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Redactioneel 
 

 
Nog even en de zomervakantie staat voor 

de deur. Het wordt dit jaar een zeer 

sportieve zomer! Met o.a. de Tour de 

France, de Olympische Spelen en niet te 

vergeten onze eigen Visserpartij.                   

Sportief zijn we hier in Tzum ook. Veel 

Tzummers hebben meegedaan aan de 

Slachtemarathon van 4 juni jl. In deze 

uitgave foto’s van hen met verschillende 

ervaringen van die dag. Daarnaast o.a. 

verslagen van de kaatspartijen en het eerste 

lustrum van de Lyntsjedamespartij.               

En natuurlijk aandacht voor het Dorpsfeest 

met een verslag en foto’s. Ook de redactie 

was geïnspireerd door het thema: ‘’Oars as 

oars”, het resultaat is een nieuwe 

voorpagina!                                                   

Tot slot willen we een nieuw redactielid 

aan u voorstellen: Gerbrich Elgersma. 

Welkom Gerbrich! 

Iedereen een sportieve en zonnige zomer 

toegewenst! 

 

 

 

 

De redactie.  

 
………………………………………………………………… 
 

Vereniging van  

dorpsbelang 
 

 

Beste dorpsgenoten,  

 

Hierbij willen we jullie weer even 

bijpraten over een aantal actuele zaken. 

 

Dorpsfeest 2016 

Het 70-jarige jubileum van de Oranjefeest 

is inmiddels groots gevierd, en wat was het 

een geslaagd feest! 4 dagen lang was het 

een komen en gaan naar de activiteiten op 

het Lyntsjepark. Meer hierover leest u in 

deze editie van de Op e Hichte. 

 

Slachte 4 juni 2016 

Nog zo’n geslaagd en prachtig volksfeest.  

Het bracht vele Tzummers op de been. Of 

wandelend van Oosterbierum naar Raard, 

of als vrijwilliger langs de route en bij 

Slachtehiem.  Ook hierover meer in deze 

editie. 

 

Herinrichting oud kaatsveld 

Het plan voor de herinrichting van het 

oude kaatsveld is in mei gepresenteerd aan 

de inwoners van het dorp en vervolgens 

ook op de basisschool. We hebben 

enthousiaste reacties ontvangen op de 

plannen. We zijn op dit moment  bezig om 

de laatste afspraken te maken met partijen 

die het park en de speeltuin gaan 

aanleggen. In het plan is er rekening mee 

gehouden dat een deel van het werk wordt 

gedaan door vrijwilligers (voor het dorp, 

door het dorp). En daarvoor hebben we 

natuurlijk jouw hulp nodig! De 

werkzaamheden zullen bestaan uit het 

helpen bij het verwijderen van de bomen, 

helpen bij het plaatsen van boompalen, 

verwijderen van hekwerk, planten van 

nieuwe beplanting. De exacte planning van 

de werkzaamheden wordt nog bekend 

gemaakt. Graag willen wij weten wie zich 

kan inzetten om gezamenlijk een prachtig 

park en speeltuin te realiseren. Je kunt je 

opgeven bij Ditmar van den Berg via de 

mail op 

ditmarvandenberg@hotmail.com of een 

briefje door de bus op Voorstraat 14. Zodra 

de planning bekend is, wordt je benaderd 

voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Voor meer informatie over de plannen en 

voor een impressie van het plan verwijzen 

wij naar de website van www.tsjom.nl. 

Hier kun je een 3D presentatie bekijken en 

tekeningen van het plan.  

 

Wij wensen iedereen een hele fijne en 

zomervakantie! 

Hartelijk groet, 

Bestuur Dorpsbelang 
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Verkoop 

    Van 

       dorpsmolen 

          Tsjom 

 
 

Dorpsgenoten, na 22 jaren trouwe dienst 

is onze dorpsmolen verkocht! En 

waarom? De elektraprijzen zijn 

momenteel laag, van de provincie mogen 

wij niet ‘opschalen’, de huidige molen 

kon op elk moment voor dure reparaties 

komen te staan en wij konden nu ‘een 

goede prijs beuren’… Op 7 juni is de 

Wyntsjesnijer gedemonteerd en gaat een 

tweede leven leiden in Engeland. 

Op Laakwerd is het ‘kaal’ geworden en 

de buren missen hem al. Jammer, wij 

leveren als dorp nu geen bijdrage meer 

aan de productie van groene energie en 

zijn ‘onze melkkoe kwijt’…. In al die 

jaren heeft de Wyntsjesnijer meer dan 11 

miljoen kWh-en opgewekt, evenveel als 

het gemiddelde stroomverbruik van ruim 

150 huishoudens. 

Op de website van Tsjom 

(http://www.tsjom.nl/verenigingen/mast/do

rpsmolen-mast.htm) is te zien wat onze 

stichting MAST met de opbrengsten sinds 

1994 heeft gedaan. Meer dan € 250.000,- is 

aan dorpsprojecten en verenigingen 

geschonken of uitgeleend! Intussen hebben 

we ook nog een gevulde spaarpot… Die 

willen we graag gebruiken voor nieuwe 

duurzame initiatieven. Het liefst schaffen 

wij een nieuwe en een groter / efficiënter 

windmolen aan. Daar zijn we aan gewend 

en bovendien is dat nog steeds de 

goedkoopste duurzame energie-opwekker 

in onze windrijke regio. Vorig jaar is een 

bouwvergunning verleend voor een even 

grote windmolen. Helaas is dat op dit 

moment lastig te realiseren en niet 

interessant. Wij zullen geduld moeten 

hebben en kijken of er andere duurzame 

kansen op onze weg komen. 

Nog vragen of tips? Wij horen graag van u. 

Namens het bestuur van stichting MAST 

Aart Dijkstra 

14 juni 2016 

Een laatste blijk van aanwezigheid op 4 

juni bij de Slachteloop 

 

 

 

  

Van harte 

gefeliciteerd, 

namens de redactie 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7tHisdDNAhVsBsAKHSV5BisQjRwIBw&url=https://www.sterksel.nu/nieuws/387-feliciteer-de-geslaagden-&psig=AFQjCNGQdPZleO-wx3Gm4t36HPouHenKBA&ust=1467397901617513
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Spinneweb Pizzadebat. 
 
Wat een enthousiasme bij de jongeren van 

Tsjom bij het pizzadebat van zaterdag 21 

mei.  

Er waren maar liefst 23 jongeren aanwezig. 

De sfeer was heel ontspannen en iedereen 

had zijn/haar ideeën over de invulling van 

It Spinneweb. Eerst in kleine groepjes en 

daarna in een gezamenlijk debat. 

Ondertussen werden de pizza’s zelf 

gemaakt en gebakken in de BBQ. Smullen 

en praten, een goede combinatie!! Gezellig 

rond een kampvuur, welke door de jongens 

in een spontane actie zelf was gemaakt. 

Helemaal Super!! 

Toen alle wensen en ideeën waren 

besproken, zijn er drie werkgroepen 

gevormd. Dit is een werkgroep voor de 

tuin, een werkgroep om het interieur aan te 

pakken en de ruimte van de voormalige 

peuterspeelzaal een nieuwe look te geven. 

Als laatste een nieuwe feestcommissie om 

de activiteiten te organiseren. Alles wordt 

zoveel mogelijk bij de jongeren zelf 

gelaten, maar zij hebben wel volwassenen 

nodig om hun hierbij te helpen. Vanuit een 

nieuw te vormen bestuur gaat Femke 

Walsma ondersteunen bij de werkgroep 

interieur en neemt de functie van secretaris 

op zich. Tjitske Tolsma en Katherine De 

liveira gaan de werkgroep voor de tuin 

ondersteunen, samen met Hille Jacob 

Wagenaar. Jitske van der Sluis en Froukje 

Sieperda doen mee met de feestcommissie. 

Jikke van der Sluis is vliegende keep en 

neemt de rol van voorzitter in het bestuur 

op zich.Voor de tuin hebben de jongeren 

mooie ideeën, zoals een terras met 

overkapping en een voetbalveldje. Ook 

voor het interieur zijn mooie ideeën. Hier 

zijn nog wel extra handige handen voor 

nodig en mensen met verstand van tuin en 

opknappen van ruimtes.  

De jongeren gaan zelf opzoek naar 

vrijwilligers die hierbij willen helpen. Het 

gaat dan om korte termijn projecten. Het 

zou mooi zijn dat er bij ieder korte termijn 

project verschillende mensen willen 

helpen, zodat de druk verdeeld wordt. Het 

enthousiasme van de jongeren is er in ieder 

geval en daar zijn we heel blij mee. 

Een nieuw te vormen bestuur is dan ook 

bijna rond. Alleen de voor de functie van 

penningmeester zoeken we nog een 

vrijwilliger. 

De foto’s laten een mooi beeld zien van de 

avond van het groot Spinneweb pizzadebat 

 

 

 
 

 
 

http://www.itspinneweb.nl/
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Sportverenigingen It Lyntsjepark 

bundelen de krachten 
 

Beste inwoners van Tzum,   

 

Langs deze weg willen we alle inwoners 

van Tzum informeren over mogelijke 

samenwerking tussen SBST en de 

verenigingen die als hoofdgebruiker 

gebruik maken van it Lyntsjepark. 

Hiervoor nemen we u eerst mee terug in de 

tijd. 

 

In het verleden,  

Vanaf 1960 tot 2010 is er gekaatst op het 

kaatsveld in het midden van het dorp. Een 

prachtige plek omgeven door bomen, 

waardoor we als Tzummer kaatsers altijd 

‘smûk’ konden kaatsen. De faciliteiten van 

het kaatshok waren echter al langere tijd 

niet optimaal.  

  

Voetballen vindt al sinds de oprichting in 

1980 plaats aan de Smidsreed. Met de 

aanleg van het Tzummer bos is het 

trainingsveld aangelegd. Met de 

uitbreiding van het aantal seniorenelftallen, 

waaronder de dames,  was er dringend 

behoefte aan meer kleedkamers en betere 

trainingsfaciliteiten. 

 

Al voor de eeuwwisseling was er de wens 

om tennisbanen aan te leggen in Tzum, 

echter heeft het tot 2010 geduurd voordat 

er daadwerkelijk kon worden getennist in 

ons dorp. In dat jaar is Tennisvereniging 

Tzum opgericht  

 

Masterplan Tzum 

In 2003 is vanuit het Masterplan Tzum 

besloten om te streven naar concentratie 

van de diverse sporten op één centraal punt 

in het dorp. Het belangrijkste argument 

was destijds de gezamenlijke overtuiging 

dat het aanbieden van diverse sporten op  

 

één centraal punt het sporten als geheel 

aantrekkelijker en sterker maakt en  

 

voordelen oplevert op het gebied van het 

gezamenlijk gebruik van de faciliteiten 

zoals kleedkamers en de kantine.  

 

In de jaren daarna zijn de plannen verder 

ontwikkeld met de verkoop van het 

kaatsveld aan de Woningstichting Wonen 

Noord-West Fryslân als belangrijk 

onderdeel. Hierdoor ontstonden de 

middelen om het gebied rondom het 

voetbalveld te ontwikkelen tot een 

sportpark waar meerdere sporten mogelijk 

zijn met uitstekende faciliteiten, waaronder 

een ruim parkeerterrein. Naast de bijdrage 

van de woningstichting hebben de 

gemeente en provincie de aanleg van het 

sportpark mogelijk gemaakt. Niet in de 

laatste plaats hebben de Tzummers zelf een 

belangrijke bijdrage geleverd met name in 

de vorm van vele uren vrijwilligerswerk. 

 

Oprichting SBST 

Om de aanleg en latere exploitatie te 

begeleiden is in 2007 SBST opgericht: 

Stichting Beheer Sportaccommodaties 

Tzum. Het bestuur bestaat uit 

vertegenwoordigers van de besturen van de  

hoofdgebruikers van het complex. Dit zijn 

de voetbal-, kaats- en tennisvereniging. 

Vanwege het belang van goede 

(sport)voorzieningen voor het dorp is ook 

Dorpsbelang vertegenwoordigd. De 

stichting wordt voorgezeten door een 

voorzitter die niet afkomstig is van één van 

de verenigingen.  

 

Vanaf 2010: sporten op It Lyntsjepark 

De vele inspanningen van de Tzummers 

hebben ertoe geleid dat in 2010 ‘It 

Lynstjepark’ geopend kon worden. Een 

prachtig complex met een groot kaatsveld, 

2 schitterende tennisbanen, een volledig 

vernieuwd voetbalveld en vergroot en beter 

verlicht trainingsveld en een uitbreiding 

van het aantal  
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kleedkamers. Naast de drie verenigingen 

maakt ook de Oranjevereniging gebruik 

van het complex tijdens het jaarlijkse 

dorpsfeest. Ten opzichte van de oude 

situatie een geweldige verbetering en een 

prachtig resultaat van samenwerking door 

leden van de verschillende 

sportverenigingen en overige Tzummers 

die vanuit het belang van goede 

sportfaciliteiten hun steentje hebben 

bijgedragen.  

