zondag” gehalte was groot! 
Van augurk happen-tot GRILLWORSTTT 
roepen en raden..-tot wc rollen tussen 
de benen…-enz. de sfeer zat er goed in! 
Aan de bar kon er luidkeels door gezon-
gen worden, met de karaoke set, welke 
al heel lang niet meer gebruikt werd.. 
Tsja maar als de Tike komt wordt alles 
anders… Tot in de late uurtjes (of vroeg 
in de morgen) bleef het onrustig in 
Grou.. De Treemter en Oer t Hout ho-
pen ons zeker weer te zien. (wel over een jaar graag…)  

Zondagochtend ging Sijtze met dezelfde spirit als de dag ervoor 
weer doorr. Met drank meer klank is niet altijd van toepassing.., 
maar we wisten er weer een super repetitie van te maken, want 
ons doel om hoog te eindigen in Drachten waren we niet kwijt! 

De repetities die nu volgden op de dinsdag, werden flink benut. 
Dus niet repeteren van 19.30u tot 21.30u, maar het werd later en 
later. Het enthousiasme spat er af!! We hebben er zin in. 

Op zaterdag 4 maart mogen we dan eindelijk. Om 10u verzamelen 
we al in het voormalige Rabobank gebouw naast de Lawei. Hier 
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kunnen we inspelen en onder 
het genot van koffie, relaxed 
de dag beginnen.. Om 13.15u 
zitten we op het grote podium 
van De Lawei. Zin en spanning 
wisselen elkaar af. We spelen 
de sterren van de hemel! Onze 
vaste fans zijn laaiend enthou-
siast! Misschien hebt u meege-
keken op de live stream van 
Omrop Fryslân. Wij dachten; 

dit had beter gekund….jammer… Het besef dat dit het eerste optre-
den was na de dood van Guus, was aanwezig. Geen ongezouten 
commentaar van onze oud dirigent….die zeker had meegekeken.. 
Het voelde anders, maar ook goed! De uitslag wordt spannend. 
Worden we afgestraft voor het feit dat we een hoog tempo hadden? 
Worden we beloond voor onze 
fantastische principal? De uit-
slag is 85,25 punten!!! Een eer-
ste prijs met alweer promotie 
recht naar een divisie hoger!! 
( 3e divisie). Een super score!! 
Blij, trots, maar tegelijk ook 
verbaasd dat we met ons in-
speelwerk geen prijs hebben 
( we zijn verwend…) We kunnen 
deze dag afsluiten met een fan-
tastisch resultaat en lovende 
kritieken, uit verschillende hoe-
ken!! 

Op zaterdag 11 februari brachten wij de bekende SDG potgrond 
weer geheel naar wens bij u in het hok of buiten! Leo en Wikje 
Zandstra  hebben ook dit jaar voor de levering van de potgrond 
gezorgd. Super bedankt daarvoor!!  

Iedereen die ons gesteund heeft in deze actie; BEDANKT!! En bij 
elke bloem die bloeit; denk eens aan SDG De Tike, want wij zetten 
de bloemetjes graag buiten, in welke vorm dan ook. 

Zo ook met ons Thema Concert op vrijdag 19 mei!!!!!! 
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Siep de Jong en Wilma Kloosterman stapten 
op 22 februari jl. in het huwelijksbootje.  
Jullie én de kinderen nog van harte gefelici-
teerd dat jullie "de lapen gearsmiten ha".   

Thema dit jaar is; het EUROVISIE SONGFESTIVAL 

Houd de brievenbus, facebook en onze 
SDG site in de gaten voor de nodige 
info. Misschien treft u ook onze vaste 
reporters aan de deur; Want uw stem 
geldt op het Songfestival van SDG!!!  

Op zaterdag 1 juli zullen wij onze medewerking verlenen aan een 
speciaal concert bij Paviljoen De Leijen. Ook hier geldt, nadere info 
volgt.  

 
De SDG agenda tot aan de zomerstop: 
• 18 maart feest Albertina 50 jaar 
• 4 mei Dodenherdenking 
• 12 en 13 mei logistieke begeleiding ONFK 
• vrijdag 19 mei Eurovisie Songfestival Concert in het dorpshuis 

van De Tike (met artiest(-en)) 
• 1 juli concert Paviljoen De Leijen met Rottefalle en 

Dr.Compagnie  
 
www.sdg-detike.nl / facebook: SDG De Tike  
 
Gr. namens SDG, Betty 

Getrouwd 
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Nieuws van School 

Op 5 december stonden de kinderen op het plein van de Gielguor-
de ongeduldig te wachten op de komst van Sinterklaas. Tot onze 
verbazing stopte de auto van meester Jan bij het schoolplein. En 
wie zat in de auto? Sinterklaas met twee Pietjes! Was wat het ge-
val? Toen meester Jan onderweg naar school was om juf Sigrid 
haar broodtrommel te brengen, zag hij net voor de bocht Sinter-
klaas in de berm lopen. Meester Jan stopte natuurlijk meteen om 
polshoogte te nemen. Meester keek verbaasd naar de felrode, af-
gedragen mijter op het hoofd van Sinterklaas. Sint vertelde dat hij 
’s ochtends al vroeg op pad was gegaan om voor de zoveelste 
keer zijn Tsjokkeboek te zoeken. Helaas was zijn mijter bij het 
voorover buigen in het water gevallen. Zonder mijter kon hij na-
tuurlijk niet naar de Gielguorde toe. Piet moest helemaal terug 
naar het hotel om Sint zijn werkmijter op te halen. Daardoor was 
het nogal laat geworden, ‘Stap maar gauw in mijn auto,’ zei mees-
ter Jan. Zo kon Sinterklaas, een beetje anders dan anders uitge-
dost, nog net op tijd op school arriveren. Tot grote verrassing van 
Sinterklaas boden de kinderen hem een spiksplinternieuw Tsjokke-
boek aan. Ieder kind had een mooi versierde pagina gemaakt met 
een foto, verhaaltje en tekening. Sint werd in het speellokaal en-
thousiast toegezongen door de kinderen, onder begeleiding van 
muziekgroepje. Daarna kwam Sinterklaas met zijn Pieten in de 
groepen.   

Het Sinterklaasfeest was nog maar net voorbij of de school werd 
alweer in kerstsfeer gebracht. Ondertussen werd er druk geoefend 
voor het Kerstspel. Wat een verrassing dat er zoveel ouders en 
belangstellenden naar het dorpshuis kwamen om met ons Kerst-
feest te vieren.  

