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Fan ’e redaksje 

Wat ha wy noch in prachtich winterke hân. Der wie ien en al iiswil-

le. Ik seach foto's op Facebook delkommen fan reedriden, fan mût-

sen, mar ek fan fûgels en oare bisten.  Mar mei dizze winter is der 

ek it nijs oer de fiersten tefolle kij yn de Oostvaardersplas-

sen.  Moat ik der ek wat fan fine? Wat fyn ik der dan fan? Jout it 

my wat om der wat fan te finen? Eltse kant fan hat in oare kant. Ik 

fernim dat ik der gjin doel oer ha en der ek hielendal net safolle fan 

fine wól.  

Sûnder doel wat fine liket yn myn eagen hiel bot op "Wa't it ludst 

raast kriget gelyk!"  En dêr fyn ik wól wat fan. Arguminten soene 

by in protte fan dizze saken it wichtichst weze moatte. Is dat altyd 

sa? Of is it dan wervde lûdste ropper? 

Nije wike sille wy wer te stimmen. Riedsferkiezings en in referin-

dum. In referindum om't it Arjen Lubach slagge is om genoch 

minsken sa fier te krijen om it folk te rieplachtsjen oer "de sleep-

wet". Wa giet op de strún om ynformaasje te finen oer de foar- en 

tsjinarguminten fan de sleepwet? Wa wit eins krekt wat it is?  

Myn boadskip: Lit jo stim net ferlern gean, dus gean 21 maart nei it 

doarpshus en stim! Mar tink wol earst nei, doch op ynternet de 

Stimwizer en tink nei: " Wat fyn ik belangryk?"  

Want der binne my té folle dy't achter de grutste roppers oanrin-

ne!  

 

SW 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH9d7U39fZAhUFYlAKHV5JDaoQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.arnhemshart.nl%2Fagenda%2Fschaatsen-op-jansplaats&psig=AOvVaw1rlhBTYKqJU67JTk7Ioskz&ust=1520427415358138
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Bij de voorpagina…  

Bij Jan en Gepke Hooijenga voor het 

huis stond een stuur en een zadel in 

de berm, met bordje “zachte berm” 

we vonden hem erg leuk! 

Personalia 

Sjouke en Albertina waren 26 februari 30 jaar getrouwd. 

Heine en Yvonne zijn op 3 mei 30 jaar getrouwd  
Jan en Griet Posthumus zijn op 10 mei 50 jaar getrouwd. 

Dries en Willy Wedzinga zijn op 6 juni 45 jaar getrouwd. 

 

Allen nog/alvast Gefeliciteerd !! 

Hûske hippe 

Nico en gepke Haanstra zijn van het Leech 4 gehipt naar Kootster-

tille. 

Johan de Jong en Klaske Raap zijn op het Leech 4 komen wonen.  

We wensen jullie veel woonplezier toe ! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0oeii59zZAhWJ-qQKHW55ANYQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.justgiveit.nl%2Fhouten-cadeau-label-gefeliciteerd-met-je-jubileum.html&psig=AOvVaw2j6eeynv9v7SuCMwihH_1J&ust=1
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De avonturen van Jan en Martine deel 4 

Shit happens… 
 
Maandagochtend…En áls er dan iets misgaat, 
moet het ook altijd op maandagochtend zijn… 
Na ons ochtendbakkie koffie en de daarop vol-
gende rit richting toilet begon het hier ietwat te 
ruiken. Eerst een beetje, toen wat erger en 
toen we in de badkamer kwamen, waar wordt 
gewerkt aan een nieuwe douche en dergelijke, 
kwam er verdacht bruin water naar boven in de 
pas aangelegde douchebak… En stínken dat het 
deed! 
Conclusie; de boel zat verstopt, en flink ook… 

En wat doe je dan? Onder ons minstens 200-jarige huis lopen aller-
lei afvoerbuizen, dat hadden we inmiddels al ontdekt. Maar wélke 
daarvan komt van het toilet? Waar loopt die heen? Waar zit die 
verstopping? En vooral; wat doen we er aan? Wat kúnnen we er 
aan doen? 
Inmiddels was de nood bij Martine ook erg hoog, dat heb je altijd; 
als je niet kunt, móet je juist! Na een aantal rondjes lopen, kijken, 
overleggen en nadenken besloten we, dat we maar een loodgieter 
moesten laten komen, want hier konden we zelf niks aan doen. 
Martine in de auto naar het dorp, want dáár zit een loodgieter. Ge-
lukkig zit er in het dorp ook een openbare toilet, zoals in elke 
plaats hier, maar dan hoef je niet meer, ken je dat? Maar ja, de 
loodgieter had vandaag geen tijd, morgen ook niet en héél mis-
schien woensdag. Pff…. Daarop hebben we onze grondwerker Gilles 
gebeld en die was hier verbazingwekkend snel, zó fijn dat je zo ie-
mand hebt! De nood van Martine kwam weer terug. En wat doe je 
dan? Dan maak je een emmer schoon, ga je daar op zitten en na-
dat je je behoefte hebt gedaan, graaf je een gat en gooi je daar 
alles in. Iek, wat was dát vies! Maar ik was het wél kwijt… Ook on-
ze grote vriend Gilles heeft de boel eerst eens even aangekeken en 
ook hij kon er niet achter komen hoe en waar de buizen precies 
lopen. Daarop is hij naar huis gegaan en heeft hij zijn hogedruk-
spuit met een speciale lans opgehaald. Jan had het net aangelegde 
terras al een stuk open gegraven, er werd een gat in de verstopte 
buis geboord, de lans werd er in gezet en even later was alles weer 
open en liep de boel weer door. Brui water, gevuld met restjes toi-
letpapier kwam als een geiser spuitend naar boven de buis uit. En 
stinken dat het deed!!  
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En nu? Nu moeten we eerder dan gepland een nieuwe septic tank 
aan laten leggen. We wisten wel dat die nodig was, maar hadden 
het liever nog even uitgesteld. Maar nu dan tóch alle afvoerbuizen 
vernieuwd moeten worden dan ook maar de nieuwe tank.  
Dat is ook weer een hele operatie; we hebben eerst een aanvraag 
bij de gemeente opgehaald en ingevuld, dan moest er iemand ko-
men die de boel ter plaatse bekeek, en een advies gaf. Vervolgens 
weer de grondwerker late komen, die een plan heeft gemaakt, dat 
opgestuurd voor goedkeuring en nu zijn de materialen besteld. Als 
het goed is, wordt alles in de eerste week van maart alles aange-
sloten en kunnen we weer helemaal onze gang gaan! Het komt 
vast weer helemaal goed, tot de volgende Heidehipper, dan schrij-
ven we weer verder! 
 
Au revoir! Jan et Martine 

Vacature dorpsbelang 

Vanuit het Dorpsbelang. 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

Wil je je inzetten voor De Tike? 

Ben je ondernemend? Creatief? Betrokken bij je omgeving? 

 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

We zoeken meerdere bestuursleden en/of vrijwilligers die éénmalig 

of projectmatig vrijwilligerswerk ten behoeve van het Dorpsbelang 

willen verrichten. 

Neem voor aanvullende informatie gerust contact op met 1 van de 

bestuursleden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ4e3J6dfZAhUMZVAKHeoLDocQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.plaatsengids.nl%2Fde-tike&psig=AOvVaw030i5GB8YT0PyqwUFiy8I5&ust=1520430076176483
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2018 is in bysûnder jier foar de 
toanielferiening Nij Begjin yn 
Nyegea.  
Rûnom yn ‘e provinsje binne 
kulturele aktiviteiten yn it ramt 
fan Ljouwert/Fryslân – Kulturele 
Haadstêd 2018.  Sa ek yn 

Nyegea! 

Wy spylje dit jier in stik op lokaasje. ‘Boartsje mei fjoer’ is de 
namme fan dit stik.  

Hein Westerhof hat it stik ‘Boartsje mei fjoer’ skreaun en Tineke 
Broers út Burgum nimt de rezjy op har. It stik hat wier plak fûn en 
giet oer in dûbele moard yn 1867 oan de Hegewei yn Nyegea. It 
stik wurdt ek spile oan de Hegewei, by Theo en Sonja v/d Bij. De 
repetysjes binne al folop oan de gong en der stiet in hiele entûsjas-
te ploech op de planken, klear om der wat moais fan te meitsjen! 