 

Sinds de opening van het Lyntsjepark 

werken de leden van de drie verenigingen 

samen aan het beheer, onderhoud en 

exploitatie van het complex en vormt de 

kantine het letterlijke hart van het park. 

Waar voorheen de gemeente 

verantwoordelijk was voor het onderhoud 

van de velden en de groenvoorziening, 

behoort dit inmiddels tot één van de taken 

van de verengingen. SBST speelt in het 

beheer, onderhoud en exploitatie een 

coördinerende rol.  

 

het heden 

Anno 2016 maken in totaal ruim 350 

leden, verdeeld over jeugd-  en seniorleden 

wekelijks gebruik van de voetbal-, kaats- 

en tennisfaciliteiten. In de zomermaanden 

worden vooral de tennisbanen en het 

kaatsveld gebruikt terwijl er in de koudere 

maanden volop actie is op het voetbalveld 

en het trainingsveld. Door de verdeling 

over de seizoenen zijn er wekelijks 

sportactiviteiten op It Lyntsjepark.   

 

en in de toekomst 

Lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht 

is gezond en zorgt voor verbinding tussen 

dorpsgenoten. Als dorp met rond de 1.200 

inwoners in een gebied dat over het 

algemeen wordt gekenmerkt door een 

krimpend inwonertal is de aanwezigheid 

van goede sportfaciliteiten een absolute 

must. De aanwezigheid van een 

aantrekkelijk aanbod sportvoorzieningen 

en een levendig verenigingsleven zijn 

belangrijke voorwaarden om nu en in de 

toekomst in trek te blijven als woonplaats.  

Waar we voorheen als verenigingen op 

verschillende locaties onze sport 

beoefenden, hebben we met de realisatie 

van It Lyntsjepark laten zien dat we 

uitstekend kunnen samenwerken. Sinds de 

opening van het sportpark zorgen we er 

met z’n allen voor dat het complex beheerd 

en geëxploiteerd wordt. Samenwerken 

kunnen we dus, dat hebben we bewezen.  

 

De afgelopen maanden hebben de besturen 

van de drie verenigingen en het bestuur 

van SBST regelmatig met elkaar gesproken 

over de mogelijkheden om ook op 

bestuurlijk vlak meer met elkaar  samen te 

werken. In de tijd van nu is het voor 

verenigingen steeds lastiger om het hoofd 

boven water te houden. 

 

Teruglopende sponsorinkomsten, 

ledenaantallen die onder druk staan en het 

steeds lastiger kunnen vinden van 

bestuursleden zijn zomaar een aantal 

uitdagingen waar alle verenigingen mee 

hebben te maken.  Dat we op dit moment 

drie financieel gezonde verenigingen zijn 

en dat het sportcomplex ook financieel de 

zaak op orde heeft is dan ook te danken 

aan de inzet en betrokkenheid van de leden 

en bestuursleden van de verschillende 

verenigingen.  

 

Dit willen we over 5, 10 en 20 jaar nóg 

kunnen zeggen en daarom zijn we er van 

overtuigd dat we op dit vlak een beweging 

moeten maken naar een situatie waarin we 

meer met elkaar samenwerken dan we tot 

op heden hebben gedaan. Samenwerking 

geldt dan vooral voor taken die momenteel 

door drie verschillende besturen worden 

uitgevoerd, zoals het secretariaat en de 

ledenadministratie. 

 

Uitgangspunt is en blijft dat we als 

verenigingen onze eigen identiteit 

behouden, maar dat we samenwerking 

zoeken op vlakken die ons met elkaar 

verbinden. We hebben dat in het verleden  

gedaan bij de aanleg van It Lyntsjepark, 

we doen dat momenteel voor wat betreft 
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het beheer en exploitatie van het park en 

zijn van plan om elkaar in de toekomst op 

bestuurlijk vlak te versterken.  

Wanneer? 

Als bestuur  van de drie sportverenigingen 

en SBST komen we maandelijks bij elkaar 

om alle zaken die komen kijken bij 

samenwerken met elkaar te bespreken. We 

leggen onszelf geen druk op dat dit proces 

binnen nu en enkele maanden moet zijn 

afgerond. We gaan voor de meest optimale 

vorm van samenwerken. Grofweg hebben 

we gesteld dat we dit jaar een beslissing 

willen nemen over de manier waarop we 

de toekomst in gaan, zodat we in 2017 

daadwerkelijk de volgende stap kunnen 

zetten. 

 

Tot slot 

De besturen van de drie verenigingen en 

SBST zijn ervan overtuigd dat we op de 

wanier zoals hierboven beschreven 

bouwen aan een vereniging die sporten in 

Tzum ook in de toekomst mogelijk maakt. 

 

We houden jullie op de hoogte!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur SBST 

Bestuur vv Tzum 

Bestuur K.F Wêz-Wis Tsjom 

Bestuur tv Tzum 

 

 

De Flear 
 

De naam van een 

nieuwe praktijk in 

Tzum. Mijn naam is Gerrie Zijlstra – 

Smitstra. Drie jaar opleiding aan de 

kruidenvakopleiding heb ik gevolgd. In 

september plak er nog een jaar aan vast. 

Vele kruiden hebben we behandeld en ook 

allerlei ziekten en lichaamsfuncties. In 

vroeger tijden werkten mensen met kruiden 

om te genezen van ziekten en kwalen. 

Door de komst van de pharmacie is veel 

van deze kennis verloren gegaan. Gelukkig 

is er nog wel wat bewaard gebleven. Vele 

kruiden en planten 

hebben 

inhoudsstoffen die 

we kunnen 

gebruiken om 

storingen in ons 

lichaam op te 

lossen. Tijdens de 

opleiding heb ik er veel over geleerd. Zelf 

maak ik thuis zalf, tinctuur en siropen. 

Voordeel van natuurlijke geneesmiddelen 

is dat er geen chemische reststoffen 

achterblijven in het lichaam, die een 

belasting kunnen vormen. Momenteel staat 

de vlier,”flear”in het fries, in volle bloei. 

Dit is dan ook de tijd om 

vlierbloesemsiroop en tinctuur te maken. 

Vlier versterkt het immuunsysteem, dus 

preventief bij griep en werkt 

griepverkortend. Ook bij hoofdpijn en 

allerlei ontstekingen zoals 

luchtweginfecties. 

 

En zo zijn er nog veel meer bloemen, 

struiken en kruiden die vlakbij ons groeien 

en bloeien en zo kunnen gebruiken. Naast 

de vlier is ook goudsbloem één van mijn 

favoriete planten om te gebruiken. Straks 

maak ik er weer zalf en tinctuur van. Zalf 

vooral voor wondjes en andere 

huidklachten. De tinctuur en thee vooral 

voor de leverfunctie en het uitscheiden van 

afvalstoffen. 

 

Het komt veel voor dat mensen bij de 

dokter niet verder komen en dat 

medicijnen niet meer werken. In de 

natuurgeneeskunde met behulp van planten 

en een voedingsadvies kan ik iemand 

verder helpen. 

Maak gerust eens een afspraak en vraag 

naar de mogelijkheden. Ook zijn de 

vlierbloesemsiroop en goudsbloemzalf bij 

mij te verkrijgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerrie Zijlstra 

Tel. 0517452718/ 0612867490 

Email g.zijlstra-smitstra@outlook.com 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjJ6O-UitfNAhUnDMAKHYsoA-kQjRwIBw&url=http://www.hartwijzer.nl/Digoxine.php&psig=AFQjCNHWXcp4btmIs45KV373DrfpK3e_Fg&ust=1467627732048466&cad=rjt
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Onderhoud 

Bos    Tzum 
 

Voor een betere ontwikkeling van de 

bomen in het Tzummerbos zal er 

onderhoud gepleegd moeten worden. Dit 

maakt het bosje vitaal en sterker 

waardoor het bos ook bos blijft. 

 

U als bewoner van Tzum en gebruiker van 

het Tzummerbos willen we als eerste laten 

weten dat we in de periode aug-sept 

beheerswerkzaamheden willen laten 

plaatsvinden aan het Tzummerbos. 

Het 2,5 hectare bos is in 1999 aangelegd. 

Dagelijks wordt er door een grote groep 

mensen een ommetje gemaakt.  Het is een 

prachtige stukje natuur waar veel 

Tzummers van genieten.  

 

Willen we dat dit stukje natuur over 15 tot 

20 jaar nog  zo geliefd is en gebruikt kan 

worden, zullen er de komende periode 

maatregelen genomen moeten worden. 

De gemeente heeft ervoor gekozen om het 

beheer en onderhoud van het bos in Tzum 

maar ook dat van Franeker en de 

Landschapselementen en de andere 

dorpsbosjes van de gemeente in handen te 

geven van een Stichting bosbeheer Fryslăn. 

(SBBF) 

SBBF zal de komende jaren in alle 

bosgebiedjes in de gemeente Franekeradeel 

beheerswerkzaamheden gaan uitvoeren. 

 

Voor de komende periode (aug-Sept) 

houdt dit in dat  SBBF zich bezig gaat 

houden met werkzaamheden in het 

TzummerBos en het nieuwe bosje in 

Franeker zuid. 

Het bos kent veel achterstallig onderhoud 

en de maatregelen die genomen moeten 

worden zullen hier en daar vrij drastisch 

overkomen. 

Veel werk kan door het te dichte 

bomenbestand met vaak een lengte van 15 

tot 20 meter niet meer handmatig worden 

uitgevoerd, vandaar dat er door SBBF 

gekozen is om dit werk uit te besteden aan 

een specialist. 

Wat gaat er in grote lijnen gebeuren. 

Het bomenbestand worden machinaal 

gedund, om dat te verwezenlijken moeten 

er paden gemaakt worden van waaruit 

machinaal de naastliggende bomen worden 

gedund 

De aanwezige onderbegroeiing die redelijk 

ontwikkeld is wordt gespaard zodat daaruit 

weer toekomstige bomen kunnen groeien. 

 

Overlast. 

Al de werkzaamheden zullen hoofdzakelijk 

in de bosvakken plaatsvinden, hierdoor kan 

hinder ontstaan voor de gebruikers van het 

bos. Het vrijgekomen materiaal moet 

worden afgevoerd, dit kan alleen maar via 

het pad naast het voetbalveld, al het 

materiaal (snippers en stammen) worden 

voor zo ver als mogelijk direct afgevoerd.  

Bij de twee toegangen van het bos worden 

borden geplaatst met een waarschuwing 

van de werkzaamheden en als er echt 

gevaar ontstaat zal een pad tijdelijk worden 

afgesloten. 

Al deze werkzaamheden hebben tot doel 

dat de bosgebiedjes behouden blijven en 

we nog jarenlang kunnen genieten van een 

uniek stukje natuur in onze eigen 

omgeving. 

 

Zijn er nog vragen of u wilt iets meer 

weten over de werkzaamheden dan kunt u 

altijd contact met ons opnemen, of u 

bezoekt de website  van onze stichting. 

www.SBBF.nl 

Stichting bosbeheer Fryslăn 

Rijkstraatweg 4 9036 JA Menaldum 

Tel 0518-419612. 

E. info@SBBF.nl 

  

mailto:info@SBBF.nl
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Lyntsjepraet 

Nieuws van de Staetlânsskoalle 

12 mei, Hoog bezoek!  

Vanmiddag kregen we onverwacht bezoek 

van de Burgemeester van Franekeradeel.  

Mijnheer Eduard van Zuijlen was op 

kennismakingstocht in Tzum samen met 

mensen van het dorpsbelang Tzum. Ook 

onze school werd met een bezoekje 

vereerd. 

 

In alle klassen kwam burgemeester van 

Zuijlen even langs. De kinderen kregen een 

momentje de kans om hem vragen te 

stellen. Vragen als, in wat voor huis woont 

u, krijgen wij nog de speeltuin, tot aan 

hoeveel geld verdient u, passeerden de 

revue. Vooral de ambtsketting maakte veel 

indruk!!  

20 mei, Bezoek aan brandweerkazerne 

 

Groep 1 en 2 heeft een bezoek gebracht 

aan de brandweerkazerne in Franeker. 

Dat was een feest voor de kinderen. 

Ze kregen uitleg van een brandweerman en 

juf Marjan werd helemaal aangekleed als 

een echte brandweervrouw, met pak, helm 

,handschoenen en een echt masker met 

zuurstoffles op de rug. 

24juni, Dorpsfeest Tzum 

 

 Deze week is er dorpsfeest in Tzum. 