Een groot succes was de Kerst-knutselmiddag voor groep 1 t/m 8. 
Het was prachtig om te zien hoe de grote kinderen de kleintjes 
hielpen bij het maken van een kerststukje.  
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In januari begonnen we weer vol goede moed, maar wel met veel 
lege plekken; de griep sloeg toe. Net, nu de kinderen het zo druk 
hadden met o.a. de cito toetsen. Gelukkig is het allemaal gelukt en 
konden de kinderen net voor de voorjaarsvakantie een nieuw, vol-
ledig ingevuld rapport mee naar huis krijgen.  

Hidde Ament, oud-leerling van de Gielguorde, organiseerde met 
medestudenten  een sportdag voor onze school. De kleuters waren 
dol enthousiast toen ze hoorden dat ze met de bus naar de gym-
zaal gingen. De sportdag was een groot succes. Trots kwamen de 
kinderen weer op school met een medaille en bekertje als beloning 
voor hun inspanning. 

Op 16 februari werd er een goed bezochte ouderavond gehouden 
over de toekomst van de Gielguorde. Fantastisch om te horen dat 
de Gielguorde sowieso tot 2021 blijft bestaan. Tot die tijd kunnen 
we jaarlijks rekenen op ongeveer 40 leerlingen (de  ondergrens is 
35 leerlingen). We hopen natuurlijk dat de school ook na 2021 kan 
blijven bestaan. Vanaf 2021 wordt de situatie elk jaar opnieuw be-
keken. We zijn ook erg blij dat de school zal worden opgeknapt en 
het plein opnieuw wordt ingericht. 

Na de voorjaarsvakantie gaan we schoolbreed werken aan een pro-
ject met als titel Landen en Volken. Op 17 maart is er een open 
dag. De ouders kunnen dan intekenen om een uurtje  in de groep 
van hun kind mee te draaien. Op woensdag, 22 maart is er een 
tentoonstelling van 17.30-18.30 uur voor alle belangstellenden. De 
kinderen doen ontzettend hun best om mooie werkstukken en crea-
ties te maken! We hopen dat u allemaal een kijkje komt nemen op 
de Gielguorde. 

Met vriendelijke groet, namens alle leerkrachten van de Gielguorde, 

Geerty Douma      
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Mestonderzoek bij paarden 
Waarom mestonderzoek? 
1. Je weet wanneer je moet ontwormen. 
2. Je ziet welk ontwormingsmiddel nodig is. 
3. Je hebt minder kosten v.w.b. ontwormen. 
4. Je voorkomt wormresistentie bij je paarden. 
5. Je maakt “blind” ontwormen  overbodig.       
6. Je ondersteunt de gezondheid van je  
   paarden.  
Voor meer informatie www.mesttest.frl  

Tarieven:  
Wormonderzoek per paard:   € 10,00 per paard 
Wormonderzoek per 2 paarden:  € 9,00 per paard 
Wormonderzoek 3 tot 10 paarden:  € 7,50 per paard  
 
De uitslagen worden per mail/per app aan u doorgegeven. 
Abonnement, d.w.z. 6 keer per jaar wormonderzoek p.p. € 42 per paard / 
per jaar Als u een jaarabonnement afneemt, krijgt u  een overzicht met 
de data voor de  volgende onderzoeken. 

 
Paardrij-Instructie:                                                                             

Ik geef op lokatie;  Kommisjewei 69, Nijega dressuurles. In September 
2015 ben ik geslaagd voor:  “Instructeur Wedstrijdsport Dressuur”. Ik 
mag officieel les geven tot en met ZZ-Licht niveau. Zelf heb ik met mijn 
merrie Bodette op ZZ-Zwaar niveau gereden. Tevens ben ik gediplo-

meerd jurylid bij het KNHS. Ik mag B, L1 en L2 jureren. In 2017 ga ik de 
jurycursus M1 en M2 volgen. 

Wij hebben een eb en vloed bak, 
d.w.z. dat je in principe altijd 
kunt rijden, voor wat de bodem 
betreft. Ook kan ik bij je thuis 
lesgeven, dan reken ik een kilo-
metervergoeding.  
Voor meer info:  
http://www.sk-stables.nl/
Instructie  

José Smidts 



Okkerdeis fertelde omropster Suzanne fan 
Omrop Fryslân dat meikoarten yn Rottefalle in 
gleonnije skoalle iepene wurde sil. Dy skoalle is 
in ûnderdiel fan it multy funksjonele sintrum it 
WERFLÂN. Grif bedoelde it fanke dat it allegear 
gloednij wie, mar se hie der in brike oersetting 
fan makke. Sadwaande dizze kear oer bryk en 
skean. 
Party minsken binne wakkere wiis mei de 
Sintrale As. Us wethâlder neamde it gehiel 
ommers “een lust voor het oog”. No docht bliken 

dat der nochal wat brike konstrukjes mei de wurknimmers tapast 
binne. Benammen de minsken, dy’t it betonizer frissele ha, binne 
der de dupe fan. En no moat deputearre Sietske mar sjen dat de 
saak rjocht breide wurdt. It is fansels briker as bryk dat der by de 
iepening in feest holden waard fan mienskipsjild wylst guon 
bouwers der bekaaid ôfkamen. Wy sille mar hoopje dat De Nije 
Daam (de oannimmer) foar de te min betelle izerfrisselers in Nije 
Dei wurdt (dan krije se teminsten it jild dat har takomt). 
Jonge geitsjes en lamkes kinne sokke moaie brike spronkjes 
meitsje. As grutte minsken lykwols brike sprongen meitsje, dan 
wurdt der oars nei sjoen. 
Om brike setten kin ornaris lake wurde. Destiids doe’t der yn de 
âldjiersnacht noch tôge waard (en folle minder fernield en sketten) 
prestearde it jongfolk it alris om in boerewein op de naal fan in 
skuorre te setten. Oaren stiene der op nijjiersdei wat bryk op, mei’t 
se in bytsje te djip yn it gleske sjoen hiene. 
Der binne minsken dy’t gauris brike ûngemakken ha. Se binne wat 
ûnhandich. In famyljelid fan my soe ris in kear de auto yn de 
garaazje ride, mar hy hie der net oan tocht dat de fytsen noch 
boppe op de auto stiene.  
De measte boeren hawwe in soad argewaasje fan dy politisy dy’t 
har ferplichtsje wolle om de kij  by’t simmer altyd yn it lân rinne te 
litten. Neffens de boeren binne dat brike útstellen. 
In pake út Drachten stie by skoalle mei oare pakes en beppes op 
syn pakesizzer te wachtsjen. It praat ûnderling wie alhiel Frysk, 
mar doe’t it jonkje út skoalle kaam, begûnen dy minsken samar 
Hollansk tsjin it mantsje te praten. ‘Wat bryk, net pake, dat dy 
minsken Hollânsk tsjin my praten’, sei de pakesizzer. 
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Griemmank fan de Fryske taal 
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In bytsje bryk is minskelyk ( neat is sûnder wryt of slyt).  
Sa bryk as in kroade of in hispel. Dy ko hat in bryk jaar (jout oan 
de iene kant mear molke as oan de oare). 
En dan in wurdboarter: De âldehou is in brike toer, joust my in 
stoer, dan spring ik deroer. 
 