De útfieringsdatums op in rychje: 

- Freed 1 juny 

- Saterdei 2 juny 

- Freed 8 juny 

- Saterdei 9 juny 

Fan 16 april ôf kinne jimme kaarten bestelle by Femke de Boer; 
06-10 77 04 31 tusken 19.00 en 21.00 oere jûns. 

Wy sjogge jim graach by ien fan ús útfieringen! 

Wy soargje derfoar dat wy jimme goed op de hichte hâlde. Dit 
dogge we fia ús sosjale media. Hjir onder de links:  

Website:  http://nijbegjin.nl/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/tsnijbegjin 

Twitter:  https://twitter.com/tsnijbegjin 

 
Groetnis, 

It bestjoer “Nij Begjin” 

 
 

Toaniel selskip Nij begjin Nyegea 

http://nijbegjin.nl/
https://www.facebook.com/tsnijbegjin
https://twitter.com/tsnijbegjin
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Terugblik van de Tiekster krystkuier van 20 december 2017.  

Het was alweer een aantal jaren geleden dat er een krystkuiertocht 
werd gehouden in de Tike. Dus werd het idee geopperd om weer 
een kuiertocht te organiseren. Een aantal dorpsgenoten en de leer-
krachten van de basisschool hebben elkaar opgezocht. Met de ge-
maakte takenverdeling zijn wij druk bezig geweest met alle voorbe-
reidingen. Het kerstverhaal hebben we op dezelfde manier uitge-
beeld als de twee vorige keren. De reacties die we kregen waren 
positief. De kinderen van de Gielguorde zijn druk bezig geweest om 
de glazen potten te versieren.  Op de dag zelf zijn alle potten voor-
zien van een waxinekaarsje en geplaatst op het schoolplein en 
bij  het wandelpad bij de Leyen.  Helaas lag er geen sneeuw maar 
het was inmiddels droog. We hielden droge voeten omdat er rijpla-
ten over het land van Aloïs waren gelegd. Op het eind van de 
avond bleek dat er ongeveer 150 mensen de kuiertocht gelopen 
hebben. Daar waren wij als organisatie erg blij mee. Het was ge-
weldig hoe iedereen meewerkte om dit allemaal mogelijk te maken. 
Bij de dorpsgenoten mochten wij op het erf en de engelen zongen 
hun lied bij de Leyen.  De engelen waren in het begin wel een beet-
je in paniek omdat er een stoelpoot te dicht bij een warmtekanon 
stond.  Hierdoor ging het daar wat branderig ruiken. Gelukkig liep 
het goed af en zongen de engelen geweldig. Al met al kunnen we 
terugkijken op en prachtige avond, mede dankzij de inzet van alle 
vrijwilligers en sponsoren. Daarnaast hebben wij een mooi bedrag 
ontvangen in de giftenbus om  daarmee een gedeelte van de kos-
ten te dekken.  
 
Sjoukje Straatsma. 



PAGINA 10 DE HEIDEHIPPER  DE HEIDEHIPPER  

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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V.v. ONT nieuws 

De afgelopen maanden was het rustig bij ONT.  De winter stop, te 
natte of bevroren velden en de voorjaarsvakantie maakte dat er op 
de velden minder reuring was dan gebruikelijk.     
Toch gebeurde er van alles: zo konden we het 100ste lid van onze 
dames en meidenafdeling verwelkomen, werden stappen gezet op 
het terrein  van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV), 
veiligheid en privacy. Ook werd een nieuw rookbeleid van kracht.  

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 
Onder de paraplu ‘MVV’ valt een breed scala van zaken en activitei-
ten. Waar het op neer komt is dat ONT een moderne en innovatie-
ve vereniging wil zijn die  voor maatschappelijke ontwikkelingen 
openstaat, en daaraan een eigen invulling geeft.     
Een voorbeeld is het project ‘gezondere kantine’. We geven hieraan 
praktisch invulling door o.a. het ver-
strekken  van  GRATIS fruit aan de jeugd 
en de invoering van een breed assorti-
ment suikervrije dranken. Deze laatsten 
worden middels acties en een proeverij 
actief gepromoot.  
ONT wil echter niet betuttelend optre-
den, en wil haar leden vrije keus laten. 
We ‘sturen’ daarbij soms wel een beetje in een bepaalde richting. 
Zo hebben we bijvoorbeeld de energiedrinks (letterlijk) ‘minder 
zichtbaar’ gemaakt door ze in de koeling achter matte folie te 
plaatsen.   

Rookbeleid v.v. ONT van kracht! 
Op de ledenvergadering in november heeft het bestuur het nieuwe 
rook-beleid bij v.v. ONT bekend gemaakt. Ook hier is het uitgangs-
punt dat we niet willen betuttelen, maar wel willen (bij)sturen.  
Zo vragen wij de bezoekers om tijdens de jeugdwedstrijden NIET 
TE ROKEN op/bij de velden en kleedboxen. Het bestuur wil dat de 
rokers zich bewust zijn van het feit dat kinderen niet in de verlei-
ding van het roken moeten worden gebracht.  Het devies bij ONT is 
dus simpelweg: niet roken in het bijzijn, of in de buurt van 
kinderen. 
Wat het bestuur overigens niet wil is dat rokende ouders en familie 
niet meer bij hun voetballende (klein) kinderen komen kijken. Aan 
hen echter wel het dringende verzoek: ‘Zoek een plekje op waar 
jezelf ook vindt dat het wel verantwoord is’ 
Samengevat komt dat hier op neer:       
-  geen algeheel rookverbod  wél bewustwording   
Leden en gasten van ONT worden d.m.v. stoepborden (foto) en 
posters op het nieuwe  beleid geattendeerd.  
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ONT op zoek naar een betaalbaar alternatief voor gas 
Zoals bekend heeft ONT duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo in-
vesteerden we in (154) zonnepanelen, en diverse energiebesparen-
de maatregelen, waardoor we sinds 2017 voor elektra energieneu-
traal zijn.  
ONT is op zoek naar een goed en betaalbaar alternatief voor het 
gebruik van gas. Met andere woorden; als het enigszins kan wil 
ONT van gas af.  
We oriënteren ons al een tijdje op bestaande alternatieven voor het 
gas. Deze blijken echter te duur en hebben een te lange terugver-
dientijd.  
De komende maanden 
gaan we door met het ver-
zamelen van informatie. 
Daarbij kunnen we ieders 
hulp gebruiken. We onder-
zoeken niet alleen techni-
sche oplossingen, maar 
willen ook weten wanneer 
de eventuele investeringen 
rendabel zijn, en of ONT 
ter financiering van 
‘gasloze oplossingen’ in 
aanmerking komt  voor 
(investerings)subsidie. Daarmee is een mogelijke afbouw of forse 
reductie van gasverbruik te realiseren.  
Dus heb je ideeën of suggesties voor een gasloos ONT laat het ons 
weten. Heb je geen idee of suggestie, maar wil je gewoon eens 
langs komen.  Je bent altijd welkom. De koffie staat klaar  
 
Jeen Visser (voorz. v.v.ONT)        
jeenvisser@gmail.com     06-52668525                               
Volg ons op  www.vvont.nl of  
          

 
Voetballen?                                                                                  

Dat doe je bij de gezelligste vereniging van Smallingerland             
Bij v.v. ONT in Opeinde 
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Tennisvereniging Opeinde e.o.   

Een tennisvereniging in Opeinde?   
Jazeker! Tennisvereniging Opeinde be-
staat al meer dan 25 jaar en is geves-
tigd op sportpark Douwekamp tussen 
de voetbalvelden en korfbalvelden in. 
Met onze leden en het bestuur houden 
we de vereniging actief. Net als voor-
gaande jaren zullen we ook in het 
voorjaar weer  Tennislessen aanbieden, 
welke gegeven wordt door een ervaren 
gecertificeerde tennisleraar. Al zin ge-
kregen om een balletje te slaan? Het eerste jaar is als lid extra 
voordelig! Daarnaast kun je tennisrackets en tennisballen bij ons 
lenen. Zo hoef je nog niet direct alle materialen aan te schaffen. 
Wanneer je lid wordt, zitten er het eerste jaar 8 tennislessen bij 
de contributie inbegrepen. Iedere tweede en vierde vrijdag  van 
de maand is er clubavond. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar 
en kan er een balletje worden geslagen op de baan. Introducees 
zijn van harte welkom. Dus twijfel je nog? Kom dan een keer 
langs tijdens de clubavonden. We leiden je graag rond! Je bent 
van harte welkom. 
Wil je lid worden of eerst meer informatie? Stuur dan vrijblijvend 
een e-mail naar tennisopeinde@outlook.com, kom gezellig een 
keer langs tijdens de clubavonden of bel met Alberdien Brameijer 
op 06-53958549. Op Facebook zijn wij te vinden via   
www.facebook.com/tennisopeinde. 
 