Vandaag hebben we op school allemaal 

leuke spelletjes gedaan. Zoals, ski lopen, 

met een helm op je hoofd een beker legen 

in een emmer en boogschieten, vliegend 
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tapijt. We kregen ook drinken en een 

koekje. De spelletjes stonden niet in de 

goede volgorde. Het was soms even 

zoeken. We vonden het leuk. We gaan 

zometeen patat eten en in de zweef en 

schieten en rondhangen in de tent! En 

suikerspinnen en popcorn eten! Iedereen 

een fijn dorpsfeest! Vriendelijke groeten, 

Pieter Tolsma en Jan Tymen Eisma 

30 juni, Modderdag! 

 

Op woensdag 29 juni was het kliederdag 

voor de kleuters , de kinderen mochten 

heerlijk met modder , zand en water 

spelen. Allemaal kwamen ze in hun oudste 

kleren op school en na wat instructies 

mochten ze naar buiten. En dat was 

genieten! Ook het weer werkte mee, het 

was een super modderdag! Hier zijn de 

foto's 

Website 

Het voorgaande is slechts een greep uit de 

hoogtepunten van de Staetlânsskoalle. Dus 

bezoek    regelmatig de website voor de 

laatste nieuwtjes en informatie over school, 

de vereniging en ontwikkelingen in 

onderwijsland!  Beslist de moeite waard 

om die regelmatig te bekijken.  

U kunt ons vinden op:  

www. cbsstaetlansskoalle.nl  

Martenahiem…0proep!  
 

De paden op, de lanen in…. 

De paden op, de lanen in, vooruit met 

flinke pas 

Met stralend oog en blijde zin 

En goed gevulde tas 

De Zonne lacht ons vrolijk toe 

Ons groet der vooglenzang 

En wij worden vast niet moe 

Al wand’len w’uren lang 

Tra-ta-ta-ta bom, bom, tra-ta-ta-ta bom, 

bom 

Al wand’len w’uren lang 

 

Nu ’t eensgezind en ordlijk gaat 

Heeft elk plezier er van 

Tra-ta-ta-ta bom, bom, tra-ta-ta-ta bom, 

bom 

Heeft elk plezier er van 

 

Omdat ook de bewoners van Martenahiem 

graag eens een luchtje scheppen, zijn wij 

opzoek naar leuke ,sociale vrijwilligers, 

welke bijv. eens per week een wandeling 

of fietstochtje op de duo fiets willen 

maken. 

En…zoals het spreekwoord zegt; vele 

handen maken licht werk, dus aan extra 

handen ook in Martenahiem te kort. 

Mocht u geïnteresseerd zijn ons te helpen 

en ondersteunen bij de 

dagelijkse/wekelijkse activiteiten kom dan 

gerust eens langs of neem contact op met : 

 

Ytje de Boer     Geke de Schiffart   

06-21490900  0518-452324 di &do 

 

Email: 

activiteitenbegeleiding.martenahiem@patyna.nl 
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Nijs fan de Oranjevereniging 
 

Na maanden van 

voorbereiding ligt 

onze 70
e
 verjaardag 

nu alweer achter 

ons. Het was wat 

ons betreft een zeer 

geslaagd 

verjaardagsfeestje 

met prima weer en van begin tot eind een 

gezellige sfeer. Het programma was goed 

gevuld met voor ieder wat wils.  

 

Op donderdag 23 juni startte het feest met 

een optocht. Dit keer, (mede door de 

ingewikkelde verzekeringskwestie die het 

met zich mee bracht) niet met trekkers en 

versierde wagens, maar lopend, op de fiets 

of met karren aangedreven met mankracht.  

Ondanks het feit dat maar weinig groepen 

zich hadden opgegeven, liep er een 

prachtig opgetuigde, feestelijke lange sliert 

deelnemers door het dorp, aangevoerd door 

het als een pauw zo trotse bestuur van de 

Oranjevereniging.  

 

 
Buurtvereniging Tusken Terp en Wetter 

volgde het bestuur op de voet, gewapend 

met 2 spoorbomen die bij elke kruising 

dicht gingen, waarna, oars as oars, niet de 

trein maar de voetgangers en fietsers van 

deze buurt een rondje tussen de 

spoorbomen door zigzagden. Janet Adema 

hing de beest uit. Ze viel niet in de prijzen, 

maar als enige ‘solo-act’ verdient ze hier 

nog wel en eervolle vermelding voor 

stoerheid en originaliteit. 

Buurtvereniging Foar de Toer volgde met 

een verzameling ‘verdraaide’ sprookjes. 

Rapunzel werd belaagd door een 

merkwaardige prins op een ezel, 7 

sneeuwwitjes liepen rond een glazen kist 

met daarin een dwerg, een grote geit liep 

rond met een klok en 7 wolfjes, twee 

Grietjes flankeerden een door de heks 

getrokken groentehuisje en Ali B(aba) 

moest het ditmaal doen met 14 rappers in 

plaats van 40 rovers. De Lyntsjesnijers 

hadden letterlijk alles omgedraaid met hun 

variatie op de rattenvanger van Hamelen, 

‘de mûzefanger fan Tsjom’. De muizen 

liepen in grote getale achterstevoren (maar 

toch ook niet) voor de mûzefanger uit. 

Björn en Josephine Ritsema waren samen 

Tarzan en Jane, met een prachtige jungle 

kar achter een tot jeep getransformeerde 

skelter. Smiwofa had wel een versierde 

wagen, maar dit jaar stond daar in plaats 

van een trekker een houten paard voor. De 

aandrijving was echter niet met 

paardenkracht, maar op mankracht. Ook 

Smiwofa had alles wat maar om te draaien 

was omgedraaid, zoals een beppe op de 

step en een jong meisje achter de rollator, 

een bouwvakker aan het ziekenhuisbed en 

een zuster druk in de bouw. Ook het 

onderstel was wat oars as oars….Na een 

wat te enthousiast genomen 
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verkeersdrempel lag er iets dwars door 

midden en wilde de hele constructie niet 

meer voor- of achteruit. Gelukkig zijn de 

Smiwofa’s zeer vindingrijk, ter plekke 

werd een lasser geronseld, en na een kleine 

afsnijdmanoeuvre kon de wagen weer 

invoegen in de optocht.  

De jury vond de uitdossing en de zo nu en 

dan op straattheater lijkende uitvoering van 

Foar de Toer het leukst, dus zij mochten de 

eerste prijs in ontvangst nemen. De 

overweldigende hoeveelheid achterwaartse 

omgekeerde muizen van de Lynstjesnijers 

maakten ook veel indruk, dus de 2
e
 prijs 

was voor deze buurtvereniging. En de keer 

op keer met veel enthousiasme uitgevoerde 

spoorwegovergangact van Tusken Terp en 

Wetter was goed voor een 3
e
 prijs.  

Om half negen opende voorzitter Fokke 

het feest in de tent, en kondigde de revue 

Babbelegûchjes aan. Deze revue, voor 

Tsjommers, door Tsjommers en over 

Tsjommers zou gepresenteerd worden door 

gastspreekster ‘Andrea’ (Truus Overal). 

Andrea had echter autopech, en was tegen 

een dikke pûster wyn in op de fiets 

onderweg naar Tsjom, bleek na een 

ongerust telefoontje van Fokke. Gelukkig 

wist Teake Greidanus met zijn koor en 

combo de zaal te vermaken tot Andrea op 

de fiets de tent in kwam om de boel over te 

nemen. De aanwezige bezoekers werden 

getrakteerd op een aaneenschakeling van 

sketches en liedjes, soms heel specifiek 

over Tsjommers, soms wat meer algemeen 

maar wel met een knipoog naar het dorp.  

Na afloop van de zeer geslaagde revue 

werden alle spelers en zangers, regisseur 

Sjoerd Fortuin, comboleider Teake 

Greidanus en alle andere mensen die deze 

revue tot een succes hebben gemaakt 

bedankt. Vervolgens speelde het 

gelegenheidscombo (Jessye Greidanus, 

Erwin Hoekstra, Sietze Greidanus en 

Cornelis Rusticus) nog een aantal leuke 

sets, waardoor het in de tent op deze eerste 

dorpsfeestdag nog tot in de kleine uurtjes 

gezellig druk bleef.  

 
Vrijdagochtend om 9 uur (nou ja…9:15u ) 

verzamelden 44 pearkes zich op het veld 

om te ondergaan wat het bestuur voor oare 

draai aan het kaatsen had gegeven dit feest. 

Via de dorpstamtam was al hier en daar 

bekend geworden dat we ‘iets’ gingen 

doen met de samenstelling van de pearkes. 

Voor 2 pearkes was dat een reden om zich 

van te voren terug te trekken. Een aantal 

andere van de overgebleven 44 pearkes 

stond er van te voren ook wat sceptisch 

tegenover; want stel je voor dat je moet 

kaatsen met iemand waarmee het helemaal 

niet klikt? Gelukkig bleek na de eerste 

wisselronde dat zo’n partnerruil vooral 

heel leuk is. De tweede wisselronde werd 

daardoor met veel nieuwsgierigheid 

tegemoet gezien, tegen wie, en vooral mét 

wie kaats ik deze keer? De laatste ronde 

was, net als de eerste ronde, weer met de 

eigen partner. Iedereen kaatste dus 

individueel, en na een leuke, gezellige 

kaatsdag met perfect droog kaatsweer 

resulteerde dat in de volgende uitslag:  

In de A-klasse kwamen Frits Hoekstra en 

Erwin Atsma na 4 gespeelde partijen op 

precies hetzelfde aantal punten en 

tegenpunten uit. Met hun maat (Gerhardina 

Talsma en Elisah Vos) kaatsten ze daarom 

nog een spannende vijfde ronde om de 

eerste en tweede prijs. Uiteindelijk wonnen 

Frits en Gerhardina die ronde, waardoor 

Frits de krans in de A-klasse in ontvangst 

mocht nemen. Erwin werd dus tweede, 

Reinout Dijkstra werd 3
e
 en Johanna 

Atsma eindigde heel knap op de 4
e
 plaats.  

In de B-klasse kwamen 36 parturen uit, dus 

het aantal te verdelen prijzen lag 
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logischerwijs hoger. De uitslag was als 

volgt: Anita Koopmans kaatste zowel met 

haar maat Lieuwe Bosch als ook met haar 

wisselpartners de sterren van de hemel, zij 

kreeg dus zeer verdiend de krans 

omgehangen. Jelle Cnossen eindigde als 

2
e
, Pietrik Wynia werd 3

e
. Redmar 

Cnossen kreeg de boodschappentas 

behorende bij de 4
e
 prijs uitgereikt en Janet 

Greidanus eindigde op de 5
e
 plaats. Na 

afloop van de prijsuitreiking bleek dat 

Douwina Yntema evenveel punten had 

behaald als Janet, maar op de een of andere 

manier uit het overzichtje was 

verdwenen…Uiteraard heeft ze nog wel 

een prijs gekregen, maar hierbij dus nog de 

eer die ze verdiend. 6
e
 in de B-klasse werd 

Jelmer Wielinga, op de 7
e
 plaats eindigde 

Jeroen Zondervan, Niels Strikwerda werd 

8
e
, Jeannette Westra 9

e
 en Minke 

Greidanus eindigde op de 10
e
 plaats. Niet 

alleen met kaatsen, maar ook met 

verkleden was er deze keer een prijs te 

verdienen. Veel kaatsers zagen er prachtig 

uit, maar uiteindelijk sprongen 2 pearkes 

eruit door met name de mooie match en 

aandacht voor details: Britt Lormans & 

Sietze Greidanus en Gerhardina Talsma & 

Frits Hoekstra waren volgens het 

Oranjebestuur beide even prachtig. 

Vandaar dat beide paartjes een bbq-pakket 

kregen dat ze samen moesten delen. 

Lieuwe Bosch heeft het hele feest weer 

prachtig op de gevoelige plaat vastgelegd. 

Zo ook alle prijswinnaars van het kaatsen. 

Natuurlijk staan alle foto’s en filmpjes van 

Lieuwe op www.tsjom.nl  

 
Op het schoolplein konden de leerlingen 

van groep 3 t/m 8 zich op vrijdagochtend 

uitleven met verschillende Oudhollandse 

spelletjes en 6-kamp spellen. Dat leidde 

hier en daar tot lichte chaos, maar vooral 

tot hele enthousiaste competitie en veel lol. 

Aan het einde van de ochtend was 

volkomen onduidelijk welke groep het 

beste gescoord had en wie er überhaupt 

ook alweer in welke groep hoorde, maar 

had iedereen zich heel prima vermaakt, en 

dat was het doel uiteindelijk.  

Datzelfde doel bereikte de Twentse 

Showband Millennium op vrijdagavond 

ook. Tijdens het eerste nummer sprong 

zanger (en opticien) Rene Lange gelijk op 

de bar, en daarmee was de toon gezet: Het 

werd een dik vet feest, dat zich vanaf het 

eerste nummer, tot ver nadat de band het 

podium al verlaten had, op de dansvloer 

afspeelde. Tzum vond deze tukkers 

duidelijk leuk, en de tukkers vonden Tsjom 

ook super, dus wie weet was dit niet hun 

laatste optreden op het Tsjommer 

dorpsfeest…. 