En dan no skean. Us omke en muoike wenje skean foar de tsjerke 
oer. Wy rûnen skean-oer, want dat wie koarter. By de 
ferkearslessen learde ik de bern altyd dat se heaks oerstekke 
moasten en net skean! As master hâld ik by it skriuwen fan 
skeanskrift. 
By ús thús hiene wy in kampke lân dat skean ta rûn. It wie net 
rjochthoekich en sadwaande lestich om te meanen en te swyljen.  
Op in doarpsfeest begûn it der op it lêst skean (mâl, ûnfoech, 
oerdwealsk) ta te gean. De plysje waard der by roppen om it folk 
wer yn de stokken te krijen. 
Jabik seach skean by syn noas del, doe’t er merkbiet dat er 
ûngelyk hie. En Piebe seach mei skeane eagen (argwanend) nei syn 
maat as woe er sizze: ‘Hast my te fiter, of moat ik dy leauwe?’  Hy 
hie der in skean each op ( ek in skalk each; hy fertroude it net). 
De auto dy’t net op ‘e hânremme stie, glied by de skeante del en 
bedarre yn de Drachtsterfeart. 
Eartiids kaam it gauris foar dat der lju wiene dy’t skean oer strjitte 
rûnen (dronken, skeef). 
De Fryske flagge hat sân skeane banen. Fjouwer blauwe en trije 
wite. 
It pearke lei noflik te sinnebaaien yn de skeante fan de seedyk. 
 

Harm Bosga.                  

Noat fan de redaksje:  

 

Yn de desimberhipper hat de redaksje neamd dat de  earste 40 

Griemmanken bondele wurde sille. 

Wa’t ynskriuwe wol  foar sa’n boekje kin dat noch oan’t  uterlik  

1 april trochjaan oan de redaksjeleden. (kosten: maksimaal € 5,- )   
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          Dit bin ik …….. 
 
Naam: Pierre  
Leeftijd:12  
Schoenmaat:38,39                                                        
Lengte:1m en 55cm                                                              
Kleur ogen:blauw                                                                 
Broer/zus:1 zus zoja; tevreden? jawel                                      
Verkering: nee                                                                         
School: De Gielguorde                                                        
Favoriete vak op school: Gym              
omdat: het leuk is                              
Websites:youtube                                                           
Favoriete muzieknummer:heb ik niet                                          
Favoriete muziekgroep:heb ik niet                                                
Favoriete sporter:Messie, Ronaldo.   
Favoriete film: heb ik niet                                                             
Favoriete spel: heb ik niet                                                          
Favoriete tv-serie: Nickelodeon                                                      
Favoriete boek: heb ik niet                                                             
Favoriete sport: voetbal                                                           
Favoriete muziekinstrument: heb ik niet                                                      
Mijn hobby’s: voetbal, paardrijden                                                                 
Het leukste aan mijn hobby is: ik zit ook op voetbal                                        
Dit wil ik later worden: daar denk ik nog over na                                      
Dit doe ik als ik me verveel: bankhangen                                              
Wie zou je graag ontmoeten? Weet ik niet                                                
Wie bewonder je het meest? Niet één                                           
Favoriete auto: Audi,Ferrari.                                                                   
Wat ligt er onder je bed? Rommel                                          
Lievelingseten: pizza                                                                        
Brood of warm eten? Allebei                                                                
Welk woord of welke zin gebruik je vaak? Hoi                               
Huisdieren? 2 katten                                                                              
Waar kun je niet tegen? Weet ik niet                                                   
Goede voornemens: heb ik niet  
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    Kinderopvang   

‘t Krobbehiem 

      Sumarderwei 2 

  9261 VC 

  Eastermar 



PAGINA 30 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117  

De Jong  

Geeft particulieren opslag op maat 
 

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

Tijdelijk of permanent te huur 
Schoon, droog en vorstvrije opslag 

Optioneel verwarmd 
 

 
 

 

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

voor een onbemande prijs. 

Tankstation Opeinde 

 

Voor benzine, diesel, 
LPG en mengsmering 
naar Kommisjewei 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljippestal 61 Ljippestal 61 Ljippestal 61 Ljippestal 61     
9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP 9263 RJ GARYP      
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Playback - je - gek      11 februari 2017    (1) 

Begin januari kwam Mariette bij mij aan de deur met de vraag of ik 
dit jaar wilde jureren bij de playback-je-gek show.  Ik heb er niet 
lang over nagedacht want vorig jaar had ik al gezien dat het een 
fantastisch feest was voor jong en oud. En als je in een dorp gaat 
wonen en je wilt graag dat er zulke leuke feestjes blijven bestaan 
moet je daar zelf ook wat in betekenen.  Dus mijn antwoord was 
JA ! 
Samen met Iris en Heine hebben we  de playback-je-gek 2017 ge-
jureerd. Wat een feest, vrolijke kinderen, met hier en daar wat ze-
nuwen, ouders die ook volop hun verantwoordelijkheid pakken op 
organisatorisch gebied, twee gezellige en goedpratende dames die 
de show pratende hielden en jurken aan hadden met veel zakken 
waar de kinderen lekkers uit mochten pakken na hun optreden, 
grote prijzen te verdienen,  mooie- grappige-aandoenlijke -serieuze  
optredens en zelfs kinderen die de jury een lekkere dextro rol ga-
ven !  
Allemaal leuk, maar ik moest wel samen met Iris en Heine beoor-
delen wie nou de winnaars waren.  
En dat was nog niet zo makkelijk kan ik je vertellen. We  hebben 
alle drie zoveel plezier beleefd met elk optreden waardoor de be-
oordelingen  dicht  bij elkaar lagen.  Na kort overleg hebben we 
toch knopen doorgehakt en de prijzen uitgedeeld aan de winnaars. 
Gelukkige kregen alle  kinderen aan het einde allemaal een mooie 
medaille want  ook de kinderen die geen winnaars zijn geworden 
hebben gigantisch veel talent. Dus zie ik jullie allemaal bij de vol-
gende playback-je-gek show ?? 
Vriendel i jke  
groet (mede 
namens Iris 
en Heine), 
 