Nieuwe locatie peuterspelen “De Djerreblomkes”  

Met ingang van begin februari j.l is peuterspelen “de Djerreblom-
kes” verhuisd naar een nieuwe locatie. Na jarenlang met veel ple-
zier in dorpshuis “De Wringe” gehuisvest te zijn is er voor geko-
zen om gebruik te maken van een lokaal in (voorheen) de open-
bare school aan de Tuskenwegen. Wij hopen dat dit voor de peu-
ters en voor ons een net zo vertrouwde en gezellige omgeving 
gaat worden dan voorheen het dorpshuis. Vindt U het leuk om 
een keer te komen kijken, U bent van harte welkom! Wij zijn er 
op maandag- en donderdagochtend. Het nieuwe telefoonnummer 
is 06 -15120555.  
 
Met vriendelijke groet, Margriet en Romkje.  
Pedagogisch medewerkers peuterspelen “De Djerreblomkes” te 
Opeinde.  

mailto:tennisopeinde@outlook.com
http://www.facebook.com/tennisopeinde
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Tyksters in het nieuws 

   Amazone Anneke de Boer wint Fries kampioenschap 

 

 
 
 
 
 
 
Bij de Friese kampi-

oenschappen in Sneek Werd Anneke de Boer  Fries kampioen met 
haar paard Global Niki!  
Sigrid Swart behaalde een 6e prijs in het L-springen categorie DE 

met haar pony Twilight.  
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In poppe... 
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Nijs út de natoer 

Dit jaar hadden we een vogeltelling in Nederland 
en wel op 27 en 28 februari.  
De top 3 in Nederland: 
1e de huismus (de mosk) 165970 in totaal 
2e de koolmees (de blokmies) 128929 in totaal 
3e de pimpelmees (de blaumies) 80644 in totaal 
De top 3 in de Tike: 
1e de koolmees (de blokmies) 11 in totaal 
2e de staartmees (de sturtmies) 6 in totaal 
3e de huismus (de mosk) 5 in totaal 
(Er waren in de Tike niet veel inzenders.) 
De top 3 in Sumar: 
1e de huismus (de mosk) 42 in totaal 
2e de pimpelmees (de blaumies) 35 in totaal 
3e de spreeuw (de protter) 31 in totaal 
 
Er waren deze winter veel trekvogels in groepen.Vele zwermen put-

ters (distelvinken), vele zwermen staartme-
zen (sturtmiesen) en vele zwermen sijsjes 
(syskes). Er waren deze winter ook veel vin-
ken. Bij mij in de tuin zat op 21 februari nog 
een kleine vuurvlinder te zonnebaden. Het 
komt wel vaker voor in de winter. De zon 
krijgt meer macht. Dit was weer echt nieuws 
uit de natuur. Deze keer heb ik geen nieuws 
binnen gekregen! 

 
Tot de volgende keer.  Groet Jan Krist 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSlJ26tuLZAhUC_KQKHQF-B1cQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F472455817149750127%2F&psig=AOvVaw29uAfPiEjoLJAOF0ntu7St&ust=1520794278890454
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Tevens kunt u bij ons terecht voor  
Groninger klei-aardappelen. 
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Nieuws van school 

In één van de vorige Heidehippers heeft meester Peter zich voorge-

steld. Per 1 augustus is hij adjunct-directeur en leerkracht van de 

bovenbouw op de Gielguorde. Vanaf dag één was duidelijk dat 

meester Peter helemaal past op onze dorpsschool. 

Des te groter was de schrik toen we vlak voor de kerstvakantie het 

bericht kregen dat er bij meester Peter slokdarmkanker was gecon-

stateerd. In eerste instantie waren de prognoses zeer slecht, maar 

na een second opinion is gebleken dat er gelukkig toch behandeling 

mogelijk is. Voor diegenen die meester Peter een hart onder de 

riem willen steken, is dit het adres: 

Peter Kooistra 

Rietpol 106 

9207 EJ  Drachten 

 

De afgelopen weken zijn de kinderen bezig geweest met het project 

‘De Gielguorde Cultureel’. Er is volop kunst bekeken, beluisterd, 

gemaakt en beleefd. Deze leerzame week is woensdag 14 maart 

afgesloten met een prachtige tentoonstelling! Ook de komende pe-

riode staat er heel wat op het programma. In 

verband met het 25 jarig bestaan van PCBO 

Smallingerland gaan de kinderen op 20 maart 

met de bus naar een voorstelling van De Zandto-

venaar in de Lawei. 

Op 28 maart doen we mee met ‘de grote reken-

dag’ met als thema ‘de school als pakhuis’. Later 

vieren we het Paasfeest; gaat groep 1/2 gaat 

naar een interactieve dansvoorstelling; verzame-

len we spullen en geld voor Casa Rafa in Roemenie; gaat groep 8 

de eindtoets maken en doen we met de hele school mee met het 

Koningsontbijt en de Koningsspelen. 

Kortom, we hebben een mooie periode in het verschiet! 

 

Hartelijke groeten van het team van de Gielguorde 
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Verslag krystkuier van school.. 

In september is een groep mensen 

bij elkaar gekomen om te kijken of 

er in 2017 een Krystkuier georgani-

seerd kon worden. Het enthousias-

me was groot en de maanden daar-

na hebben velen zich ingezet om te 

zorgen dat het Kerstverhaal uitge-

beeld kon worden in deTike. Dankzij 

de medewerking van de jeugdclub, 

leden van Soli Deo Gloria, school, 

dorpshuis en héél veel vrijwilligers 

uit de Tike en daarbuiten hebben we 

een prachtige Krystkuier beleefd! 

Op 21 december was het schoolplein sfeervol verlicht met lampjes, 

SDG speelde muziek en de inschrijvers zaten klaar met hun boek-

rol. Na de inschrijving nam een verteller de mensen mee naar twee 

herbergen, de herders met hun schapen, de engelen, de wijzen, 

koning Herodes en tenslotte de kerststal. Onderweg waren nog veel 

meer lichtjes en vuurtjes te zien, was er muziek en zang te horen 

en liepen er herders en soldaten rond. Na het bezoek aan de kerst-

stal, met Jozef en Maria, was er in het dorpshuis gelegenheid om 

wat te drinken. Ook daar kon weer genoten worden van muziek 

van SDG.   

Wij willen een ieder bedanken die, op welke manier dan ook, bijge-

dragen heeft aan het mogelijk maken van de Krystkuier! 

Twee kinderen van school hebben het  verslag van de volgende 
baldzijde geschreven over de Krystkuier. 
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We moesten op school in schrijven bij juf Riemke. Je 

moest je naam in schrijven en dan maken ze groepen van vijftien 

personen. Er waren allemaal lichten op het schoolplein en dan 

moest je met de leider meelopen tussen de lichten door. Na een 

stukje lopen kwam je bij een herberg, bij Gyan thuis. Toen vertelde 

de leider een stukje over de herberg en dan moet je weer verder 

lopen naar een andere herberg. Daar was een man met een schuur 

en er lagen heel veel wijnflessen. De man zei dat er geen plek 

meer is voor Jozef en Maria. Een klein stukje verder waren er alle-

maal herders bij een kampvuur, daar waren de kinderen van groep 

zes. Een stukje verder op moesten we over platen heen lopen.  

Toen kwamen we bij vijf herders, dat waren een paar van groep 

acht en een paar van club. Toen liep er iemand mee en toen kwa-

men we bij een stel mensen. Die zongen een lied en toen het klaar 

was mochten we verder lopen. Daarna kwamen we mensen tegen, 

die lezen een stukje voor uit het grote boek en zeggen dat we ko-

ning Herodes moesten op zoeken. Bij koning Herodes namen twee 

mensen ons mee naar de koning. We moesten buigen. Twee kin-

deren kregen een lampje om dat als cadeau mee te nemen naar 

het kindje Jezus. Toen we weg mochten gingen we naar de schuur 

waar het kindje is. 

Daarna mochten we naar het dorpshuis en daar kregen we choco-

melk en als je het niet lekker vond mocht je ranja. 