Volgens het programmaboekje kon er op 

vrijdag vanaf 13:00u ook gedart worden, 

superdeluxe in een speciale darttent. De 

oplettende kijker zal het vast gemerkt 

hebben: Er was geen darttent. En nee, dat 

kwam niet omdat wij als bestuur het 

vergeten waren, de reden was dat we de 

tent afgebeld hebben, omdat met één 

deelnemer een dartcompetitie vrij 

voorspelbaar wordt…Janco Bosch werd 

dus zonder een pijltje gegooid te hebben de 

winnaar van het darttoernooi. De 

levensmiddelenpakketten hebben we in 

verband met het gebrek aan deelnemers 

ook maar afbesteld, maar Janco kreeg wel 

een troostworstje. Volgende keer beter? Of 

volgende keer maar niet weer?  

Zaterdag begonnen we de dag om 10 uur 

fris en fruitig met een gekostumeerde 

wandeling door het dorp, ook wel optocht 

genoemd. De optocht eindigde om 11 uur 

bij de tent, waar de koffie klaar stond. De 

koffiebehoefte bleek echter groter dan de 

zetcapaciteit, dus nadat de eerste 80 kopjes 

koffie verdeeld waren, moest er (gelukkig 

wel onder het genot van een stukje 

oranjekoek) gewacht worden op nieuwe 
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bakkies troost…Het was gelukkig prachtig 

weer en het zat erg genoeglijk op de 

biersets buiten, dus een straf was het niet 

om te moeten wachten.  

Om 13:00u stond dan eindelijk het 

tobbedansen op het programma! Na 

maanden van vergaderen, wikken en 

wegen, overwegen van opblaasbare 

tobbedansschansen, fieldtrips en tests was 

het eindelijk zover: De met een 

zeecontainer, zware balken, heel veel 

plaatmateriaal en noeste arbeid gebouwde 

schans kon eindelijk officieel in gebruik 

genomen worden. Officieus was dat 

vrijdagnacht al gebeurd. Althans, dat is de 

meest logische verklaring voor het feit dat 

er ineens mensen met een natte onderbroek 

in hun hand bier kwamen bestellen aan de 

bar… 

Zoals blijkbaar gebruikelijk is in Tzum, 

deden er veel meer mensen mee aan het 

tobbedansen dan de elf personen die zich 

van te voren opgegeven hadden. Vol 

enthousiasme en hier en daar bloedfanatiek 

stortten Tzummers in alle 

leeftijdscategorieën zich van de schans. 

Omdat gewicht toch wel een voordeel 

bleek te zijn, hebben we besloten prijzen 

uit te reiken in 2 categorieën, de lichte 

‘jonkies’en de iets zwaardere 

seniorcategorie. Dhymond Richardson 

werd in de lichtgewichtklasse overtuigend 

eerste, gevolgd door Robin Benders op de 

2
e
 plaats. Gerrit Jan Tolsma werd 3

e
. 

In de iets oudere/grotere/zwaardere 

categorie werd Sybren de Groot (na heel 

veel pogingen waarbij echt alleen de tijd 

van de eerste en tweede poging meetelde) 

3
e
. Erwin Atsma werd 2

e
 en Niels 

Strikwerda werd eerste. Omdat er een 

behoorlijke bui losbarstte en veel mensen 

nog droog waren en wilden blijven, 

verplaatste de gezelligheid zich in rap 

tempo van de rand van de sloot naar de bar 

in de tent. Dat was prachtig, want daardoor 

was iedereen mooi op tijd voor de 

playbackshow, die afgetrapt werd door 

Jorick en Feije Tamminga, met het 

nummer Streets van Kensington. Meerdere 

aanwezigen hielden het niet droog bij het 

aanzien van zoveel ontroerende 

schattigheid. Voor wie het gemist heeft, 

sterreporter Lieuwe heeft een filmpje van 

het optreden van deze mannen en alle 

andere optredens op tsjom.nl geplaatst.  

Yannah Palma en Diona Jager dansten 

vervolgens precies zo als Taylor Swift op 

het nummer Shake it off. Prachtig! Caprice 

Tolsma, Bianca Hiemstra en Gerbrich 

Koster deden daarna de chipmunks-

uitvoering van Justin Bieber zijn hit Sorry. 

Ook dit was weer superleuk. Cheyenne 

Tolsma en Rigt Steensma waren de laatste 

officiële deelnemers van de 

juniorplaybackshow. Zij deelden alvast 

hun wensen/eisenlijstje voor hun 

toekomstige echtgenoot met alle 

aanwezigen met hun uitvoering van het 

nummer ‘Dear future husband’ van Megan 

Trainor. Ook deze dames waren weer 

onvoorstelbaar enthousiast en vertederend. 

Alle deelnemers hadden dan ook een prijs 

verdiend. Elsa Bakker en Yenthe van der 

Kooij meldden zich ook nog spontaan aan, 

zij wilden heel graag ‘Mag ik dan bij jou’ 

van Claudia de Breij op het podium 

uitvoeren. Ook hun optreden werd beloond 

met een prijs.  
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Ondertussen kwam de regen met bakken 

vol uit de lucht zetten, was in het 

Martenahiem zanger Michel Coenen een 

feestje aan het bouwen, en kwam op het 

Lyntsjepark dweilorkest de Putkapel de 

tent in. Het matinee was al goed op gang 

gekomen, en het werd met de minuut 

gezelliger. De Jodeldames lieten de hele 

tent (in elk geval het podium) trillen op de 

grondvesten met hun uitvoering van de 

Jodeljump en Gerhardina Talsma en 

Ymkje Zijlstra brachten de hele tent (in elk 

geval hun eigen kerels) het hoofd op hol 

met hun verrassende act. 

 
2goLucky maakte het feest compleet en 

verder dan dat het echt heel lang heel leuk 

en heel gezellig was moet je over sommige 

avonden geen verslag willen schrijven. Op 

zondag was er voor de echte diehards nog 

een tentkerkdienst, gevolgd door het 

opruimen en afbreken van de tent door 

bestuur en vrijwilligers.  

En nu gaan we broeden op een thema voor 

het volgende feest. En nadenken over een 

opvolger van onze voorzitter Fokke. En 

evalueren wat we een volgende keer 

anders, beter of vooral niet meer gaan 

doen. Maar eerst gaan we vakantie vieren. 

Iedereen super bedankt voor de 

enthousiaste aanwezigheid en deelname 

tijdens het dorpsfeest, we hebben samen 

prachtige dagen gehad. Tot ziens op de 

jaarvergadering (datum volgt) en voor nu 

een heerlijke vakantie gewenst.  

 

Namens de Oranjevereniging, Tine 

 
 
 

 
 
 

Alle Jeugdteams Voetbalver. 

Tzum Voorjaarskampioen!! 
 

De Voetbalver.Tzum had in de 

Voorjaarscompetitie van 2016 4 

Jeugdteams, te weten, Tzum F1, Tzum E1, 

Tzum D1 en Tzum MD 1. 

Tzum D1 werd zaterdag 7 mei – na hun 

gewonnen wedstrijd – feestelijk onthaald 

en mochten door hun behaald 

kampioenschap op de Kampioenskar door 

het dorp, gevolgd door het eten van patat, 

een frikandel en limonade! 

Na de wedstrijden zaterdag 14 mei 

mochten ook de andere teams,  Tzum F1 

en Tzum E1 op een platte kar door het dorp 

en na afloop kregen ook zij  patat, een 

frikandel en limonade in de kantine op It 

Lyntsjepark! 

Ook kregen alle spelers, leiders en trainers 

nog een fraai herinneringsteken en een bos 

bloemen uitgereikt. 

Omdat de MD1 al eerder kampioen was 

geworden gingen zij als eerste op de platte 

kar en kregen hierna een lekker ontbijt 

voorgeschoteld in de kantine. 
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Een uniek feit voor een kleine 

Voetbalverenging als deze. 

 

Jeugdsponsor actie Poeisz; 

Begin februari was de VV Tzum de eerste 

Vereniging die zich kon tonen bij de 

Poeisz bij het treinstation om zoveel 

mogelijk munten te verzamelen. 

Deze actie is weer prima verlopen want 

tijdens het slotgala in het FEC te 

Leeuwarden kregen we een cheque van € 

950,00 overhandigd!! 

Hierbij dank aan iedereen die ons hierbij 

hebben gesteund! 

 

Twee weken na de gevierde 

kampioenschappen was het voetbalseizoen 

alweer voorbij en hadden we nog enkele 

activiteiten op de agenda; 

 

Vrijdag 27 mei weer het traditionele 
Stratenvoetbaltoernooi, hier was een 

deelname van 6 teams. Elk team mocht 4 

wedstrijden spelen. Na de poules werd er 

om de verschillende plekken gespeeld. 

Smiwofa verloor de laatste wedstrijd van 

Foar de Toer, hierdoor eindigden zij als 6
e
 

en Foar de Toer dus als 5
e
. De strijd om 

plek 3 en 4 ging tussen de winnaar van 

vorig jaar- De Nije Bining en Tusken Terp 

en Wetter, laatst genoemde wist dit in een 

overwinning om te zetten en werden dus 

3
e
. De finale ging tussen de teams van De 

Lyntsjesnijers en De Knikkeraars. De 

Knikkeraars wisten twee maal op 

voorsprong te komen maar De 

Lyntsjesnijers kwamen steeds weer terug, 

2-2. Penaltys moesten dus de beslissing 

brengen. Deze werden beter genomen door 

De Knikkeraars en zij werden dus de 

terechte winnaar dit jaar! 

 

Zaterdag 28 mei stond in het teken van de 

seizoensafsluiting. 

De ’s morgens was er van 09.30 – 12.00 

uur een heuse Voetbalclinic voor alle 

Jeugdleden. Hier konden zij hun kunsten 

vertonen en veel van opsteken! Een zeer 

geslaagd evenement! Hierna weer met z’n 

allen aan de patat en op naar het volgende 

seizoen!! 

 

 

De ’s middags was er voor de Senioren een 

GOET FOUD gemengd Mix toernooi 

bedacht door de Feestcommissie, 

bestaande uit; Anjali Kooistra, Jessey 

Greidanus, Tsjidsger Terpstra en Justin van 

Abbema. 

Fraai uitgedoste spelers kwamen hierbij het 

veld op. 

De prijs voor de mooist uitgedoste speler 

ging naar Frits Hoekstra die in een 

gewaagde bikini binnen de lijnen kwam! 

Het Gemengde Mix toernooi werd 

gewonnen door het team van Baukje 

Ypenga, Annerigt Terpstra, Jan de Boer, 

Hauke van der Meulen, Alle Tamminga en 

Erwin Atsma. Zij kregen een fraao BBQ 

pakketje! 

Hierna was inmiddels de barbecue warm 

en kon er nog lekker gegeten en gedronken 

worden! 

 

Als uitsmijter dit seizoen was er nog een 

Reünie vanwege het feit dat er 10 jaar 

Vrouwenvoetbal bij de VV Tzum gespeeld 

wordt. Jacob en zijn Vrouwen hebben hier 

een mooie dag van gemaakt en ook deze 

werd afgesloten met een BBQ. Het veld 

was feestelijk versierd, er werd 4 tegen 4 

gespeeld en tenslotte moest er nog over een 

opblaasbare Stormbaan worden gegaan. De 

winnaars van dit geheel werd het team van 

Hilda Meinsma ( “Ik heb nog nooit wat 

gewonnen!!!) Siebrich Atsma, Anjali 

Kooistra en Welmoed van der Woud. 

 

Van al deze activiteiten heeft onze 

clubfotograaf Lieuwe Bosch weer fraaie 

foto’s gemaakt. 

Deze zijn allemaal te zien op de site van de 

Voetbalver;  

 

www.vvtzum.nl 
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Jeugdpagina 
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It Hummelhonk.  
 
 

 

 

De “Tomke foarlês wike” Op dinsdag 7 en 

donderdag 9 juni kwam Dhr Ypma bij ons 

voorlezen uit het Tomke boekje. Het 

verhaaltje ging over blik gooien en dat wou 

iedereen wel even proberen! 

Op donderdag 23 juni zijn de peuters op 

schoolreisje geweest naar Monkeytown in 

Franeker. Het was een geslaagde morgen! 
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Tzum geknipt 
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Oud papier.     

 
 

Elke eerste zaterdag van de maand kunt u 

uw papier binnen de bebouwde kom aan de 

weg zetten.  

 

Door weersomstandigheden is het oud 

papier een aantal keren niet op de 

geplande datum ingezameld. Het streven 

is wel om voor de inzameling het gewone 

schema van de eerste zaterdag van de 

maand aan te houden.  

Bij meer dan windkracht 6 kan het zich 

voordoen dat de inzameling een week 

wordt uitgesteld. 