Nynke Baron  
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Wat een aanmeldingen , wat een enthousiasme, echt prachtig!  
Om dit te mogen organiseren is echt geen straf! Wat een talent in 
De Tike en omstreken. Op zaterdag 11 februari was het dan zover, 
eindelijk mochten de kinderen optreden voor publiek, jury en mis-
schien een prijs! Stralende kopjes kwamen binnen, de één van ze-
nuwen ..,de ander stralend vanwege de nieuwe kleren.., of van de 
prachtige krullen in het haar.., mooie make-up… weer anderen 
stralend vanwege de glimmende bekers (in vorm van een micro-
foon).., duidelijk is dat iedereen er klaar 
voor is! Ook de moeders..welke vaak al 
dagen mee in de voorbereiding zitten. 
Ons jury team bestond dit jaar uit; Heine 
Veenstra, Nynke Bron en niemand minder 
dan Iris Kroes. De verscheidenheid in op-
tredens paste goed bij dit muzikale trio. 
De presentatie door Mariette en haar 
kleurrijke assistent Bibeth was al een 
feestje op zich. In prachtige jurken (met 
allemaal lekkers) , hoge kapsels, en ex-
treme make up  wisten zij de sfeer er 
goed in te houden. Samen vormen zij een 
perfect presentatie duo.  
Om 14u precies gingen we loss!; 
1. Marinus de Bruin  mocht de show openen met een geweldige 

drumact!! Drummen zit in Marinus zijn bloed en op de vraag 
of hij weer mee wilde doen, hoefde hij niet na te denken. Ge-
nieten om hem bezig te zien.  We hopen nog vaak wat te ho-
ren van deze topper! 

2. Kinderen voor Kinderen met Energie door Lisanne en Nynke 
Kooistra en Séda Hellingwerf: De Energie spatte eraf!!Wat 
een enthousiasme!! Wat werd er super gedanst door deze 
meiden. Overal was aan gedacht, van het mooie aangeklede 
podium tot de party popper op het einde! De zaal werd flink 
wakker geschud, en genoot! Zij werden beloond met de origi-
naliteits prijs.  

3. Gebroeders Ko met Helikopter door Jan de Bruin en Berber 
Kooistra. Dit prachtige duo straalde het podium af. Met hun 5 
jaar waren ze zeer tekst-vast en de bigsmile van de piloot 

Playback - je - gek      11 februari 2017 (2)    
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met zijn stewardess werkte aanstekelijk. Dit duo werd be-
loond met de 3e prijs. 

4. Petticoat met Jij door Mieke Biesma. Petticoat is van de ge-
lijknamige tv serie, en Mieke had zich goed ingeleefd in deze 
prachtige serie. Als een ware musicalster stond ze op het po-
dium. Acteren en in de spotlight staan, is duidelijk haar ding.  

5. Gebroeders Ko met Toeter op m’n waterscooter door Gerrit 
Douma. Wat een talent. Met zijn waterscooter op het podium 
en zijn perfecte moves wist hij de hele zaal mee te krijgen! 
Prachtig om te zien!! 

6. Jump! Met Paardenjump door Jildou 
Zandstra en Annalys Swart. Deze da-
mes hadden zich goed ingeleefd. Het 
podium en de kleding was goed op 
elkaar afgestemd. De dames genoten 
zichtbaar. Het “ik  spring op mijn 
paard” werd goed uitgebeeld. Publiek 
kon wederom genieten van het en-
thousiasme! Deze toppers werden be-
loond met de 2e prijs! 

7. Viool concert van Annemijn Rol. Wat 
een muzikaal talent. Stralend als al-
tijd speelde Annemijn op haar viool een paar liedjes met de 
muziek (op cd) mee. Annemijn genoot zichtbaar op het podi-
um, en wist iedereen in de zaal mee te krijgen om “bijt je in 
je bil” te roepen! Wij op onze beurt genoten van haar.  Anne-
mijn werd beloond met de aanmoedigingsprijs! Dit toptalent 
zien we ook graag terug! 

8. Dolfje Weerwolfje met De 
Maan door Elina Hielkema en 
Yldau de Jong. Deze dames 
waren eigenlijk onherken-
baar. Ze zagen er prachtig 
uit! De uitbeelding van deze 
musical deden ze super. Pu-
bliek kon genieten van een 
stukje Theater in eigen dorp. 
Deze toppers werden beloond 
met de 1e prijs! 
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9. Vájen met Hartbeat door Annalys Swart. Annalys was hele-
maal in de huid van haar idool Vájen gedoken. Met bioscoop 
decor en kleren en haar, als Vajen, stond ze te stralen.  Het 
prachtige liefdes nummer uit de film  Hartbeat  playbackte ze 
bijna alsof ze het zelf zong.  

10. Smosh met Your Dumb, i am dumber door Jelmer en Tjitte de 
Jong. Deze mannen wisten de zaal te entertainen met hun 
geweldige playback maar zeker ook door hun acteerwerk. Jel-
mer ontpopt zich als een waar podiumbeest welke de harten 
van alle aanwezigen steelt. Tjitte geeft broer alle ruimte. 
Prachtig om te zien. De heren werden beloond met de 1e prijs 
voor de bovenbouw!! 

11. Séda Hellingwerf met haar gouden keeltje zong live Samen 
voor Altijd van Marco Borsato. Kippenvel van haar geweldige 
optreden. We hopen jou nog vaak te horen zingen!  

12. Plien en Bianca met Giegeltrutten door Mieke Biesma en Si-
grid Swart.  Deze dames hadden al snel de lachers op hun 
hand , met hun hilarische vertolking van dit gekke duo. Er 
werd nog veel na gelachen en gekletst over een string welke 
niet goed zat. We zijn benieuwd hoe gek jullie de volgende 
keer gaan doen. 

13. Ome Henk met Opblaaskrokodil door Marinus de Bruin en 
Hessel Kooistra. 
Deze mannen 
haalden alles uit 
de kast om het 
feestje compleet 
te maken. Mooie 
dames op het 
podium, de op-
blaaskrokodillen 
waren niet aan 
te slepen, een 
zwembadje…en 
bovenal de ge-
weldige dans-
moves!!! De 
tekst en sfeer 
zat er bij de 
mannen goed in! Publiek kwam los en genoot zichtbaar! 
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14. De uitsmijter van de middag wa-
ren Hedzer vd Lei en Egbert  de 
Vries met hun geweldige drumact! 
Jump van Van Halen werd de slag-
room op de taart van een fantasti-
sche middag!! Hedzer en Egbert 
graag tot een volgende keer!!  