             Annalys en Lisanne (groep 5) 

Krystkuier 
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programma tot zomer 
2018 

 
 
Woensdag 11 april: “Ora 
et Labora” De Tike 19.45 uur  Mevr. Klasina Seinstra, Elfsteden-
tochtwinnaar van 4 januari 1997 Presentatie over schaatsen en de 
Elfstedentocht. 
 
Algemene vergadering: dinsdag 17 april 2018, nadere infor-
matie volgt. 

 

Wist u dat... 

... KPN onlangs een nieuwe abonnee van de Tike is misgelopen? 

... de abonnee in de dop de voordelen van schotelantenne had        
afgezet tegen de voordelen van een vaste aansluiting? 
... de keuze op een vaste aansluiting was gevallen?  
... er toen verder gezocht moest worden naar voor en nadelen van 
verschillende vaste aanbieders? 
... de keuze wel heel lastig werd toen er uit 2 kwaden de beste 
moest worden gekozen? 
... er gekozen moest worden tussen een sleuf graven in de oprit 
naar het huis? 
... of een klein kastje ergens in huis onzichtbaar inpluggen? 
... dat deze laatste optie wordt aangeboden door de shirtsponsor 
van een bepaalde voetbalclub? 
... dat dit niet de club is van de abonnee in de dop? 
... dat de keuze maar ternauwernood op het kleine kastje is geval-
len? 

Ijspret 

In de voorjaars vakantie was de ijsbaan in Nijega open . Donder-
dag was de eerste dag dat de ijsbaan open was .Toen ben ik er 
meteen naar toe geweest . Er waren ook een paar klasgenoten van 
mij .Vrijdag was de ijsbaan ook open. Er was die avond ook een 
disco, heel veel kinderen van mijn school waren er . Er  was  gratis 
fris en chips het was heel er gezellig. Zaterdag  was de ijsbaan voor 
de  laatste keer open . Toen  was  het  ook heel erg gezellig omdat 
er klasgenoten waren , het chips en fris dat overbleef van die vori-
ge avond  was  toen  gratis. 

Geschreven door Jildou Zandstra  
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 50 jaar getrouwd! 

Jan en Griet Posthumus zijn op 10 mei 50 Jaar getrouwd!                   

Van Harte Gefeliciteerd en een hele mooie dag toegewenst! 

ACTIVITEIT HISTORISCHE KRING “DE RÛNTE”  

Op zondag 22 april a.s. houdt de Historische Kring voor de elfde 
keer haar voorjaarsvoorstelling in het Dorpshuis. De film- en foto-
voorstelling begint om 14.00 uur. Het programma bestaat uit twee 
delen.  Eerst wordt de film vertoond die in 2002 gemaakt is in het 
Dorpshuis. Het dorpshuis was omgetoverd tot een Tiekster woonka-
mer. Klaas Jansma interviewde Tieksters, jong en oud, over het 
leven in het dorp. Dat leverde boeiende en veelal ook hilarische 
verhalen op, waar het publiek van genoot. De film is nooit eerder in 
het openbaar vertoond. Hij kwam tot stand door een initiatief van 
het bestuur van de vereniging Dorpsbelang naar aanleiding van het 
50 jarig jubileum van de officiële dorpsstatus van De Tike.    

Het tweede deel bestaat uit foto's van Dorpsfeesten uit de periode 
vanaf begin jaren 70. Veel Tieksters zullen zichzelf en anderen her-
kennen vanaf bijna 50 jaar geleden en daarna.  

Zorg dat u tijdig aanwezig bent.  

Het Rûnte team  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ8JuUveLZAhWIjqQKHc4ICvIQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fhuldebord-50-jaar-getrouwd%2F9200000027564865%2F&psig=AOvVaw3xnYCZHxCeekJmbsfoTGPG&ust=15
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SDG Nieuws 

Wij komen met GOED nieuws! SDG de Tike staat vanaf september 
2018 onder leiding van Titus van der Woude. De samenwerking tij-
dens het Smallingerlandfestival beviel meer dan goed!! Titus is met 
zijn 32 jaar geen onbekende in de muziekwereld, maar het zelf diri-
geren van een vereniging is totaal nieuw voor Titus. Hij stapt hier-
mee in de voetsporen van zijn vader Klaas van der Woude , al ja-
ren dirigent van o.a. de Bazuin Oenkerk en zeker geen onbekende 
naam in de hafabra. Dat de Tike een muzikaal multi talent heeft 
binnengehaald zijn wij met z’n allen best trots op!! Tijdens ons Gro-
te Jubileum Feest (met de nadruk op Feest) op 21 juni in de feest-
tent  zal Titus voorgesteld worden aan het grote publiek. Tot die 
tijd ligt onze focus bij Sijtze van der Hoek, met wie wij dit seizoen 
groots willen afsluiten.  
Dinsdagavond 6 maart stond in het teken van Jan van der Hoek. 
Oud dirigent van SDG van 1978-1986, en heit van huidige dirigent 
Sijtze. Onder leiding van Jan van der Hoek ging destijds fanfare 
SDG over naar Brassbandbezetting. Dat geeft al aan dat Jan vd 
Hoek een grote betekenis heeft gehad voor onze vereniging. De 
vereniging bloeide! Van een nikszeggende fanfare naar een brass-
band met klank. Vd Hoek leidde leerlingen op en met de hand 
schreef hij menig muziekstukjes  uit voor SDG. Kortom hij heeft 
ziel en zaligheid gelegd in onze band en dat gedurende 8 jaar (het 
fundament van onze huidige Band). Sinds een jaar woont vd Hoek 
(inmiddels 82 jaar) in Berchhiem op het Hofje ten gevolge van de-
mentie. Het idee ontstond om een koffieconcert te geven voor alle 
bewoners in Berchhiem  met als hoofdgast van der Hoek. Want De 
Tike is hij nooit vergeten. Hij vraagt zoon Sijtze regelmatig naar 
oude namen uit de Tike, denk aan Klaas Kingma, Andries en Jannie 
Bus, Jan Posthumus (en vrouw en kinderen..)Durk Zandstra …. De 
herkenning en het weerzien was dan ook warm en zeer hartelijk. 
(bepaalde gezichten uit de Tike veranderen niet of blijven je altijd 
bij…..) Van der Hoek en zijn familie genoot zichtbaar van ons mini-
concert, en toen Sijtze vroeg; ”Wol heit ek noch in koraal diri-
geare?” Was zijn antwoord; “Ja! … nr 29” (Blijf bij mij Heer).  
Sijtze schreef op zijn facebook; Als je de woorden niet meer kunt 
vinden en praten steeds moeilijker wordt pakt “muziek” je bij de 
hand… ”communiceren zonder woorden, maar met je hart!” Het 
was voor ons, familie vd Hoek en publiek een ontroerend bijzonder 
moment.  
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Niet alleen van der Hoek heeft genoten, Het was voor ons, familie 
vd Hoek en publiek een ontroerend bijzonder moment. Niet alleen 
van der Hoek heeft genoten, ook wij hebben genoten van hem, de 
vd Hoek reünie en het dankbare publiek van Berchhiem!  
Ons volgende evenement staat gepland op zaterdag 21 april. En 
wel het Gouden Spikerfestival in Ureterp. Hier worden wij geblin-
deerd beoordeeld op 4 stukken. Een koraal, een mars, verplicht 
werk en een solo werk. De Solo wordt dit jaar gespeeld door onze 
fantastische euphoniumblazer Pieter Vonk. Hij mag samen met ons 
andere muzikale wonder Lysbeth in duet om het hoogst haalbare 
binnen te slepen. De Gouden Spiker!!!! (ook wij moeten aan de bak 
natuurlijk….) Wij hebben er zin in en hopen op een geslaagde en 
gezellige dag in Ureterp. Ook fans zijn van harte welkom!! Houd 
onze sdg-site, facebookpagina in de gaten of trek een SDG-er bij u 
in de buurt aan de jas.  
Op 17 februari hebben wij weer vele zakken potgrond afgeleverd in 
Nijega en De Tike. Iedereen die ons gesteund heeft in deze actie 
super bedankt! De opbrengst was €800. Een prachtig resultaat.  
Met name willen we Leo en Wikje bedanken voor het regelen van 
kwaliteit potgrond! Top! 
Dan rest mij nog één ding; Ons 80-jarig bestaan in 2018 !!  
Dit willen wij Groots met u/jullie vieren op donderdagavond 21 juni 
in de Feesttent!!! De opening van het Tikefeest 2018 zal dit jaar in 
het teken staan van ons jubileum Feest! Dubbel feest!!   
Tijdens onze veiling is al verklapt dat niemand minder dan Syb vd 
Ploeg onze muzikale gast zal zijn. Met Trots, dat we met hem mo-
gen optreden, en met nog een flinke voorbereiding te gaan,  belo-
ven we jullie er een onvergetelijke avond van te maken. Compleet 
met muziek, dans, humor, film, zang, afterparty…..enz enz..  Er 
kon tijdens het sjoelen en kegelen bij de veiling geboden worden 
op een Vipplaats met hapjes en drankjes, dit prachtige item is ge-
kocht door Harrie en Willemien  de Vries!! Gefeliciteerd met jullie 
mooie plek! En bedankt voor de bieding!! Onze voorzitter zorgt er-
voor dat het u nergens aan ontbreekt. 
*Agenda SDG tot aan de zomerstop; 
* 13 maart jaarvergadering 
* 31 maart studiedag Oudega 
* 13 en 14 april logistieke leiding ONFK De Lawei 
* 21 april Gouden Spiker Festival  
* 21 juni Jubileum Feest 
Groet namens SDG; Betty, www.sdg-detike.nl en 
of facebook 