 

Vriendelijk verzoeken wij u om het papier 

goed in te pakken en niet in plastic zakken te 

doen Voor hen die buiten de bebouwde kom 

wonen is er de gelegenheid om het papier op 

de eerste zaterdag van de maand ’s morgens 

van 9.00 - 10.00 uur op het parkeerterrein 

voor het dorpshuis “de Moeting” te 

deponeren. Op die plaats wordt het dan in de 

opraapwagens geladen. 

 

De inzameling van het oud papier begint 

’s morgens om 9.00 uur. 

 

Hebt u echt problemen met de opslag of 

vragen, dan kunt u contact opnemen met de 

heer  

T. van Abbema,ds. J. van Dijkstraat 6. 

telefoon 0517-391188.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In 2016 zal het oud papier worden 

opgehaald op: 

 

 

zaterdag 6 augustus Voetbalvereniging 

zaterdag 3 september  Dorpsbelang 

zaterdag 1 oktober  De Moeting 

zaterdag 5 november  Wêz Wis  

zaterdag 3 december  Wêz Wis  

 

Wij willen u er op wijzen dat er artikelen 

zijn die niet bij het oud papier kunnen 

worden gedaan. Daarbij noem ik u de 

pakken waar melkproducten in hebben 

gezeten. Het lijkt wel papier, doch aan de 

binnenkant ervan zit een foliolaag die niet 

gewenst is. Deze pakken moeten in de 

grijze container. Daarbij behoren o.a. ook 

stickervellen, pampers, volle 

stofzuigerzakken en meer van die zaken. 

 

Bovengenoemde dingen mogen er beslist 

niet in.  

 

Verder het dringende verzoek om het papier 

niet in plastic zakken af te leveren. Wij 

krijgen grote moeilijkheden bij het lossen 

omdat plastic zakken niet geaccepteerd 

worden. Er wordt dan een korting gegeven 

op de prijs van de totale hele hoeveelheid 

papier dat we op die morgen aanleveren. 

 

Daardoor zijn we genoodzaakt om de 

plastic zakken aan de weg te laten staan.  

In dozen verpakken is het beste. 

 

Bij voorbaat dank voor de moeite. 
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TIENERACTIVITEIT Vakantie Bijbel Week 2016 

 
Op donderdagavond 25 augustus ’16 wordt er voor de 10-ers 

uit ons dorp een activiteit georganiseerd. 
Wat dit zal zijn is nog een verrassing. 

Noteer alvast de datum in jou agenda of mobiel. 
Jullie worden nog verder geïnformeerd middels een flyer! 

 

Vriendelijke groet team VBW 
 

    

 

Activiteitenkalender 
 
 
8 juli 2016  17:00 uur  Zomerfeest It Spinneweb 
 
8 juli 2016  19:30  Brassband Tzum. Muzyk yn jo wyk 
 
9 juli 2016  K.F. Wêz Wis  Prins- Prinsessenpartij       
 
16 juli 2016  K.F. Wêz Wis  Jongens KNKB B + herkansing 
 
27 aug 2016  Visserpartij 
 
2 sept 2016  K.F. Wêz Wis Boerenpartij Nachtkaatsen 
 
3 sept 2016  Fuelpower Tractorpulling 
 
4 sept 2016  Fuelpower Oldtimermeeting 
 
10 sept 2016  Vriendin en Gezin “Moeting”  11:00-17:00 
 
17 sept 2016  K.F. Wêz Wis GAWA-partij 

          Kind- en ouderpartij + d.e.l. dames/heren 
 
2 okt 2016  World Servants Wandeltocht  10 km.                                    

 
 

VAKANTIE PERIODE 
 

TSJOMMER 
 

UNDERNIMMERS: 
 
 

Bakkerij de Schiffart 
25 juli t/m 13 augustus 

 
Kapsalon Elja 

1 augustus t/m 25 augustus 
 

Slagerij Walburg 
8 augustus t/m 21 augustus 
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Bustijden 2016 Arriva 
 

 

 

De busdienst Sneek-Franeker wordt onder- 

houden door Arriva. De tijden zijn als volgt: 

 

Lijn 35:  

Van Sneek naar Franeker,  

halte Martenahiem. 

 

 

 

 

Maandag t/m vrijdag: 

Tzum, Martenahiem: 

7:02 –  8:02 – 9:09 – 13.43* – 15.43* – 16.43 

– 17.43 - 18.43* 

 

Lijn 35: 

Van Franeker naar Sneek,  

halte Martenahiem. 

 

Maandag t/m vrijdag: 

Tzum, Martenahiem: 

6:11 –  7:10 –  8:11 – 13:13* – 15:13* – 

16:13*– 17:13 – 18:13 

 

In de vakanties komen de tijden met een 

sterretje* te vervallen. 

 

Op oudjaarsdag eindigt de dienstregeling 

tussen 18.00 en 20.00  

Zie ook 92292ov.nl 

 

Voor meer informatie: zie site van Arriva of 

bel 0900-9292 (€ 0,70 / min) 
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Advertentietarieven 
 

In de vergadering van de Vereniging van 

Dorpsbelang zijn de nieuwe 

advertentietarieven van de dorpskrant Op ‘e 

Hichte met ingang van 1 januari 2016 als 

volgt vastgesteld: 

 

Hele pagina, 5 x/jaar   €  150,00 

Halve pagina, 5 x/jaar   €    90,00 

Kwart pagina, 5 x/jaar  €    45,00 

Achtste pagina, 5 x/jaar  €    22,50 

  

Bij een eenmalige advertentie het aangegeven 

bedrag delen door 4. 

Voor adverteerders van buiten Tzum wordt 25 

% extra gerekend. 

 

 
Nieuws van Wêz Wis Tsjom 

 
In april zijn we gestart met de 

buitentrainingen en zoals gebruikelijk was de 

start van het wedstrijdseizoen op 27 april jl. 

Inmiddels hebben wij al een aantal ledenpartij 

gehouden waarvan onderstaand de verslagen 

te lezen zijn. Uiteraard staan deze verslagen 

ook op de site van Wêz Wis Tsjom. 

Daarnaast zijn met regelmaat leden van onze 

vereniging, zowel jeugd als senioren, 

afgereisd om aan Federatie en/of KNKB 

partijen deel te nemen. En dit doen ze zeker 

niet onverdienstelijk.  

Op de enige afdelingswedstrijd van de 

welpenmeisjes hebben Gerbrich Koster en 

Aafke Bakker de 2
e
 prijs in ontvangst mogen 

nemen. Een prima prestatie van deze 

Tsjommer famkes.  

Vanuit het bestuur worden dit jaar alle 

belangrijke KNKB partijen (in ieder geval de 

NK’s maar ook afdelingspartijen) bezocht om 

onze sporters aan te moedigen en hen te laten 

zien hoe mooi het is dat deze sporters ons 

dorp willen vertegenwoordigen.  

Namens de jeugdcommissie worden verslagen 

van deze wedstrijden op de site geplaatst. 

Voor de federatie regelt Minke Greidanus dit 

en voor de KNKB neemt Anita Palma dit 

voor haar rekening. Het kan zijn dat, ondanks 

alle inspanning, er een prijs niet bekend is bij 

de commissieleden. Daarom is het prettig als 

dit ook even naar de betreffende 

contactpersoon gemaild wordt. 

Op deze wijze blijven de leden en 

dorpsbewoners op de hoogte van de prestatie 

van onze Tsjommer kaatsers.  

 
 

Comptetitie 

Dit jaar hebben Grietje de Vries en Corrie 

Viöter het competitie kaatsen bij de jeugd 

opgepakt. Weer of geen weer, elke 

donderdagavond staan de dames paraat om 
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onze jongste kaatsers te begeleiden het 

spelletje onder de knie te krijgen en ervaring 

op te doen. 

 
 

Hier is de inschrijving en “loting” voor de 

competitie.  

 

Training: 

De trainingen lopen goed. De kabouters zijn 

bezig om het spelletje te leren onder 

begeleiding van Thea en Anke en vinden het 

ontzettend leuk. 

De hogere categorieën staan onder 

begeleiding van Harry, André en Erwin die 

door een aantal hulptrainers begeleid worden. 

Door deze opzet is er voldoende tijd en 

begeleiding om de kinderen het nodige bij te 

brengen en het kaatsten nog beter onder de 

knie te krijgen. 

We zijn blij dat al deze vrijwilligers elke 

week zich weer in willen spannen voor de 

kaatsvereniging en de kaatsers.  

 

Bestuur: 

Ondanks dat we midden in het 

wedstrijdseizoen zitten gaan onze gedachten 

alweer uit naar het najaar. Binnenkort wordt 

de planning voor volgend jaar alweer bekend 

en kunnen wij dus weer starten met de 

voorbereidingen. Dit jaar hebben wij de 

binnen de jeugdcommissie de taken goed 

belegd en verantwoordelijkheden gekoppeld. 

Dit werkt zijn vruchten af. Komend seizoen 

gaan we dit ook verder doortrekken naar het 

hoofdbestuur.  

In de volgende Op ‘e Hichte gaan wij hier 

verder op in. 

De vereniging is dus volop in ontwikkeling. 

Lijkt het je leuk om hier een bijdrage aan te 

leveren dan ben je van harte welkom. Je kunt 

je dan bij één van de bestuursleden melden.  

 

 

Onderstaand de verslagen van de 

ledenpartijen:  

Voor foto impressies verwijzen wij u naar de 

website. Lieuwe Bosch maakt van alle 

partijen mooie foto reportages waar wij heel 

blij mee zijn. 

 

27 april 2016 Een koude 

Koningspartij bij K.f. Wez Wis Tsjom 

 

Op 27 april, Koningsdag, is het kaatsseizoen 

weer van start gegaan. Alhoewel de 

weersvoorspellingen in eerste instantie niet 

gunstig leken, hebben we het mooi getroffen. 

Voorzitter Christine Vasen opende deze eerste 

partij van het jaar, gesponsord door Slagerij 

Walburg, Huhtamaki en Tolsma Bouw. 

Bij de welpen stonden 5 tweetallen op de lijst. 

Hier konden weer een aantal nieuwe jonge 

leden welkom worden geheten. 

Het niveauverschil is hier soms nog wel wat 

groot, dit is ook terug te zien in de uitslagen. 

De meeste standen eindigden op 5-1 of 5-2. 

De finale in de winnaarsronde ging tussen 

Simon Benders en Aafke Bakker tegen 

Gerbrich Koster en Pieter Zijlstra. Deze werd 

gewonnen door Gerbrich en Pieter. 

De finale in de verliezersronde was tussen 

Luuk Weijer en Rindert Bakker tegen Jorrit 

Palma en Marije Westra. Jorrit en Marije 

wisten deze partij te winnen. Voor hen een 

eerste prijs in de verliezersronde. 

Ook bij de pupillen 5 tweetallen. Ook hier is 

nog wel wat niveauverschil, maar hier zijn 

ook spannende partijen gekaatst. 

De finale in de winnaarsronde ging tussen 

http://myalbum.com/album/fXTHNROp26xQ
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Sido Cnossen en Bianca Hiemstra tegen 

Gerrit Jan Tolsma en Jelmer de Jong. Sido en 

Bianca gingen net als vorig jaar op 

Koningsdag er met de krans vandoor. De 

finale in de verliezersronde ging tussen Marrit 

Wielenga en Sybrich Westra tegen Teade 

Wytze Palma en Berber van der Meulen. Een 

spannende partij die door Marrit en Sybrich is 

gewonnen. 

De schooljeugd is dit jaar de grootste groep, 

maar liefst 9 partuur op de lijst. 

Er werd hier zo nu en dan spannend gekaatst, 

dit resulteerde in mooie partijen en uitslagen. 

De halve finale in de winnaarsronde ging 

tussen Jelmer Wielenga en Francien Yntema 

tegen Robin Benders en Lotte Weijer. Jelmer 

en Francien waren goed op elkaar ingespeeld 

en wonnen deze partij, hierdoor kwamen zij 

in de finale tegen Steven Koster en Wybrich 

Aardema. Steven en Wybrich waren een 

tandje te sterk en wonnen vandaag de krans. 

De halve finale in de verliezerronde ging 

tussen Redmer Cnossen en Eelke Westra 

tegen Jessie Bok en Ingrid Hiemstra. De 

dames wonnen van de heren en kwamen zo in 

de finale tegen Janco Tolsma en Anke 

Greidanus. Hierbij was de winst voor Jessie 

en Ingrid. 

De dames hadden de weersberichten ook goed 

in de gaten gehouden, er was aanzienlijk 

minder opgave dan vorig jaar. 

Maar de kaatsvreugde was er niet minder om. 

7 tweetallen streden om de krans. 

De finale in de winnaarsronde ging tussen 

Siebrich Atsma en Jikke Sieperda tegen 

Johanna Atsma en Gerbrich Elgersma. 

Siebrich kon (nog) niet tegen haar grote zus 

op en zo waren de kransen vandaag voor 

Johanna en Gerbrich. De finale in de 

verliezersronde ging tussen Gerhardina 

Talsma en Thea Vietor tegen Anita Palma en 

Nynke van der Veen. Gerhardina en Thea 

wisten deze partij te winnen. 