 
 
Met maar liefst 14 acts ( Er hadden zich 
nog 3 acts opgegeven...maar helaas kon dit door ziekte niet 
doorgaan) was de middag goed gevuld, en had de jury een zwa-
re taak!!  
Want wat we met zekerheid kunnen vaststellen is dat er hier 
heeel veeeel talent rondloopt, allemaal toppers in en om de Tike. 
Er werd deze dag nog een nieuwe prijs in het leven geroepen; 
namelijk de beste moppentapper van De Tike. Deze werd ge-
wonnen door Gerrit Douma. Gerrit had een bijzonder raadseltje 
waar eigenlijk liever niemand antwoord op gaf. Heine was de 
stoerste van de middag en gaf Gerrit het juiste antwoord…met 
als gevolg een flinke schop van Gerrit.  Het publiek lachte en ap-
plaudisseerde luid; dit was tevens de graadmeter voor de beste 
mop! 
Als organisatie willen we jullie allemaal super bedanken voor de 
geweldige middag!!! En wat hier hoog in het vaandel staat is; 
Meedoen is belangrijker dan winnen!! Voor ons zijn jullie alle-
maal toppers, daarom voor iedereen een medaille!! En een diepe 
buiging!                 

 
 
Play Back je Gek is zeker voor her-
haling vatbaar!!! 
 
@de play back je gek organisatie 
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50 

 

Op 8 februari 2017 waren Wiebe en Ypie Jelte-

ma 50 jaar getrouwd Nog van harte gefeliciteerd 

met deze mijlpaal!! 

 

 

 

Op 2 juny 2017 binne ús kolom-

nist Harm Bosga en syn frou Ida  

50 jier troud.  

 

Lokwinske en in noflike dei ta-

winske! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Froukje Wesseling is op 31 januari 50 jaar geworden 
• Jan Kooistra (susterwei 24) is op 4 maart 50 jaar geworden 
• Albertina Riemersma is op 18 maart 50 jaar geworden 
• Sietske Wijma wordt 7 mei 50 jaar  
 
Allemaal nog/alvast van harte gefeliciteerd!! 
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Hûske hippe?Hûske hippe?Hûske hippe?Hûske hippe?    

 

 

 
 
Stationsweg 33 – 9201 GG Drachten  
T 0512-512325 I www.makelaardijvandersluis.nl 
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10 jaar Historische kring 

10 jaar geleden, op 6 februari 2007 werd de eerste aanzet gegeven 
tot de oprichting van de Historische Kring de Tike. 

Geke Kooistra, Klaas Kingma, Willemien de Vries en Rien de Bruin 
kwamen die avond bij elkaar om "iets" te doen met de geschiedenis 
van ons dorp. Dit resulteerde al diezelfde avond in de oprichting van 
de H.K. Het enthousiasme was groot en er kwamen allerlei plannen 
op tafel. Besloten werd om dat jaar mee te doen aan de Open Monu-
mentendag met als thema "scholen ". In september werd de al-
lereerste expositie georganiseerd , met de oude schoolplaten ( die 
nog op de zolder lagen) , materiaal van leerlingen uit de jaren dertig, 
een lessenaar en een oude schoolbank uit de begintijd. 

Het jaar daarop (2008) schoof Harm Bosga aan,  moest Willemien 
afhaken en  kwam ons eerste magazine “WEROMSJOCH” uit.  Die 
was geheel gewijd aan Jochum “Tûk” Dijkman. 

Inmiddels kwam in december 2016 het 17de nummer uit en zijn we 
in 2017 dus toe aan de negende jaargang. Met enige trots bladerden 
wij onlangs nog eens door alle uitgaven.  Zo vol prachtige verhalen 
en artikelen over de sociale, economische en infrastructurele ge-
schiedenis en ontwikkeling van dit voor menig buitenstaander slechts 
onbetekenend en weinig interessant dorpje....     

Maar uitgaande van het jaar waarin wij de eerste expositie organi-
seerden, bestaat de Rûnte, de Historische Kring De Tike dit jaar dus 
tien jaar.  Een jubileum jaar, na 17 uitgaven van de Weromsjoch, 10 
expositie-weekenden en even zoveel foto/film voorstellingen op zon-
dagmiddagen in het voorjaar.  dat we van plan zijn om onze activi-
teiten dit jaar in het  teken te  plaatsen van dat jubileum. 

  Hoe ?  Om te beginnen zal onze foto/film voorstelling op 2 April a.s. 
in het teken staan van jubilea, feesten en hoogtepunten in het leven 
van dorpsgenoten en in die van het dorp zelf.  Wij zullen daarvoor 
putten uit ons uitgebreid foto- en filmarchief. Maar we blijven verza-
melen. Dus....   
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� 
Húske hippe 

Dit voorjaar hipt de familie Meijer van 
Susterwei  naar Drachten waar hun 
nieuwe woning in april wordt opgele-
verd. 

OPROEP 

 We doen hierbij ook een oproep aan u om ons uw trouwfoto's, 
jubileumfoto's, trouwkaarten, geboorte kaartjes, etc. ter beschik-
king te stellen.  Wij digitaliseren die dan. U krijgt ze een paar da-
gen later retour.  Mooie gelegenheid om uw oude , maar ook re-
centere schoendozen/albums weer es te gaan opzoeken.  De ko-
pieën van uw foto's en documenten zullen dan ook tot in lengte 
van dagen bewaard blijven.. 

In verband met het tijdstip van uigave van deze Heidehipper: 
graag z.s.m. inleveren, zodat we ze misschien nog kunnen 
'meenemen' voor de voorstelling op 2 april. 

En anders zullen we uw bijdragen kunnen gebruiken voor  onze 
Weromsjoch uitgaven van 2017,  c.q. voor onze Jubileum-
najaarsexpositie en/of voor ons plan om dit najaar een jubileum 
FOTOBOEK uit te geven.  

Met deze info bent u weer helemaal op de hoogte van onze activi-
teiten in 2017.   

Wij hopen op- en verwachten weer veel belangstelling voor ons 
werk. 

Het Rûnte team. 