http://www.sdg-detike.nl
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Raamrijm & Dicht die deur! 

In mijn missie om meer gedichten zichtbaar te krij-
gen binnen onze gemeente Smallingerland, past 
uitstekend het concept raamrijm dat al een tijdje in 
ontwikkeling was. Via mijn websites 
www.raamrijm.nl en www.dichtdiedeur.nl kunnen 
ondernemers en particulieren zich melden voor een 
persoonlijk en op maat geschreven gedicht. Pas als 
de opdrachtgever het gedicht echt mooi vindt, 
wordt het op een raam, deur of ander deel van het 
betreffende pand geplakt of geschilderd.  
 
In het centrum van Drachten hebben we op vier 
plekken proefgedraaid. Vier uiteenlopende onder-
nemers kregen een gedicht van me cadeau dat te maken heeft met 
hun eigen zaak. De professionele mannen van Meesterplakkers 
brachten het aan op hun ramen. Bij Douwe Beintema hangt levens-
groot het gedicht ‘Meer man’, bij La Provence kun je het gedicht 
‘Wijn voor de fijn’ lezen. Op een groot raam van It Smelnehûs 
prijkt sinds kort het vers ‘Van de kaart?’. Het enige Friestalige ge-
dicht in deze raamrijm-serie is ‘Rêstich lêze’ dat op het raam bij 
boekwinkel Het Depot is aangebracht. Het gaat over de gehaaste 
tijd waarin we leven en de geringe tijd die we nog nemen om eens 
rustig met een boek in een hoek te gaan zitten. Ik hoop nog vele 
ramen en deuren met gedichten te mogen opsieren! 
 
Andries de Jong  
Gemeentedichter Smallingerland 2017-2018 
 
Rêstich lêze 
Rapper lêze is hast gewoan 
it past perfekt by jo en no 
mar it ferstân 
nimt leaver wat de tiid 
 
jout it boek de romte om 
te rypjen 
de hastige holle 
tusken de rigels troch 
rêstich 
oan kultuer te slypjen. 
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Feiten en fiksje fleane 
ús sa no en dan 
ûnder in snipperke twang 
starich mar letterlik  
om de earen. 
 
Andries de Jong  
www.raamrijm.nl 

Jeugdclub.. 

De jeugdclub van de Tike heeft vrijdag 9 maart pannenkoeken ge-
bakken voor het goede doel Neemais van Ineke Baron. Er konden 
pannenkoeken worden afgehaald of de jeugd bracht ze bij de men-
sen thuis, ook kon er gezellig in het dorpshuis gegeten worden. Het 
was lekker druk en de jeugd had de taken goed verdeeld. Er moest 
beslag gemaakt worden, pannenkoeken bakken, afwassen, bestel-
lingen aannemen en natuurlijk bezorgd en afgerekend worden. Wij 
hebben erg ons best gedaan en een mooi resultaat van rond de € 
200,- opgehaald voor het goede doel! 
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Onlangs was er ook nog clubstriid en moesten er door de clubleden 
allerlei opdrachten uitgevoerd worden. Het Thema was ik hou van 
Holland, en er waren spellen in dit thema. Zo hing er van alle pro-
vincies een papier in het lokaal en moesten de clubleden uit een 
werkblad met typisch Nederlandse dingen zoals de Efteling, Hune-
bedden etc. uitzoeken bij welke provincie deze hoorden.  Verder 
moesten er een aantal voorwerpen bij bewoners uit het dorp ge-
zocht worden, bijvoorbeeld oude klederdracht, een ronde kaas en 
een Elfsteden speldje.  Ook moest er met dozen een Nederlandse 
bouwstijl qua huizen gebouwd worden en dit was super leuk! 
 
Een reguliere club avond zit ook vol activiteiten, die gekoppeld zijn 
aan een bepaald thema. Dit thema wordt uitgezocht op wat er op 
dat moment leeft. Toen de Postcodeloterij in Eastermar was geval-
len hebben wij het gehad over rijk en beroemd zijn en met Valen-
tijn over Cupido. Wij hebben onze eigen pijl en boog gemaakt en 
waren zo echte cupido's.  
 

Het clubseizoen loopt alweer op zijn einde, er staan nog een paar 

activiteiten op de planning. Zo is er op 17 maart nog de oud ijzer 

actie staan en gaan we nog op clubkamp met z'n allen. Wij willen 

iedereen bedanken voor het eten van onze pannenkoeken, en het 

meehelpen aan de clubstriid.    
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          Dit bin ik ………  

Naam:  Tjitte de Jong 
Leeftijd:11 
Schoenmaat: 38         Leng-
te:  m 1.52                Kleur 
ogen: blauw-grijs            Broer/zus:  1 
broer en 1 zus    Verkering:  geen ver-
kering        School: de gielguorde  
    Favoriete vak op school: rekenen         
omdat: ik daar goed in ben               Websi-
tes: youtube, spele.nl en friv.nl  Favoriete 
muzieknummer:  Camila Cabello met Havan-
na Favoriete muziekgroep: heb ik niet  
    Favoriete sporter:  Cristiano Ronaldo  
   Favoriete film: black panter    
    Favoriete spel: call of duty    
   Favoriete tv-serie: switch     
  Favoriete boek: het leven van een loser      
Favoriete sport: voetbal    omdat:  ik er zelf op zit   Favorie-
te muziekinstrument: heb ik niet             Mijn hob-
by’s: voetballen, spelen en gamen              Dit wil ik later 
worden: weet ik nog niet               Dit doe ik als ik 
me verveel: tv kijken             Wie zou je graag 
ontmoeten? Enzoknol              Wie bewonder je 
het meest? Mijn vader en moeder   Favoriete auto: Volkswagen 
              Wat ligt er onder je bed? 
2 laden met rommel      Lievelingseten: groente soep   
        Brood of warm eten?  Warm eten   
          Welk woord of welke zin gebruik je vaak? 
Ooohhh   Huisdieren? 2katten en een hond    
        Waar kun je niet tegen? Verliezen    
       Goede voornemens:  heb ik niet    
      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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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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Ljippestal 61  
9263 RJ GARYP   
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Ponyclub de Boer 