Er hadden zich 15 mannen aangemeld, wat 

resulteerde in 5 partuur. 

De finale in de winnaarsronde werd 

gewonnen door Frits Hoekstra, Klaas 

Meinsma en jarige Arie Smedinga. Zij 

wonnen met 5-3 6-4 van Johan Koster, Jelle 

Cnossen en Wytze Meinsma. 

De finale in de verliezerronde ging tussen 

Gerrit Hiemstra, Erwin Atsma en Harry 

Benders tegen Johan Hettema, Lieuwe Bosch 

en Sietze Greidanus. Gerrit e.c. wonnen deze 

partij. 

Aan het einde van deze Koningsdag konden 

de prijzen worden uitgereikt. De mooie bekers 

voor de jeugd waren gesponsord door 

Huhtamaki. 

De lekkere vleespakketten voor de dames en 

heren waren beschikbaar gesteld door onze 

eigen slagerij Walburg en de kransen zijn 

gesponsord door Tolsma Bouw. 

Uiteraard werden de sponsoren bedankt voor 

hun bijdrage aan deze gezellige en sportieve 

kaatsdag. 

 

 

 

 

De volledige uitslag is als volgt: 

Welpen

 

Winnaarsronde 

1. Gerbrich Koster en Pieter Zijlstra  

2. Simon Benders en Aafke Bakker 

 

 

http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2016/04/IMG_4496.jpg
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Verliezersronde 

1. Jorrit Palma en Marije Westra 

 

Pupillen

 

Winnaarsronde 

1. Sido Cnossen en Bianca Hiemstra 

2. Gerrit Jan Tolsma en Jelmer de Jong 

Verliezersronde         

1. Marrit Wielenga en Sybrich Westra 

 

 Schooljeugd

 

Winnaarsronde 

1. Steven Koster en Wybrich Aardema 

2. Jelmer Wielenga en Francien Yntema 

3. Robin Benders en Lotte Weijer 

 

Verliezersronde 

1. Jessie Bok en Ingrid Hiemstra        

2. Janco Tolsma en Anke Greidanus 

Dames

 

Winnaarsronde 

1. Johanna Atsma          2.  Siebrich Atsma 

Gerbrich Elgersma         Jikke Sieperda 

Verliezersronde 

1. Gerhardina Talsma 

Thea Vietor 

Heren 

 

Winnaarsronde 

1. Frits Hoekstra          2.   Johan Koster 

Klaas Meinsma             Jelle Cnossen 

Arie Smedinga              Wytze Meinsma 

 

http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2016/04/IMG_4501.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2016/04/IMG_4889.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2016/04/IMG_4903.jpg
http://www.kfwezwis.nl/wp-content/uploads/2016/04/IMG_4910.jpg
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Verliezersronde 

1. Gerrit Hiemstra 

Erwin Atsma 

Harry Benders 

Ledenpartij K.F. Wez Wis te Tsjom 

d.d. 14 mei 2016 

 

Op zaterdag is er weer gekaatst bij K.F. Wez 

Wis te Tsjom. Dit keer gesponsord door onze 

eigen bakkerij de Schiffart en de 

kinderopvang van Tzum, t.w. Villa Hakuna 

Matata, Oebele en Krobbehiem. 

Er hadden zich helaas maar 3 welpen 

opgegeven, te weinig om te kunnen kaatsen. 

Zij mochten deze dag bij de pupillen, 6 leuke 

tweetallen, verdeeld over 2 poules, konden nu 

strijden om de prijzen. 

De beide winnaars van elke poule kaatsten om 

de krans. Dit waren in poule A Berber van der 

Meulen en Jorrit Palma tegen Bianca 

Hiemstra en Simon Benders, de winnaar van 

poule B. 

Een spannende wedstrijd die werd gewonnen 

door Berber en Jorrit. 

Ook moesten de nummers 2 van de poule nog 

beslissen wie er met de 3
e
 prijs naar huis ging. 

Dit waren uit poule A Gerrit Jan Tolsma en 

Marije Westra tegen Marrit Wielenga en 

Folkert Hannema. Marrit en Folkert waren 

hier niet tegen opgewassen, een derde prijs 

was voor Gerrit Jan en Marije. Alle 3 de 

welpjes hadden zich maar mooi in de prijzen 

gekaatst. 

Bij de schooljeugd stonden 5 3tallen op de 

lijst. Alise Elgersma was helaas uitgevallen, 

waardoor Janet Greidanus en Siebren 

Hoekstra met z’n tweeën de strijd aan gingen. 

Dat het soms niet uitmaakt of je met 2 of 3 

kaatst hebben zij deze dag maar even 

bewezen. Alleen tegen Robin Benders, 

Francien Yntema en Ingrid konden zij niet op. 

Voor Robin, Francien en Ingrid was er 

vandaag dan ook een welverdiende krans, alle 

wedstrijden wisten zij op hun te naam te 

zetten. Een tweede plek was er voor Janet en 

Siebren. 

Bij de dames waren vandaag ook 2 poultjes 

van elk 3 partuur. Ook hier een finale tussen 

de winnaars van elke poule. Dit waren in 

poule A Truus Overal en Elisah Vos. In poule 

B wisten Gerhardina Talsma en Gerbrich 

Elgersma beide wedstrijden te winnen. Ook 

de finale wisten Ger en Ger tot een positief 

einde te brengen. Voor hen de krans. Ook 

moest de 3
e
 prijs nog beslist. Deze ging tussen 

Marijke Zijlstra en Petra de Schiffart tegen 

Siebrich Atsma en Nynke van der Veen. Dit 

werd een spannende pot, die tot de 3 eersten 

gelijk opging. Hierna sloegen Marijke en 

Nynke toe en stoomden door tot 5-3 4-6. Voor 

hen de 3
e
 prijs. 

Er waren vandaag maar 8 heren die het 

aandurfden, dus 4 tweetallen. 

Zij kaatsten in een poule waarbij 2 prijzen te 

verdienen vielen. 

Spannende en minder spannende partijen 

waren hier te aanschouwen. 

Uiteindelijk wisten Cornelis Rusticus en Arie 

Smedinga alle 3 de partijen te winnen, voor 

hen was er een eerste prijs. Wieger Palma en 

Harry Benders (de 3
e
 Benders in de prijzen) 

hadden 19 punten en behaalden daarmee een 

2
e
 plek. 

Aan het einde van deze lange kaatsdag 

konden de prijzen worden uitgereikt. Voor de 

jeugd was er een cadeaubon, naar eigen wens 

te besteden. De senioren werden verwend met 

een heerlijk ontbijt van bakkerij De Schiffart. 

. 

http://myalbum.com/album/xeIfiw9837kK
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Uiteraard werden de sponsoren bedankt voor 

hun bijdrage aan deze gezellige en sportieve 

kaatsdag. 

De volledige uitslag: 

Pupillen: 

1. Berber van der Meulen en Jorrit Palma 

2. Bianca Hiemstra en Simon Benders 

3. Gerrit Jan Tolsma en Marije Westra 

 Schooljeugd: 

1. Robin Benders, Francien Yntema en  

    Ingrid Hiemstra 

2. Janet Greidanus en Siebren Hoekstra 

 Dames: 

1. Gerhardina Talsma en Gerbrich    

     Elgersma 

2. Truus Overal en Elisah Vos 

3. Marijke Zijlstra en Petra de Schiffart 

 Heren: 

1. Cornelis Rusticus en Arie Smedinga 

2. Wieger Palma en Harry Benders 

Ledenpartij K.F. Wez Wis te Tsjom 

d.d. 21 mei 2016 

 

 

Zaterdag is er weer gekaatst bij K.F. Wez Wis 

te Tsjom. Deze partij werd mogelijk gemaakt 

door ons overleden erelid Siebe Greidanus. 

De kransen werden gesponsord door Siebe en 

Ytje Greidanus. 

De welpen kaatsten vandaag in poultjes. Er 

waren 4 partuur. Gerbrich Koster en debutant 

Meindert Jan Zijlstra wisten alle drie de 

wedstrijden te winnen en waren dan ook de 

winnaars van de kransen. Simon Benders en 

Pieter Zijlstra behaalden met 15 punten de 2
e
 

prijs. 

Aafke Bakker en Anneke Hannema hadden 

een leuke spannende partij tegen Marije 

Westra en Jelmer Eijzenga. 5-5 en 2-6. Voor 

hen deze keer geen prijs, volgende keer beter! 

Ook de pupillen kaatsten in een poul, ook hier 

een opgave van 4 partuur. 

De spanning was hier iets groter. Geen een 

partuurtje had alle wedstrijden gewonnen, en 

werd het tot de laatst toe erg spannend. 

Yannah Palma en Berber van der Meulen 

hadden 17  punten bij elkaar gesprokkeld, net 

eentje meer dan Marrit Wielenga en Caprice 

Tolsma. Voor Yannah en Berber dan ook een 

tweede plaats. Sido Cnossen en Folkert 

Hannema kregen met 19 punten de krans 

omgehangen. 

Vandaag bij de schooljeugd weer de meeste 

opgave. 7 leuke, goed aan elkaar gewaagde 

partuurtjes waarbij het alle kanten op kon 

gaan. 

Steven Koster en Pieter Tolsma hadden als 

jongemannen net iets meer in huis en gingen 

vandaag met de kransen naar huis. Eelke 

Westra en Marije van der Meulen behaalden 

de 2
e
 prijs en de suskes Janet en Anke 

Greidanus hadden de 1
e
 prijs in de 

Verliezersronde. Zij wonnen in de finale van 

Francien Yntema en Nienke Bankert. 

De senioren kaatsten vandaag in pearkes. 12 

partuur op de lijst. Er is sportief en met veel 

plezier gekaatst, met zo nu en dan flink wat 

spanning. Ook de finales, zowel in de 

winnaars- als in verliezers ronde waren grote 

publiekstrekkers, die eerst als snel beslist 

http://myalbum.com/album/bMV7NlmXTau4
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leken, maar de nummers 2 kwamen sterk 

terug, waarbij het tot het eind spannend bleef. 

Uiteindelijk waren de terechte winnaars in de 

winnaarsronde Siebrich Atsma en Sipco 

Greidanus. Tweede werden Hauke van der 

Meulen en Anke Zijlstra. 

Nog meer spanning in de verliezersronde. 

Arie Smedinga moest het samen met Tjitske 

Tolsma opnemen tegen Siebren Kuipers en 

Truus Overal. Arie en Tjitske liepen snel uit, 

maar Siebren en Truus lieten het hier niet bij 

zitten en kwamen terug naar 5-5 4-6. Ze 

kamen toen net te kort waardoor Arie en 

Tjitske met de 1
e
 prijs in de V.R. naar huis 

gingen. 

Voor Wilco en Johanna Atsma was er een 3
e
 

prijs. 

Aan het einde van deze mooie kaatsdag 

konden de prijzen worden uitgereikt. Voor de 

jeugd was er een bioscoopbon, voor de heren 

een bon van de Bol.com en voor de dames 

een bon van de Etos. 

De kransen werden overhandigd door Siebe 

Greidanus. 

De volledige uitslag: 

Welpen:         

1   Gerbrich Koster en Meindert Jan  

     Zijlstra 

2   Simon Benders en Pieter Zijlstra  

Pupillen: 

1   Sido Cnossen en Folkert Hannema 

2   Yannah Palma en Berber vd Meulen 

Schooljeugd: 

 

Winnaarsronde 

1   Steven Koster en Pieter Tolsma 

2   Eelke Westra en Marije vd Meulen  

 

Verliezersronde 

1         Janet en Anke Greidanus 

 Pearkes: 

 

Winnaarsronde: 

1   Sipco Greidanus en Siebrich Atsma 

2   Hauke van der Meulen en Anke Zijlstra 

3   Wilco en Johanna Atsma 

 

 Verliezersronde: 

1  Arie Smedinga en Tjitske Tolsma 

2  Siebren Kuipers en Truus Overal 

 Ledenpartij 11 juni 2016 

Zaterdag is er weer gekaatst bij K.F. Wez Wis 

te Tsjom. Deze partij werd mogelijk gemaakt 

door Garage Strikwerda en Loonbedrijf R & 

H Bakker. 

De welpen en pupillen waren vandaag weer 

bij elkaar gevoegd. Er was een 

federatiewedstrijd in Ried en een KNKB 

afd.wedstrijd voor pupillenmeisjes in Raard, 

waardoor er flink wat kaatsers misten. Verder 

waren er nog liefhebbers naar de open dagen 

van de luchtmacht, waardoor het vandaag een 

stille boel was op het Lyntsjepark. 

Er bleven 5 welpen/pupillen partuurtjes in 

Tzum over. De finale in de winnaarsronde 

ging tussen Bianca Hiemstra en Rindert 

Bakker tegen de gezusters Westra, Sybrich en 

Marije. Bianca en Rindert wonnen dit vrij 

gemakkelijk. Voor hen vandaag de krans. 