Klaas Kingma, Geke Kooistra, Harm Bosga en Rien de Bruin   
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Toen ik achttien jaar was moest ik voor de keuring voor de 
dienstplicht. Met een hele club vanaf Nijegaaster hoek in de bus 
naar Groningen. Daar kwam je eerst bij een arts. Daarna wach-
ten op de uitslag. Er waren vijf voor mij en alle vijf waren ze on-
geschikt voor militaire dienst dus ik dacht dat gaat goed. Maar 
toen ik aan de beurt was was het je bent 100% gezond en ge-
schikt voor de militaire dienst. Je kunt nu naar dat lokaal gaan 
om de test te doen. Er werd gevraagd naar wat voor opleiding je 
had gehad. Toen moest ik aan een test meedoen voor geweer 
maken, ik denk dat dit kwam omdat ik op de LTS fijnmetaal had 
geleerd. Ik was liever monteur kraanwagenchauffeur geworden 
maar na die eerste test mocht ik die niet meer doen. Achteraf is 
dit goed geweest, want als geweermaker had je één van de 
mooiste baantjes op de compagnie.  

In Juli 1963 moest ik opkomen bij de aan- en afvoertroepen in 
Tilburg. Met de bus naar Heerenveen, dan met de militaire trein 
naar Utrecht, overstappen op de militaire trein naar Breda, van 
daar werd je opgehaald met een bus naar de kazerne. Een hele 
belevenis, je had nog nooit in een trein gezeten, je kon bijna 
geen nederlands spreken want je was maar een paar keer met 
een reisje buiten Friesland geweest. Op de kazerne werd je voor-
zien van kleding, een plunjebaal vol troep en dan naar de kamer 
waar je moest slapen met zestien man in twee rijen dubbele 
bedden op matrassen gevuld met stroo. Je moest je kast volgens 
een voorbeeld indelen, alles moest gelijk gevouwen zijn. Ik werd 
als kameroudste aangewezen, dat hield in dat ik iedere dag een 
kamerwacht aanwees die de hele dag op de kamer moest blijven 
en de kamer nestjes moest houden. Vloer in de was zetten e.d. 
Voordeel hier van was dat als er een beediging was of zoiets was 
dat je dan jezelf als kamerwacht aanwees, want je moest dan 
uren aangetreden staan. Een ander voordeel was dat als je ie-
mand niet mocht je die dan op vrijdag als kamerwacht aanwees 
want dan moesten de banken naar beneden gebracht worden om 
geschropt te worden. De eerste dag moest je op appèl, nummer-
tjes naaien in elk kledingstuk. Ook moest je de rangen en stan-
den leren, als je die niet kon mocht je niet met verlof, plus je 
wou wel. 

Wat is er geworden van … Heero Postema (4) 
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Eén keer in de veertien dagen ging je met verlof van vrijdagmiddag 
t/m maandagochtend. Je had dan vrij vervoer maar moest wel met 
de militaire trein. Andere weekenden mocht je wel naar huis van 
zaterdagmorgen tot zondagavond maar dat moest je zelf betalen. 
Dat kon je van je soldij niet dus bleef je binnen en verdeed je de 
tijd met kaarten of in de hei liggen, soms even de stad in maar van 
een soldij van één gulden en vijfentwintig cent viel er niet veel te 
stappen want je wou ’s avonds ook wel even naar de kantine. Van 
thuis kreeg je ook geen geld want het was er niet en je krijgt eten 
en drinken dus je bent niks nodig. Het hoogste soldij wat ik gehad 
heb is één gulden en vijfenveertig cent. Later had ik het voordeel 
dat als ik met extra verlof was ik bij het bedrijf in Opeinde werkte 
en had dan wat extra zakgeld. 

De eerste maand deed je bijna niks anders dan marcheren. We 
moesten aantreden op lengte, met vier man naast elkaar en dan 
lopen. Ik kon altijd moeilijk in de maat blijven, trapte dan mijn 
voorganger op de hielen tot de sergeant zei dat ik alleen achteraan 
moest lopen. Het was dan zo dat als de anderen drie passen deden 
dan deed ik twee, dus je kan je wel voorstellen hoe dat leek. Soms 
moest ik alleen een stuk lopen en dan zei de sergeant; “Heb jij wat 
aan je benen? Man, je loopt als een paard!” 

De tweede maand was wel leuk, we gingen voor het militaire rijbe-
wijs. Een hele club in de bak en één rijden met een instructeur er-
naast. Als er dan onverwacht geremd moest worden dan rolde ie-
dereen in de bak over elkaar heen. Later door terreinen rijden en 
door greppels, dat was leuk! 

Na twee maanden ging je naar Utrecht voor een opleiding; mon-
teur draagbare wapens van pistool tot mitrailleuren. Je zat elke 
dag in een leslokaal, ging soms schieten op de schietbaan en je 
moest soms met de ogen dicht een wapen in- en uit elkaar halen.  

In Utrecht waren ze heel streng, als je naar de kantine ging moest 
de ene de ander afmarcheren; …één-twee…één-twee…één-
twee…..enz…… 

Er zou hoog bezoek komen, iedereen moest met zijn zakmes het 
exercitieterrein op om gras tussen de stenen weg te halen. Met al-
lerheiligen hadden de katholieken vrij, wij moesten dan in groepjes 
kaartlees oefeningen doen. We hadden er iemand bij die kogels in 
België had gekocht. Hij had op de kamer al eens door zijn stro-
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matras geschoten en van boven in een tafelpoot. Iedere keer tij-
dens inspectie hadden we de tafelpoot op het kuiltje staan wat in 
de vloer was onstaan. Tijdens onze kaartleesoefening kwamen we 
door een villawijk met grote landhuizen. Bij één zo’n huis was een 
grote vijver met zwanen. Hij zei, “zal ik eentje doodschieten?” We 
zeiden dat lukt je toch niet want de afstand is wel vijftig meter, hij 
legde aan, schoot, en raakte éen zwaan…zijn kop dook onder water 
en de vleugels waren slap. 

Na deze opleiding ging ik naar De Wittenberg bij Stroe als wapen-
hersteller bij de transport compagnie aan-en afvoertroepen. Hier 
begon de eigenlijke diensttijd, hierover later meer……. 

Heero Postema   

Kobus Wilkens is saterdei 4 febrewa-
ris 100 jier wurden. Hy wennet no yn 
Hurdegaryp yn Bennemastate. Hy en 
syn frou ha it hûs wêr't Sjoerd Wage-
naar no wennet bouwe litten en der 
moai wat jierren wenne.  
Lokwinske Kobus!! 