Dat er op De Tike vele talenten wonen dat is alom 
bekend. Veel Tieksters komen in het nieuws door 
hun sport en of hobby. Denk aan bv schaatsers, 
autocross, gemeentedichter, turnen.. enz. en na-
tuurlijk de paardensporters!! En hoe trots kunnen 
wij dan zijn dat Anneke de Boer met haar paard 
Global Nikki De Friese Kampioen wordt in de klasse 
L springen dit jaar in Sneek. Anneke, die al jaren 
op de pony en nu op een paard te vinden is, wordt 
voor het eerst in haar loopbaan Fries Kampioen. 
Hoe geweldig is het dat je naast al die andere ge-
wonnen titels, deze indoor titel pakt met je eigen 
opgeleide paard! Anneke mag hiermee Friesland 
vertegenwoordigen op de Nederlandse Kampioen-
schappen in Ermelo op zaterdag 31  maart! Ook 
vorig jaar bij de outdoor Nederlandse Kampioen-

schappen was Anneke al te vinden, ditmaal met haar andere paard 
Eclair en werd 3e!! Ook Jan de Boer heeft al menig titels op zijn 
naam staan. Ook hij werd eens reserve kampioen  en indoor Fries 
Kampioen met toen zijn pony Magic Fungus. Ook hij classificeerde 
zich al meerdere keren voor de NK in Ermelo. Jan haalde daar ook 
een derde plek met zijn pony Magic Fungus. De Nederlandse Kam-
pioenschappen in Ermelo zijn live te volgen via clipmyhorse.  De 
vlag kon en kan met regelmaat uit bij huize de Boer. Dat de ‘de 
Boertjes’  het in de genen hebben is wel duidelijk.  Want ook mem 
Wiepkje heeft vroeger menig prijs in de wacht gesleept met haar 
geliefde paardensport. Dat het dagelijks druk is op de Mr. de 
Jongwei met pony liefhebbers is dan ook niet gek. Wiepkje geeft nu 
alweer meer dan 10 jaar les aan kinderen (soms ook volwassenen) 
uit De Tike en verre omtrek. Door haar enthousiasme en geduld 
weet ze de kinderen het ponyrijden op een verantwoorde manier 
bij te brengen. Loopt de één liever als een toerist door de bak, zit 
de ander liever achterstevoor op de pony, weer een ander geeft vol 
gas of springt het liefst zo hoog mogelijk, of ze doen stoelendans 
met de pony’s….ieder wordt in zijn of haar waarde gelaten. De kin-
deren zijn gek met  Wiepkje en komen graag (zelfs als het regent). 
Het jaarlijkse hoogtepunt voor menig ruiter is het Ponykamp aan 
het eind van het seizoen. Er mag gekampeerd worden achter in het 
land, naast de paarden en pony’s, overdag een onderlinge dres-
suurwedstrijd met een echte jury, springkussen, paardenknutselen,                                        
‘s avonds springwedstrijd, bonte avond, kampvuur… tot in de late 
uurtjes wordt er door gegaan in de manegebak.  
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(sommigen slapen met de paard-
rijkleren nog aan….of slapen 
niet..) en dan ‘s ochtends na het 
ontbijt worden de pony’s weer 
opgezadeld om heerlijk los te rij-
den Rond het middaguur kunnen 
de ouders  hun vermoeide kroost 
weer ophalen. Dat menig lesser 
inmiddels een eigen pony heeft en 
daarmee ook naar de wedstrijden 
gaat zal jullie niet zijn ontgaan. 
Want al het talent wat voorbij 
komt in de krant onder de naam 

Psv de Marruters zijn opgeleid door Wiepkje. We komen nu wel 
eens op een wedstrijd met 7 ponys allemaal gecoached en opgeleid 
door Wiepkje. De tafel in de kantine is wel eens te klein voor “Stal 
de Boer”. (zoals we gekscherend de groep ‘Tikenieten’ op wedstrij-
den noemen)  
Gerda van der Lei, Sigrid Swart, Anna Joukje Boersma, Mieke Bies-
ma, Inge Hoeksma en Emy van der Ploeg zijn namen waar jullie 
inmiddels al  van hebben gehoord en zeker meer van gaan horen. 
Want allemaal zijn ze besmet met het paardenvirus en Wiepkje 
weet het beste in hun naar boven te halen.  
Hoe mooi is het om zo’n bruisende ‘vereniging’ in ons eigen dorp te 
hebben?  

Samenloop voor Hoop 

Verdere informatie over de Samenloop voor Hoop Eastermar: 

https://www.samenloopvoorhoop.nl/eastermar/ 

https://www.facebook.com/

SamenloopvoorhoopEastermar2018/ 

https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/friesland/eastermar/
https://www.facebook.com/SamenloopvoorhoopEastermar2018/
https://www.facebook.com/SamenloopvoorhoopEastermar2018/
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Jaarvergadering Dorpsbelang de Tike, woensdag 28 maart 

Hierbij nodigen wij  onze leden uit voor 
de jaarlijkse vergadering van dorpsbe-
lang de Tike.  
Deze zal worden gehouden op woensdag 
28 maart 19.45 uur, in het dorpshuis.  
Inloop vanaf 19.30 uur. 
AGENDA. 

Welkom en mededelingen.  

Thema” verkeersveiligheid  
In het verkeer en op de weg is de afgelopen jaren veel veranderd. 
Nieuwe verkeersborden, ingewikkelde rotondes, wegbelijning enzo-
voort zijn voor veel mensen nog onbekend, lastig en misschien ook 
wel niet altijd begrijpelijk. Het bestuur heeft de heer Eppie de Haan 
als vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland bereid gevon-
den om ons hierover te informeren  

 
Notulen jaarvergadering 19 april 2017. Op aanvraag beschikbaar. 
Jaarverslag 2017. Het jaarverslag wordt visueel gepresenteerd en 
toegelicht. Het jaarverslag is tevens op aanvraag beschikbaar. 
Financiën, verslag kascontrolecommissie: Rindert Postumus en Piet 
Stienstra hebben de kascontrole verricht.  
Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie; Rindert Postumus zal 
terugtreden. Presentatie begroting 2017. 
Bestuursverkiezing: Van de vertrekkende bestuursleden zal af-
scheid worden genomen. Eventuele kandidaten voor een bestuurs-
functie kunnen zich tot één uur voorafgaand aan de vergadering 
melden bij de secretaris Gerda de Vries-Kievit. Het bestuur stelt in 
ieder geval als nieuwe kandidaat Jan Kooistra voor. 
Terugkoppeling thema vergrijzing 2017. 
Rondvraag en sluiting.  
Graag nodigen wij u uit om na de vergadering nog even te blijven 
voor een hapje en een drankje. 
Namens het bestuur van Dorpsbelang de Tike, zie ik u graag op 28 
maart a.s.!  
 
Hartelijke groet, Erik Revenboer. Voorzitter Dorpsbelang De Tike. 
 

Nieuwe Website Dorpsbelang http://www.de-tike.frl 

http://www.de-tike.frl
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Vanuit het dorpsbelang. 

Op 28 maart wordt de jaarvergadering van het Dorpsbelang gehou-

den in het Dorpshuis. De agenda en het jaarverslag staan op de 

site van het Dorpsbelang www.de-tike.frl. 

Via dorpsbelangdetike@hotmail.com kun je deze ook opvragen of 

door te bellen met 06-39330333 

  

http://www.de-tike.frl/
mailto:dorpsbelangdetike@hotmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjF9t-w8O3ZAhUMB8AKHXZNCksQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fpjmpouw.blogspot.com%2F2014%2F02%2F&psig=AOvVaw1NAcgmXJVvmaONk8tk--Md&ust=1521187698737655
http://pjmpouw.blogspot.com/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUssDg8O3ZAhVJIcAKHWnZB1sQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fwww.tegelspreuken.nl%2Ftegelspreuken%2Fwijsheid-is-een.html&psig=AOvVaw2L595Wp2o0cREK59zpuPjM&ust=15211879141851
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUssDg8O3ZAhVJIcAKHWnZB1sQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.tegeltjeswijsheid.nl%2Fspreukbord%2Fseizoenen%2Fspreukbord-winter-wit.html&psig=AOvVaw2L595Wp2o0cREK59zpuPjM&u
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ8eOf8e3ZAhVKCcAKHQSRAL0QjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fwww.tegelspreuken.nl%2Ftegelspreuken%2Fmoet-diep.html&psig=AOvVaw2L595Wp2o0cREK59zpuPjM&ust=1521187914185187
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bbwebwinkel.nl%2Fproduktfoto%2F2014%2F02%2Fspreukentegel_Als_een_snoek_je_tenen_pakt_ben_je_door_het_ijs_gezakt_1392551292_original_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bbwebwinkel.nl%2Fspreukentegel-als
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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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Graag willen wij als Dorpsbelang dit jaar voor het eerst een Him-
meldei in de Tike  organiseren. We willen dit doen op woensdag 
11 april, van 16.00 – 18.00 uur. De Himmeldei wordt na afloop 
gezamenlijk afgesloten, door met elkaar patat te eten in het Dorps-
huis. 
 
De jaarlijkse opruimbeurt is hard nodig. Iedereen kan meedoen en 
het is bedoeling dat we met elkaar aan de slag gaan om het zwerf-
vuil te verzamelen.  
Meedoen? Kom op 11 april 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 

Bedankje 

Daar stond de muziek SDG bij mij voor op straat prachtige kerstlie-

deren te spelen, prachtig!  