De eerste prijs in de verliezersronde werd 

gewonnen door Gerrit Jan Tolsma en 

Meindert Jan Zijlstra. De heren wonnen van 

de dames Berber van der Meulen en Aafke 

Bakker. 

Bij de schooljeugd vandaag maar 3 partour. 

Eelke en Wiebrig hadden zich helaas af 

moeten melden. 

Janet Greidanus en Francien Yntema waren 

vandaag veruit de beste. 2 keer dik 

gewonnen,  dit leverde hen de krans op. 

De dames kaatsten vandaag weer in een 

poultje, van 4 x 2. Ze waren leuk aan elkaar 

gewaagd, 3 van de 4 partuur hadden 2 keer 

gewonnen en 1 keer verloren. 
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Corina van Wieren en Danique Klunder 

hadden echter de meeste punten bij elkaar 

gekaatst en mochten de krans in ontvangst 

nemen. Gerhardina Talsma en Nynke van der 

Veen hadden net 1 puntje minder en wonnen 

de tweede prijs. 

Bij de heren ook 4 tweetallen in een poule. 

Hier sprong 1 partuur er uit, namelijk Frits 

Hoekstra en Martin Looijenga. Zij wisten alle 

3 de partijen te winnen en gingen met de 

krans naar huis. De beide Klazen Meinsma en 

Terpstra wonnen hier de tweede prijs. 

Aan het einde van de kaatsdag werden de 

prijzen uitgereikt. Voor de senioren was er 

een handige mini bbq met inhoud, gesponsord 

door Paulus en Trix Strikwerda. Voor de 

jeugd was er een beker van loonbedrijf en 

kraanverhuur R & H Bakker.  Klik hier voor 

de wedstrijdfoto’s. 

De volledige uitslag: 

 

Welpen/pupillen 

 

Winnaarsronde: 
1. Bianca Hiemstra en Rindert Bakker 

2. Sybrich en Marije Westra 

 

 Verliezersronde: 

1. Gerrit Jan Tolsma en Meindert Jan 

     Zijlstra 

 

Schooljeugd: 
1. Janet Greidanus en Francien Yntema 

 

 Dames: 

1. Corina van Wieren en Danique Klunder 

2. Gerhardina Talsma en Nynke vd Veen 

 

 Heren: 

1. Frits Hoekstra en Martin Looijenga 

2. Klaas Meinsma en Klaas Terpstra 

Namens het bestuur wens ik ieder een hele 

fijne zomervakantie toe en zien wij elkaar 

graag op de velden. 

Wêz Wis Tsjom 

Christine Vasen  

 

 
 
 

 
 

http://myalbum.com/album/M3CmuhycibpB
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PUZZEL NUMMER 3– 2016 

Wanneer u de puzzel in dit nummer opgelost heeft, schrijft u de oplossing op de antwoordstrook. 

Daarna brengt, stuurt of mailt u de oplossing vóór 10 september 2016 naar het redactieadres. Onder 

de goede inzenders verloten wij dan weer een prijs van € 7,50. 

 

De oplossing van puzzel nummer 2–2016 was:  “ 851 647 329” 

De prijs is gewonnen door: Harmina Goslinga, Mr. Kl. Douwesstraat 34 

Hartelijk gefeliciteerd namens de redactie. 

 

Antwoordstrook puzzelen nummer 2– 2016 

De oplossing is: ………………………………………………………………………………… 

Naam:…………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

PUZZEL 
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Kuierje mei Murk 

16-04-2016 “Lytse Doarpen Rintocht” Itens 

40km 

 

Toen ik vanmorgen van bed kwam regende 

het flink. Ik dacht het eerste deel kan weleens 

een natte boel worden, maar het kwam anders 

uit. Het eerste deel was zonnig met veel wind 

en later op de dag kwamen de buien. 

Gelukkig niet zo hevig dat de regen kleding 

hoefde niet aan. Het was al aardig druk in 

Itens toen ik daar kwam en een gezellige boel. 

Ik moest eerst nog even op Arjen wachten 

want die had de kaarten. Na een openings- 

woord ,waar wij niks van konden verstaan, 

konden we om 8.15 van start en ging het 

richting Easterein naar Skrok. 

Via Skrok ging het naar Wommels en dan 

richting Easterein. Halverwege Easterein 

moesten we rechtsaf een betonpad op, dit 

wordt later een schelpenpad. Vlak bij 

loonbedrijf Okkema kwamen we weer op de 

weg en moesten naar Easterein voor een 

stempel. Na deze stempel gingen we via het 

binnen pad naar Reahus voor weer een 

stempel. Dan ging het verder over een binnen 

pad richting Turns. Halver-wege was hier een 

splitsing met 25km lopers en gingen wij door 

naar Turns voor de volgende stempel en dan  

via Tsjalhuizen naar Ysbrechtum voor weer 

een stempel(Ja er werd wat af gestempelt 

vandaag). Na Ysbrechtum kregen we een heel 

lang recht stuk naar Skearnegoutum. Even 

stempelen en dan verder over een mooi 

fietspad, dat langs het spoor loopt, naar 

Boazum. Vlak voor Boazum kwamen de 

25km lopers er weer bij. Dit duurde niet lang, 

want na dat we een stempel hadden gekregen, 

gingen we direct buiten Boazum uit elkaar en 

gingen wij via een binnen pad naar de Zwette 

en dan over een nieuw fietspad naar de 

Froonacker weg. En dan via Yndyk naar 

Wiuwert (stempelen) en dan via een oud 

kerkepad naar Britswert.(stempelen)en dan bij 

Kromwâl een betonpad op en later door de 

weilanden naar de streek genaamd, Makkum. 

Dit ligt net buiten Boazum. Hier sloten we 

weer aan bij de 25km lopers en ging het 

gezamenlijk naar Lytsewierum, hier 

stempelen in oud bargehok. Dan via het 

binnen pad naar Rien. Hier moesten we een 

slag door Rien om bij de over kaping van de 

plaatselijke ijsbaan een stempel halen. Nu was 

het nog maar een klein stukje naar Itens. Hier 

moesten we in een lange rij wachten voor de 

laatste stempel en de medaille. 

 

4-5-05-2016 17e Kennedymars Odoorn 80 

km 

Dit jaar voor de zevende keer mee gedaan aan 

de Kennedymars in Odoorn. Deze mars is een 

onderdeel van  de Drentse Vierdaagse. De 

start is op woensdag om 22 uur. Je loopt eerst 

40 km, dan is er ontbijt in het dorpshuis en 

vervolgens loop je de volgende 40 km die ook 

onderdeel is van de vierdaagse wandelaars. 

De start was vanuit een grote feesttent. Het 

eerste gedeelte van de route was gelijk aan die 

van verleden jaar en ging eerst naar 

Odoornerveen en dan naar Schoonoord. Vanaf 

hier was de route anders dan verleden jaar. 

Gingen we toen direct van Schoonoord naar 

Zweelo en Aalden nu moesten we in 

Schoonoord recht door richting Noordsleen en 

hadden we een rust bij camping en huifkar 

verhuur Rij Maar Aan. Na die rust moesten 

nog een stuk doorlopen om vervolgens bij 

camping De Brabander rechts afslaan het bos 

en over het fietspad  richting Zweelo en 

Aalden. Hier was het echt donker en moest de 

zaklamp aan. In Aalden was er weer een rust. 

Na deze rust moesten we naar Noordsleen. 

Het eerste stuk was weer gelijk als verleden 

jaar maar later ging over een andere weg naar 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/regen-met-onweer-66246968.jpg&imgrefurl=http://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-regen-met-onweer-image66246968&docid=DfFm49hKvSIPeM&tbnid=mGVDTew3Tsd42M:&w=1300&h=1390&itg=1&bih=1083&biw=1600&ved=0ahUKEwj54Pnd7dfNAhXMJsAKHV54BIgQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZp8D979fNAhWlBcAKHXmeDmwQjRwIBw&url=http://www.henri-floor.nl/plaatjes/2009/02/7/foto66.htm&bvm=bv.126130881,d.d24&psig=AFQjCNGJ85pHgbzupc672YVkmzSrbbGK6w&ust=1467655216544882
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Noordsleen. Hier hadden we de volgende rust. 

Omdat de route wat anders was als verleden 

jaar hoefden we na deze rust hier niet meer 

een lus te lopen maar ging het via een kleine 

omweg naar camping De Brabander voor de 

volgende rust. Na deze rust ging via alweer 

een kleine omweg naar Odoorn voor ons 

ontbijt. Afgelegd 40,3 km. Dat ontbijt staat 

klaar van ‘s morgens vier uur tot ‘s morgens 

acht uur. Ik was er om drie minuten over vier 

en ben om vijf voor halfvijf weer verder 

gegaan. 

Deze tweede helft gaat grotendeels over een 

andere route en meer door de bossen met 

onverharde paden maar je doet wel de zelfde 

rust posten aan, behalve in Aalden daar 

kwamen we niet weer. Maar daar staat 

tegenover dat we nu wel even Sleen aan 

deden. Om zes minuten over elf was ik na 

81km gelopen te hebben weer terug in de 

feesttent in Odoorn. 

 

21-05-2016  21e Drents Friese Woud 

Wandelvierdaagse Diever 40 km 

Vandaag met Arjen op vrijdag naar Diever 

geweest om èèn dag mee te lopen met de 

vierdaagse. Ik kon niet op zaterdag zodoende 

zijn we vrijdag gegaan. Toen we ‘s morgens 

van huis reden was het mooi rustig weer maar 

wel mistig op sommige plekken dichte mist. 

Maar dit trok later op en was de zon er de hele 

dag bij wat een aangename temperatuur gaf. 

De route was mooi en gevarieerd door bossen 

en over de heide en open veld, voor zover je 

in drente over open veld kunt spreken. Eerst 

ging een klein stukje door Diever. Maar al 

gauw kwamen in het open veld en ging het 

naar Wittelte. Hier was een rust op 5,2km.Na 

deze rust gingen we het bos in richting Ansen. 

Hier hadden ze midden in het veld een 

mobiele rust waar je koffie en thee e.d. kon 

kopen. Het was hier lekker zonnig en dat kon 

je zien, alle bankjes waren bezet en zaten de 

mensen van het zonnetje te genieten. Toen 

ging het verder door het bos en dan via de 

Anserdennen en de Dwingelose Heide en de 

Kralose Heide naar Ruinen. Dit was het verste 

punt en gingen we langzaam via andere routes 

en lang alle rust posten weer terug naar 

Diever. De weerberichten waren voor 

vandaag niet zo best, veel regen en stevige 

wind. Gelukkig zaten ze er goed naast en was 

het een mooie dag. 

 

4-06-2016 “8e Romke van de Bergtocht  

Steenwijk 40 km 

Deze tocht is een  onderdeel van de Kennedy 

Mars die dit weekend hier ook gelopen 

werd.De kennedy mars bestaat uit vier 

verschillende ronden van elk p/m 20km. De 

laatste twee ronden moesten wij lopen, dan 

dienen wij ook een beetje als haas wat de 

laatste kennedy lopers. Ons eerste rondje ging 

richting Woldberg, dit is ten noorden van 

Steenwijk. Dit is wat een bosrijke omgeving 

met mooie fiets en bospaden. Bij deze tocht 

hebben ze geen cafe rusten maar alleen maar 

wagenrusten. Via Eesveen gingen we weer 

richting Steenwijk terug naar de start/finish, 

deze was bij ,Sportpark v.v Steenwijk. Hier 

kregen we de route beschrijven van onze 

tweede rondje, wat voor de kennedy lopers 

het vierde rondje was, die richting Havelte 

ging. Deze kant op is het ook prachtig met 

mooie bossen. De route ging over het water 

win gebied van Vitens bij Havelterberg en 

dan naar het dorp Darp. Dan verder onder de 

A32 weer richting Steenwijk. De route was 

mooi en het weer was ook heel mooi met 

temperaturen van +/- 25 graden. 
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Burgerlijke Stand Op ‘e Hichte 
 

Geboren: 

25 april 2016: Marit d.v. Peter de Boer en 

Petra Strikwerda, Voorstraat 32 

 

12 mei 2016: Ilse Jasmijn d.v. Simon de 

Vries en Rianne Schouten, Smidsreed 4 

 

23 mei 2016: Rowan Nick, z.v. Hylke 

Palma en Daniella Wagenaar, Pastoryleane 

 

2 juni 2016: Maeve d.v. Marnix en Avelien 

van der Heide, Voorstraat 7 

 

26 juni 2016: Niek z.v. Bouwe Strikwerda 

en Klaske Walda, Nieuwbuurtsterweg 9 

 

Gehuwd: 

13 juni 2016: Bas van der Tol en Nynke de 

Jong, Tsjerkebuorren 2 

 

Overleden:  

14 april is de heer Tjeerd Bleeker 

overleden. Hij is 78 jaar oud geworden. 