100 
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Dorpshuis De Tike  
Het adres voor vergaderingen of buurt/familiefeesten. 

vraag naar de vele mogelijkheden.  
tel. 0512-372306 

 
Voor reserveringen  

 Betty van der Bij, telefoon: 0512-372699 

Installatietechniek Tjeerdsma 

Voor al uw installatie werk in en om uw huis! 

Pieter Ytzen Tjeerdsma 
 

Peinderwei 15 
 9219VX De Tike 

    
  06-20157834 

 
info@tjeerdsma-it.nl 

http://www.tjeerdsma-it.nl 
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Yn memoriam: Doetje Paulusma-Bergsma  
6 augustus 1923 – 31 desimber 2016 

93 jier is ús mem wurden en it grutste part fan har 
lange libben hat hja trochbrocht op ‘e Tike, wêr’t hja 
berne waard yn it lyts pleatske oan de Jelke 
sjoerdsloane. De earste acht jier wenne hja lykwols 
yn de Jan Durkspolder (tusken Aldegea en 
Earnewâld). Har earste skoallejierren wiene yn 
Aldegea. Neidat mem Sjoerdtsje yn 1932 ferstoar 
(noch mar 38 jier âld) kaam it gesin werom op ‘e 
Tike. 

Heit Ybe moast no heit en mem tagelyk wêze en dat 
foel net ta. Njoggen bern allinne grut bringe en 
tagelyk hurd wurkje om iten op ‘e tafel te krijen. 
Dochs ha de bern wol in moaie jeugd hân, dêr’t se 
letter goede oantinkens oan hiene en der faak oer praten. Bygelyks oer it 
mei-inoar sjongen, wylst pake Ybe op ‘e harmoanika spile. ‘Efkes de 
earmoade ta de keet útspylje’, neamde pake dat.  

Doe’t mem 14 jier wie, moast hja oan it wurk. Se waard boerefaam op in 
grutte pleats yn Garyp. It wie swier wurk foar sa’n behindich famke lykas 
mem wie. Mar Garyp wie ticht by De Tike, dus koe se út en troch efkes thús 
sjen. Dat feroare doe’t hja yn 1940 nei in boer yn Menaam gie. Hjir hat 
mem bot ûnwennich west. Yn 1943 kaam mem telâne tusken Warten en 
Wergea by de famylje Kaastra en dêr hie se it och sa nei’t sin. Hjir is se 
bleaun oant har trouwen. By ien fan de befrijingsfeesten, fuort nei de 
oarloch, kaam hja op De Tike Kees Paulusma wer tsjin. Hja koene inoar wol, 
mar dizze kear wie it oars. Hja krigen ferkearing en trouden yn 1947. It wie 
de tiid fan de wenningneed. Sadwaande lutsen hja earst mar yn by de mem 
fan Kees oan de Susterwei. Beppe en har jongste dochter yn de foarein en it 
jonge gesin krige oan de efterkant trije keammerkes. Doe’t yn 1953 it 
tredde famke berne waard, koe it sa net langer. Se ruilen: beppe yn it 
“appartemintsje”en heit en mem mei de famkes yn de rest fan it hûs. 

Der kamen noch fjouwer bern by. De drokke húshâlding en it 
transportbedriuw dat Kees en syn broers hiene brochten hoe langer hoe 
mear wurk en drokte mei. De frachtautos rieden ôf en oan, in protte 
minsken oer de flier, de tillefoan rattele altyd. In hiel drok bestean foar heit 
en mem. Heit mei it wurk bûten de doar en mem it wurk yn ‘e hûs. Iten op 
‘e tafel, de wask (wie doe in protte wurk!) en de bern fansels. En dan it 
húshimmeljen by’t maitiid. Dat die mem altyd allinne. It hiele hûs waard dan 
fan de souder oant en mei de kelder (mei slakken en podden!) sûkerskjin 
makke.  



PAGINA 49 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117  PAGINA 49 DE HEIDEHIPPER NÛMER 117 

Tagelyk gong mem ek nei it sangkoar en de plattelânsfroulju. Heit hat in pear 
kear slim siik west. Hy hat altyd swier wurk dien, lykas ferhúzje en feeride by 
nacht en ûntiid. It hat te swier foar him west. Yn 1973 krige er in 
hertynfarkt. Dêrnei koe heit syn wurk net mear dwaan sa’t er oars wend wie. 
Der wiene doe al fjouwer fan de dochters troud. Heit en mem krigen no 
einlings tiid om út en troch ris op besite te gean. Mar yn 1979 krige heit wer 
in ynfarkt en hy ferstoar op 27 augustus, noch mar 58 jier. Mem wie no op 
har 55e widdo mei noch trije bern yn ‘e hûs. It wie net maklik, mar mem 
sloech har der trochhinne. De beide jonges waarden ynternasjonaal 
frachtweinsjauffeur en mem en har jongste dochter krigen it rêstich tegearre.  
Mem hie it al faak oer Burgum hân, mar heit woe net heal fan De Tike ôf. Yn 
2002 is mem ferhuze nei Burgum. Anke wenne yntiid tegearre en Ybe kocht 
it âlderlik hûs om dêr wenjen te bliuwen. 

Mem moast earst wol wenne oan de stiltme om har hinne. Us besites wiene 
belangryk foar har. Hjir gong mem ek wer nei it sangkoar en se die 
frijwilligerswurk. It foldie har tige goed, mar stadichoan waard mem ferjitlik 
en se krige wat kwaaltsjes. Yn 2013 krige se in delier en doe die bliken dat 
mem demint waard. Nei in pear ferhuzingen, dy’t har noch fierder efterút 
brochten, kaam se wer yn Berchhiem. Us earder sa warbere en sterke mem 
waard in lyts meager wyfke. Op it lêst koe se har eigen bern net mear. Wat 
wie dat begrutlik foar har. Se koe net mear en hja woe ek net mear. Op 
âldjiersjûn 2016 is mem rêstich fan ús hinnegien. 

Geke Kooistra-Paulusma. 

 

Har beppesizzer Aline Wobbes hat dit moaie gedichtsje makke oer de 
lêste perioade fan mem har libben. 

 

Brune eagen fol twifel, se wit de nammen net mear   

Wy sjogge it oan har, it docht sa sear   

Ik sjoch it wol, seit beppe, mar hoe wiene de nammen ek alwer?

Hindert neat beppe, wy binne it en gean efkes sitten hear!  