Zelf voelde ik me een beetje stom; ik stond daar in mijn nachtja-

pon voor het raam. Ze waren me jaren voorbij gegaan.   

Veel dank hiervoor Tikemuziek SDG. 

 

Vriendelijke groet Sjoukje Pijl-Hoekstra 
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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 

Op tiisdei 16 jannewaris l.l. waarden yn Snits de 
earste fan de tweintich Tiny Houses pleatst. It 
binne lytse wenningen dy’t ek maklik wer op in 
oar plak delset wurde kinne. Se sille ek net te 
lijen hawwe fan ierdskoddings. En wat hiel 
wichtich is: dizze wenningen hawwe in lytse 
ekologyske fuotprint (voetafdruk). Dy kant sil it 
wol út moatte, want oer it algemien hawwe wy 
allegearre in fierstenste grutte fuotprint. Wat 
binne wy wat nedich oan wetter, iten en 
enerzjyferbrûk. Dizze kear giet it oer de foet. 
Meartal: fuotten en ferlytsingswurd: fuotsje. 
Fertsjintwurdigers fan kulturele haadstêd Ljou-

wert wiene ferline hjerst noch efkes yn Den Haach om der op oan 
te stean dat de kultuer nei 2018 eins op deselde foet fierder gean 
moast. Se besochten foet oan de grûn te krijen foar mear subsyd-
zjes. Party fan de karnavalfierders stapten oan ‘e ein fan it feest 
aardich oer de foet. Net sa sear fan wurgens, mar mear fan it yn-
nimmen fia it kielsgat. Eartiids kaam der hiel wat folk oan ‘e do-
ar,lykas de winkelman, bakker, slachter, petroaljeman, lapkepoep 
en oaren. Fan sokke ninsken waard sein: se hawwe in foet ûnder 
allemans tafel. Se koene net samar alles sizze, se moasten hoeden 
wêze mei harren mienings, want se wiene ôfhinklik fan oare 
minsken. Yn de grypperioade rekken der hiel wat minsken ûnder 
fuotten (waarden siik). Gelokkich koe it grutste part fan de befol-
kiing it op fuotten hâlde, Dy rekken dus net op bêd. Yn de 
krisisjierren spande it der foar in protte minsken om, om de fuotten 
ûnder it liif te hâlden. It wie in toer om steande te bliuwen. 

De programmamakkers fan Een dubbeltje op zijn kant dogge alle 
war om de dielnimmers út de skulden te krijen en in hâlding 
oannimme te litten om sels de fuotten wer ûnder it gat te krijen. 
Dus de foet by de kûle ( kloek, sunich en de hân op de knip).       
As âlde minsken noch dûnsje wolle, komt alles fan de grûn, bahalve 
de fuotten. Doch dêrom mar gjin dingen dy’t net mear by jo leeftiid 
passe en lit de redens dan ek mar yn it fet.  Wy moatte dy mar  net 
freegje, want dy kin op alle fuotten gean (waait mei alle winen 
mei). By myn jierdeifeestje foar de skoalmaten yn jannewaris hiene 
wy as der iis lei oan ‘e ein fan de middei allegear wiete fuotten. 
Hjoed-de-dei moat it ferplegend personiel fiks oanpoatsje. Se kinne 
mar omraak oan de efterste foet lûke.  
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 Verkeersdrempels…in de Tike en Opeinde!  

Geachte lezers,  
In navolging van het stukje wat de heer de Bruin geschreven heeft 
in de vorige hipper  
over  snelheid naderen verkeersdrempel, willen wij u er op attende-
ren dat velen, komende vanuit de Tike richting Opeinde ook de 
daarliggende verkeersdrempel aan de  Leyensloane ter hoogte 
boerderij Leyensloane 9 te snel benaderen, let wel na deze drempel 
mag u maar 30 rijden!  
Let daar eens op, velen rijden sneller daar dan de toegestane snel-
heid van 30 km!  
 
De bewoners van de Leyensloane 

Grutte Pier ( dy fan: bûter, brea en griene tsiis….) hat hiel wat fan 
syn fijannen yn de Sudersee de fuotten spield (dus fersûpt). Wa’t 
oan de fjouwerdaagse fan Nijmegen meidocht, dy moat hiel wat 
kearen de iene foet foar de oare sette.  Dat mantsje sjocht der út 
as stie er mei de iene foet yn it grêf. Hy sil meikoarten de fuotten 
wol útstekke. Doe’t bliken die dat de foet (fundearring) fan de Alde-
hou net stabyl wie en de toer skeef sakke, hat men it bouwurk net 
heger makke. Hy soe oars heger wurde as de Martinytoer. Sitte jo 
mei twa fuotten yn ien hoas, dan witte jo net rjocht wat jo dwaan 
moatte. Doe’t Jan dat komplimint krige, groeide er wol in foet yn’t 
fjouwerkant.  Sille wy noch mar ien nimme? Op ien foet kin men 
ommers net gean. Ja, jo kinne net mei twa fuotten yn ien skoech 
( twa dingen foar de kosten fan ien ding). Dy jonge minsken stekke 
yn maaie de fuotten ûnder ien tek (sille trouwe).  In jongfeint op 
frijersfuotten dy’t mei kalde fuotten op bêd rekket is dus net ta syn 
doel kommen. Mar och,sa sei er letter: Dy faam wenne ek alhiel op 
it fuottenein (tige efterôf).  O just, op sa’n foet. Sa sit it dus.  

Harm Bosga. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjypeySxuLZAhVMKewKHRmEBlQQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FVerkeersdrempel&psig=AOvVaw0jkO1cOyySAMb0WwFLhnvB&ust=1520798515308273
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Bord langs Peinderkanaal zorgt voor een glimlach 

 

Moet er bij het bord gekeerd of gezwaaid worden?  
 
“Ik moest heel erg lachen toen ik het bord zag staan, mijn vader 
ook”, zegt Folkert Deelstra. Hij doelt op het bord aan de Leyensloa-
ne. Die weg loopt langs het Peinderkanaal, dat uitmondt in De Lij-
en. Op een bepaald punt wordt de weg heel smal en gaat over in 
een fietspad. Daar staat een paal met twee borden eraan. Het eer-
ste bord laat weinig aan de verbeelding over. Auto’s mogen hier 
niet parkeren. Het bord eronder, met het woord “zwaaiplek” erop, 
roept de nodige vragen op. Deelstra kwam het bord vorig weekein-
de tegen, toen hij met zijn vader een wandeling maakte langs het 
pad en nam er een foto van. “misschien heeft iemand dit bord er 
met een knipoog neergezet” ,zegt Deelstra. “Het zag er in ieder ge-
val wel heel nieuw uit. Als het van de gmeente komt, staat er vol-
gens mij een Frisisme in. Ik vermoedt dat dit bord aan moet geven 
dat auto’s moeten keren, omdat je er niet verder kan. Ik denk dat 
iemand het woord ‘swaaiplak’ naar het nederlands heeft vertaald 
en er verder niet meer over heeft nagedacht. Maar dat is natuurlijk 
heel vreemd. Zoals ik nu zie, vraag ik me af, moet ik hier nou ke-
ren of kan ik hier naar auto’s of boten gaan zwaaien? Het zorgt 
voor behoorlijk wat hilariteit. Ik vraag me af, kan er niet een bord 
met een iets duidelijkere uitleg worden geplaatst” 
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Saskia Hutten 

gediplomeerd instructrice paardensport 

De Tike 

Voor de verbetering van het ruitergevoel en de rijtechniek 

Ik besteed veel aandacht aan:  

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

rechtrichten) 

• houding en zit 

• proefgericht trainen 

• lichte springtraining (bijv. gymnastische lijntjes rijden) 

• mentale begeleiding 

Daarnaast kan ik advies bieden omtrent: 

• het longeren van paard/pony 

• voeding en gezondheid 

• harnachement 

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

gewerkt met probleempaarden en veel paarden zadelmak gemaakt 

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

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

veel kennis van verschillende rijtechnieken en als het nodig is kan 

ik het paard/ de pony overnemen van de lesklant.                           

Voor meer informatie ben ik bereikbaar op                                      

telefoonnummer:         06-45148043  
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Opgave Versierde wagens 

Beste dorpsgenoten, de feestcomissie heeft inmiddels een aantal 

opgaven gekregen van versierde wagens, naar verwachting zullen 

er nog enkelen bij komen. 