De brune eagen laitsje no, alles is foar efkes fertroud en hast gewoan   

Wy prate en ha wille, mar sa no en dan komt de twifel der wer oan  

de brune eagen binne no foar altyd sletten,  

de striid wie swier en lang  

Wy sille beppe nea ferjitte, sliep mar sêft en wêz net bang 
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De Tike heeft gestemd. In 13½ uur gaan 212 mensen naar het 
dorpshuis om te stemmen. Dit betekent dat er gemiddeld elke 4 mi-
nuten iemand komt stemmen. Dat is een opkomst van 85%. De 
Tieksters van de Susterwei NZ stemmen (op 2 na) in Tietjerkstera-
deel.     

Maar hóe stemde De Tike? Wat zijn de veranderingen ten opzichte 
van ruim 4 jaar geleden? En hoe verhoudt ons stemgedrag zich ten 
opzichte van sept 2012, juni 2010 en zelfs 2003?  

Als de Tike  het voor het zeg-
gen zou hebben in De Haag 
dan zou het maar zó kunnen 
zijn dat we een kabinet gaan 
krijgen van CDA/VVD met 
één wat kleinere partij. Als 
de Tike het voor het zeggen 
zou hebben in De Haag dan 
is voor CDA/VVD de keuze 
voor 1 kleinere partij reuze. 
Met de  Christen Unie, 
PvdA,Groen Links, D66, PVV 
óf de FvD als partner heeft 
de coalitie al meer dan de 75 
zetels in de tweede kamer.  

Verkiezingen Tweede kamer 15 maart 2017  
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Partij 
 

TK maart 
2017 

TK sept. 
2012 
  

Verschil 
2012 - 
2017 

TK juni 
2010 
  

TK jan 
2003 

CDA 57 44 +13 63 115 

VVD 42 26 +16 20 18 

SP 23 8 +15 22 12 

Christen Unie 21 21 - 14 12 

PvdA 16 70 -54 47 67 

Groen links 13 3 +10 16 4 

D66 11 10 +1 8 8 

PVV 11 14 -3 22   

FvD 8 - +8   7 

SGP 4 6 -2 0 2 

Partij vd Dieren 3 2 +1 2   

50+ 3 2 +1 0   

Piratenpartij   1 -1 0   

Totaal 212 209   215   

In 2012 is de PvdA verreweg de grootste partij in de Tike. Bij eer-
dere verkiezingen is dit het CDA. Het lijkt er nu op dat dit een in-
cident is geweest. Ten opzichte van 2012 heeft de PvdA een ver-
lies van ruim 77% geleden. Waar deze kiezers naar toe zijn ge-
gaan blijft zullen we natuurlijk nooit helemaal weten, maar het 
kan best leuk zijn om hier over te fantaseren en te speculeren. In 
onderstaande tabel vindt u voldoende voer voor verdere beschou-
wingen over de Tweede Kamer Verkiezingen 2017. De redactie 
laat dit graag aan u als lezer zelf over.  

Jonkje (7): “Ik stim VVD!”  
(Linkse) mem: “mar de VVD soarget dochs allinnich mar foar de 
rike minsken?” 
Jonkje: “Ik bín ryk, ik ha al €84,-!” 

Bernepraat 



Saskia Hutten 

gediplomeerd instructrice paardensport 

De Tike 

Voor de verbetering van het ruitergevoel en de rijtechniek 

Ik besteed veel aandacht aan:  

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

rechtrichten) 

• houding en zit 

• proefgericht trainen 

• lichte springtraining (bijv. gymnastische lijntjes rijden) 

• mentale begeleiding 

Daarnaast kan ik advies bieden omtrent: 

• het longeren van paard/pony 

• voeding en gezondheid 

• harnachement 

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

gewerkt met probleempaarden en veel paarden zadelmak gemaakt 

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

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

veel kennis van verschillende rijtechnieken en als het nodig is kan 

ik het paard/ de pony overnemen van de lesklant.                           

Voor meer informatie ben ik bereikbaar op                                      

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

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

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

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

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

(Paro)Preventieassistente. 

 

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

  Bel ons:  
0512-360658 

www.mondzorgsurhuisterveen.nl 

Adres: 

B.J. Schurerweg 2-12 

9231 CE Surhuisterveen 

Tel: 0512-360658 

emailadres: info@mondzorgsurhuisterveen.nl 

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

Martine de Boer-Tuinier, tandarts 
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Jubileum 

Bedankt 
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Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele telefoontjes, kaarten 
en bloemen voor mijn verjaardag.  
In het bijzonder de muziek Soli Deo Gloria voor de prachtige ver-
rassing in dorpshuis Ora et Labora.  
Ik heb genoten, met mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
 
S. Pijl - Hoekstra 

 
Op zaterdag 7 januari jongstleden 
werd Sjouk Pijl 90 jaar, ze is ons 
oudste inwoonster en hopen dat ze 
dat nog een flinke tijd blijft. 
 
Proficiat nog mevrouw Pijl met  
deze bijzondere leeftijd!  
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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 
 

 
 

“Vrouwen van nu afd. Opeinde-Nijega—De Tike 
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Dorpshuisactiviteiten van maandag t/m vrijdag 

Maandag:  

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

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

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

 

Jaarprogramma dorpshuis 2016/2017 

Maart  
 
25 Tykster Café  
31 Lekker ite  
 
April  
8 Klaverjassen  
15 Paasverrassing  
26 Tykster Café/ Koningsnacht  
 
Mei  
6 Extra Biljart  
25 Fjirde Tykster Kuier 
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De laatste Eer Opeinde-Nijega-De Tike 

info@delaatste-eer.nl 

Uitvaartverzorging Martien Nijboer,  

tel. 0512-331420/06-21491505 

Bij een overlijden valt heel veel te regelen in een vrij kort tijdsbestek.  
Het team van “Martien Nijboer uitvaartverzorgers” staat u in deze moei-
lijke dagen bij.  

Goed om te weten 

 
Dorpsbelang De Tike 

www.de-�ke.nl 

dorpsbelangde�ke@hotmail.com 

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

 

Wijkbeheer  

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

Kledingaktie Roemenië 

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

Politie 

Wijkagent:  Anne Doddema  
Tel. 0900-8844 

 



 

  spoednummer 
H.C.A. Veldhuizen 

Eendrachtsweg 9 
9263 PH Garyp 

0511 - 52 12 64 0511 - 52 12 00 

A.Lindeman 

Iendrachtsingel 2 
9218 PM Opeinde 

0512 - 37 12 61 0512 - 37 15 43 

Keijer  

Buorren 34e 
9216 WE Oudega 

0512 - 37 12 62 0512 - 37 26 75 

P.S.Wiersema 

E.M.Beimastrjitte 69 
9261 VH Eastermar 

0512 - 47 12 21 0512 - 47 19 45 

Dienstrooster 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 juni 