Graag zo spoedig mogelijk opgeven 

 

Vrijdagavond wordt Bonte avond 

Op de vrijdagavond wordt er een bonte avond georganiseerd.  

Om de avond zo bont mogelijk te laten verlopen is het een ieder 

vrij om de avond zo bont mogelijk te maken. 

De organisatie wil graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen 

rekenen dus graag ook opgave voor deze acticiteit 

 

Opagev versierde wagens en bonte avond  

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

Peinderwei 10 
e.douma@upcmail.com 

06 51 69 20 25  

Last but not least  

Dit jaar wordt er nog eenmaal gecollecteerd voor het dorpsfeest 

van 2018. Om het met zijn allen mede mogelijk te maken 

 

 

 

Dorpfeest 2018   21/22/23/24 juni  

mailto:e.douma@upcmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibsZa1iNvSAhWLnRoKHeuNBz8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tijdvoorfeest.com%2F&psig=AFQjCNGOWQ-rYuPq24J1SFxR1O2lLG6ySg&ust=1489755114399249
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De Flagge koe út!!!! 

Eindelijk was het zover. De ijsbaan 
Foarût kon open. Woensdag 28 fe-
bruari om 13.00 uur eerst heen om 
te kijken of het ijs dik genoeg was, 
maar helaas. Het kon echt nog 
niet, het kraakte te veel, dus 
moesten we nog 24 uur wachten. 
Maar……………. donderdag 1 maart 
de FLAGGE KOE ÛT en de ijsbaan 
kon open (dank je wel Wilma dat je het op faceboek hebt gezet). 
Gelukkig was de Poeiermolke en Snobbersguod al ingekocht. Het 
was gelijk een gezellige drukte. Heerlijk om te zien, ondanks de 
harde gure wind. Gelukkig waaide de wind vanuit het oosten en 
hadden we geen last ervan in het ijsbaanhokje. Toch was het wel 
koud hoor!!!  Maar dat mocht de pret niet drukken. Het  bestuur 
heeft  gelijk op vrijdagavond een “discoavond” georganiseerd. Bet-
ty P. heeft dit  op faceboek gezet, zodat ieder het kon lezen (dank 
je wel Betty).  Gerrit E. heeft zijn muziekinstallatie en de discolich-
ten te voor schijn gehaald en muziek gedraaid. Er was voor elk wat 
wils…..En wat was het een super avond met heel veel opkomst van 

groot tot klein. Zaterdag was het alweer de laatste 
dag dat we het ijsbaanhokje open hadden. Daarna 
ging het weer dooien. We kunnen terug zien op 
een paar heerlijke schaatsdagen en er is circa 50 
liter poeiermolke doorheen gegaan. Hopelijk laat 
koning winter niet weer zolang op zich wachten. 
Inmiddels hebben we alles weer opgeruimd en kan 
het voorjaar maar komen. Wanneer koning winter 
weer in aantocht is en de ijsbaan kan open dan 
heeft Hindrik Wilkens de vlag in Nijega uit, Wilma 
op de Susterwei en Sjoukje op de Mr. Iniawei in de 

Tike. 
 
Groetnis fan it bestjoer fan IJsclub Foarût Nijega /de Tike  
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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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Playback je gek 2018 

Playback je gek was een groot succes 

Toptalenten in De Tike!  

29 deelnemers en 20 optredens. Playback je 
gek 2018 haalde daarmee een recordaantal 
aanmeldingen. Op zaterdagmiddag 10 februa- ri 
zat het dorpshuis vol nieuwsgierige supporters. Familie, vrienden 
en dorpsgenoten keken uit naar het resultaat van de wekenlange 
voorbereidingen van de talenten. En ik ook!  

Aan ons namelijk de moeilijke taak om verschillende prijzen toe te 
kennen aan de verschillende optredens. 
Samen met Rinus en Marijke zat ik in de 
jury en mochten wij genieten van een goed 
gevuld en zeer gevarieerd programma. Al-
les kwam voorbij: van Kinderen voor Kin-
deren, de Blues Brothers tot aan de Vogel-
tjesdans. Ik kon niet stil op de kruk blijven 
zitten en pakte geregeld wat danspasjes 
mee. 

In de pauze kon presentatrice Mariëtte 
weer even op adem komen en stonden An-

neke, Betty en Sandra klaar achter de bar. Bibeth zorgde er voor 
dat de volgende act paraat stond op het podium en toen de vijftien 
minuten voorbij waren, zat Folkert weer aan de knoppen van de 
muziek. Het was duidelijk dat niet alleen pappa’s en mamma’s het 
druk hebben gehad met de voorbereidingen. Ook de organisatie 
had alles tip top voor elkaar.  

Tijdens de tweede helft van de show lieten we ons weer verrassen 
door de fantastische uitvoeringen. Hierbij een kleine greep uit de 
dynamische lijst: Frozen, De Luizenmoeder en de Zwarte Pieten 
Move. Het enthousiasme straalde van de deelnemers af, het pu-
bliek deed leuk mee, kortom: de sfeer zat er goed in! Na elk optre-
den was er ruimte voor een moppentapper. Gyan bleek de beste 
grappenmaker te zijn en ging naar huis met een grote zak snoep. 

Niet alleen Gyan viel in de prijzen. In de leeftijdscategorie 10 – 15 
jaar behield Gerrit zijn titel. Hij won de eerste prijs met zijn num-
mer ‘Boer uut Drenthe’ die hij vol overgave meezong.         Wat 
een inlevingsvermogen!  
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In de leeftijdscategorie 4 t/m 9 jaar won Elina de hoofdprijs met 
haar vertolking van ‘Ik heb een heel zwaar leven’ van Brigitte 
Kaandorp. Haar outfit, gezichtsuitdrukking en pianospel: alles was 
tot in de detail geloofwaardig! 

En ook zij kregen een mooie beker: Elina (nog een keer ☺), Yldou 
en Yannick met ‘Zwaar bestaan’ van de Musical Annie. Séda met 
‘You will know my name’ van 4LIFE. Jildou, Annalys en Paulus met 
‘Laat het los’ van Frozen. Joyce, Shannon en Daniëlle met ‘Look 
what you made me do’ van Taylor Swift. Broer en zus Annemijn en 
Floris ontvingen de aanmoedigingsprijs voor hun Drakendans op-
treden.  

Maar wat wij ook al aan het einde van de Playback je gek middag 
echt wilden benadrukken: er waren absoluut geen verliezers! Ie-
dereen heeft tijd, energie en passie erin gestoken en dat was zeker 
te zien op het podium. Ik heb genoten van alle toptalenten in De 
Tike. Het was een eer om in de jury te mogen zitten.Met spontane 
playbackgroet, 
Bitoen 
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Zelfgemaakte Boterkoek met Peccannoten 

Benodigdheden:  

-250 gr bloem 

-125 gr witte bastardsuiker 

-snufje zout 

-2 zakjes vanillesuiker 

- mespuntje citroenrasp 

- 225 gr koude boter 

- 1 ei 

- 10 ongezouten pecannoten of walnoten 

Voorbereiden: 

Verwarm de oven voor op 175 graden. Smeer een boter/koekvorm 

met een middellijn van 24 cm. In met boter. 

Bereiden: 

Doe de bloem, bastardsuiker,het zout,de vanillesuiker en de ci-

troenrasp in een kom. Snijd de koude boter in kleine blokjes. Doe 

de boterblokjesin de kom en kneed er snel een samenhangenddeeg 

van. Druk het deeg in de vorm.Trek op de platgemaakte bovenkant 

met een vork een streepjespatroon in het deeg. Klop het ei los en 

bestrijk de bovenkant van de boterkoek met ei. Bak de koek onge-

veer 30 minuten in de oven. Laat afkoelen en haal hem dan uit de 

oven 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXzuzqq-XZAhXFyKQKHSsqDHQQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fwww.foodiesmagazine.nl%2Frecepten%2Fboterkoek-met-amandelen%2F&psig=AOvVaw38XHhnIRWJe29IcEwj4VBe&ust=15208945100


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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In groet nei it sikehûs 

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

Maandag:  

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

Volksdansen van 14.30-15.30                                                          

Contactpersoon Winnifred de Bruin tel: 371626 

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

 

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

Programma dorpshuis tot aan de zomer 
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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 
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 

 

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 juni 
 