Met zijn echtgenote woonde hij op het 

adres Dekemastraat 13. Hij is op de 

begraafplaats alhier begraven. 

 

Op 22 april is in haar aanleunwoning in 

Martenahiem overleden mevrouw Jacobje 

Draaisma-Greidanus. Zij is 91 jaar 

geworden. De begrafenis heeft op het 

kerkhof alhier plaatsgevonden. 

 

Op 28 april is in zorgcentrum Martenahiem 

overleden mevrouw Jacoba Bontekoe-

Steensma, 86 jaar oud. De crematie heeft 

in Marsum plaatsgevonden. 

 

Op 30 april is in zorgcentrum Martenahiem 

overleden de heer Anne Leemburg, 71 jaar 

oud. De crematie heeft in Marsum plaats 

gevonden. 

 

Op 4 mei is in Martenahiem overleden 

mevrouw Jantje Hiemstra, 87 jaar 

oud.Jarenlang heeft ze op de Kastanjelaan 

gewoond. De begrafenis heeft in Tzum 

plaatsgevonden. 

13 mei is overleden mevrouw Ine 

Toussaint-Taekema, 90 jaar oud. Tot voor 

kort woonde zij in Martenahiem. Zij is in 

Deinum begraven.  

 

24 mei is overleden de heer Henk van der 

Leij op de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde 

op het adres Klaas Osingastraat 6. De 

uitvaartplechtigheid heeft in 

uitvaartcentrum Herlinghe plaatsgevonden. 

 

De nabestaanden wensen wij veel sterkte 

met het verlies van hun dierbaren. 

 

 

Moeting 

journaal 
 
Nog een 

kleine week 

en dan zit het 

seizoen er 

alweer op! Verenigingen maken zich klaar 

voor de vakantie en sluiten het seizoen vaak 

nog even af met een gezellige nazit. Een 

rustige tijd breekt ook aan voor de Moeting. 

Tijd om alles weer even na te lopen en 

plannen te maken voor het nieuwe seizoen.  

We kijken terug op weer een seizoen met 

veel activiteiten. Veel daarvan zijn op hun 

vaste dag en tijd al ver van tevoren 

ingepland, andere komen onverwacht langs. 

En soms ook nog vlot op elkaar, waar we 

dan met vereende krachten proberen dat ook 

daar tevreden op teruggekeken kan worden. 

Zoals met de vele koffiedrinkers die we 

hebben ontvangen naar aanleiding van de 

verschillende begrafenissen. Dat zijn geen 

vrolijke omstandigheden, maar we zijn elke 

keer weer dankbaar dat we daarin een rol 

kunnen en mogen spelen.  

Zo ook tijdens het koffiedrinken na de 

begrafenissen van ons zeer toegewijde 

vrijwilligers Feike van der Weij en Tjeerd 

Bleeker. We komen ze erg te missen, ze 

hebben ontzettend veel voor het dorpshuis 

betekend. Feike was al ver voor onze tijd 

altijd betrokken bij de Moeting en als we 
ergens niet uit kwamen of iets wilden weten, 

dan konden we bij hem terecht. We hebben 

in een relatief korte periode te maken met 
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veel veranderingen. Nadat Jettie is gestopt 

met het beheer vanwege haar nieuwe 

werkzaamheden moest iedereen weer even 

wennen aan de nieuwe situatie. Onze nieuwe 

beheerder Luutzen is inmiddels als helemaal 

ingewerkt en houdt met veel plezier de boel 

draaiende. Hij neemt na de zomer ook de 

facturering op zich. Ook hier zijn we erg blij 

mee, want wie heeft er nu een beter zicht op 

wat er zich in ons dorpshuis afspeelt dan de 

beheerder? We denken hiermee een 

efficiënte keuze gemaakt te hebben.  

 

Het agenda beheer is op dit moment nog in 

handen van Lourenske. Na 9 jaar gaat Thea 

dit overnemen. Per 1 september kan iedereen 

bij haar terecht voor informatie en 

boekingen. We werken vanaf die datum ook 

alleen nog maar met het algemene mailadres 

info@demoeting.nl . Telefonisch contact 

kan natuurlijk ook altijd. Te zijner tijd zal 

het juiste nummer naar u gecommuniceerd 

worden.  

Thea was al weer een tijdje actief binnen het 

dorpshuis. Zij regelt op dit moment alle 

speciale gelegenheden (feestjes, recepties, 

grote bijeenkomsten, concerten etc.) 

Aangezien het agendabeheer op zich al veel 

tijd in beslag neemt, gaan we op zoek naar 

iemand die Thea haar huidige taken over kan 

nemen.  

 

Lourenske blijft tot nader order nog wel 

actief als bestuurslid. Ook hebben we 

Willem Starke sinds vorige maand mogen 

verwelkomen als nieuw bestuurslid! Welkom 

Willem! We zien in jou een kundig en zeer 

enthousiast persoon en hebben er alle 

vertrouwen in dat het een super leuke 

samenwerking gaat worden. Willem is direct 

al aan de slag gegaan; hij is bezig duidelijke 

handleidingen te maken voor de 

verschillende apparatuur in de keuken 

(frituur, magnetron, vaatwasser etc.).  

 

Annelieke heeft aangegeven te stoppen met 

haar werkzaamheden voor het dorpshuis.  

Ze was verantwoordelijk voor veel 

verschillende dingen. Zo stuurt ze de tuin-, 

schoonmaak- en  bouwploeg aan, regelt ze 

de 2 jaarlijkse schoonmaak, zorgt voor de 

decoratie en aankleding etc.  

U begrijpt dat we hiermee weer een 

belangrijke spil komen te missen! En dus 

ook hiervoor zijn we dringend op zoek naar 

nieuwe enthousiastelingen.  

 

Hierboven schrijf ik over veranderingen die 

vooral te maken hebben met onze 

“personele” bezetting, maar ook op een 

ander gebied zien we dingen veranderen. 

Meerdere verenigingen hebben te maken met 

een terugloop in het ledenaantal met als 

gevolg dat de financiële lasten verdeeld 

moeten worden over veel minder mensen. 

Dit is niet altijd haalbaar. Verenigingen 

kiezen er daarom soms voor het aantal uren 

naar beneden te brengen en soms zijn ze 

zelfs genoodzaakt om te stoppen.  En op die 

manier zien wij het aantal uren verhuur 

langzaam teruglopen, wat natuurlijk direct 

zorgt voor een daling in de structurele 

inkomsten.  

Aan de andere kant blijven de kosten 

hetzelfde of nemen zelfs toe. Daarom hebben 

we besloten om met ingang van het nieuwe 

seizoen de consumptieprijs omhoog te 

brengen naar €1,80. We hebben hier 

natuurlijk goed over nagedacht en ook 

gekeken naar de prijzen in vergelijkbare 

dorpshuizen.  

 

Daarnaast zijn we bezig met onderzoek naar 

mogelijkheden op het gebied van 

verduurzaming van de sportzaal, hal, entree, 

toiletten, kleedruimten, douches en 

verwarming. Hier zal binnen afzienbare tijd 

wat aan moeten gebeuren vanwege o.a. 

ouderdom, slijtage en (nieuwe) regelgeving. 

En door deze verduurzaming proberen we 

natuurlijk ook om de energiekosten 

structureel lager te krijgen.  

 

Veel ontwikkelingen en veranderingen! De 

een wat minder positief dan de andere, maar 

allemaal noodzakelijk om ook in de 

toekomst nog volop gebruik te kunnen 

maken van 

ús Doarpshûs de Moeting! 

Voor nu wensen we iedereen een 

fantastische zomer toe! 

 

Met een zonnige groet van het bestuur, 

Ytsen, Petra, Willem en Lourenske 
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Clinic Wetsus 
Op donderdag 9 

juni jl. hebben de 

heren Johan, Ype 

en Menno een 

kaatsclinic 

gegeven bij 

Wetsus. Voertaal 

was engels, maar 

dat mocht de pret 

niet drukken. 

Geweldige middag 

gehad en weer 

velen enthousiast 

gemaakt voor het kaatsen. 

 

Trainingen 
We zijn al weer volop in training op het veld. 

Op dinsdagavond traint de schooljeugd en op 

woensdagavond trainen de kabouters, welpen 

en pupillen. In totaal geven we training aan ± 

125 deelnemers en daar zijn we best trots op. 

 

Het seizoen zit er al bijna weer op. Tot aan de 

zomervakantie wordt er getraind en dan even 

niets, om vervolgens in september nog een 

leuke slotactiviteit met elkaar te hebben om 

het seizoen feestelijk af te sluiten.  

 

Clinic Puur Passie 
Op woensdag 6 juli jl. was het zover. De 

toppers van team Puur Passie waren bij ons te 

gast om een schitterende clinic te geven aan 

onze jeugd. De dames Ilse Tuinenga, Sjoukje 

Visser en Manon Scheepstra werden 

bijgestaan door nog 2 dames van team Puur 

Passie, namelijk Tineke Dijkstra en Hermine 

Sytema. Ook waren er 2 heren aanwezig: 

Bauke Triemstra en Dylan Drent.  

Onder leiding van trainer Bouwe de Boer 

werd er een daverende warming up gehouden 

om vervolgens in 9 groepen langs het 

parcours te gaan. Bij ieder onderdeel stond 

een “beroemde” topper om het spel / activiteit 

te begeleiden en tips te geven. Tussentijds 

was er ruimte voor wat drinken en dit alles 

werd opgeluisterd met muziek van ons 

vrienden Bertus & Pieter! 

Met hun erbij is het in ieder geval altijd 

gezellig en de toppers van Puur Passie waren 

ook razend enthousiast. Na afloop nog een 

mooie groepsfoto en het uitdelen van 

handtekening op de shirts van de jeugd. Wij 

denken dat er geen enkel shirt meer wit is, 

maar allemaal voorzien van handtekeningen 

van hun idolen! Op de laatste training zullen 

we zien hoe de shirts er uit zien.   
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Tot slot was er nog even tijd voor de jeugd 

om met hun idolen te kaatsen. Wie wil er nu 

niet een balletje wegslaan die opgeslagen 

wordt door Ilse Tuinenga of een zitbal slaan 

terwijl Dylan Drenth in het perk staat. Hier 

werd dan ook volop gebruik van gemaakt! 

Nog een gezellige nazit met onze eigen 

trainers, de kaatsers van Puur Passie en 

voorzitter Douwe Wierstra werd deze avond 

afgesloten.  

 

Kortom een zeer geslaagde avond en voor 

meer foto’s verwijzen wij u naar onze website 

www.tbegjin.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving 
De inschrijving voor het seizoen 2017 is 

inmiddels ook weer van start gegaan. Het 

loopt al aardig vol, dus wil je volgend seizoen 

ook (weer) trainen bij ons, meld je dan aan 

via www.tbegjin.nl, zodat je verzekerd bent 

van een leuke trainingsplek. 

 

Tot zover het nieuws van onze kant, fijne 

vakantie en tot de volgende keer! 

 

 

Oant sjen namens Keatsskoalle ’t Begjin 

 

Griet Eisma-Greidanus 

 

  



 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 56 

 

 

Dankbaar was ik dat ik na mijn operatie deze 

“Slachte” wandeltocht voor de 5 de keer mee 

kon lopen. 

5.45 uur in de bus in Raard (was net op tijd 

bij de bus file, file ernaar toe met de auto) 

Start in Oosterbierum om 7.00 uur, prachtig 

weer, aankomst in Raard 16.45 uur. 

Een prachtig FRIES Cultuur evenement wat 

prima verzorgt was, ook bij Oase 

Tsjom/Arum. 

De laatste kilometers waren niet gemakkelijk 

door het warme weer. 

 

Piet S. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Slachtekuier  2016 

Alwer de 5
e
 kear foar my, no in falske start, 1 

oere te let startten troch parkearproblemen fan 

myn collega Sietze , doe mei  de wyn yn e 

‘rech nei Achlum ta, tige waarm,  derny  nei 

Tsjom, OASE  (rêstpunt) foar de kuierders, 

hiel moai, byprate en wer fierder, ûnderweis 

mei in soad minsken praten, kuierders wiene 

wol restiger as oare kearen, tink troch de 

waarmte. In soad drinke (wetter) en genoch 

ite, dwers troch oare oases (dizze wiene mear 

foar it publiek as foar de kuierders) op nei 

Raerd (in hearlik glêske bier) Einresultaat: in 

moaie waarme dei, in moaie herrinering en 1 

blier. Op nei 2018. 

 

Klaas Terpstra 

--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:- 

 

De slachtemarathon was wel mooi, het weer 

was prachtig. We hebben weinig last van de 

warmte gehad. 

We misten de muziek en de mensen langs de 

kant hadden vast last van de warmte, er kwam 

weinig geluid uit. 

Van de 5 of 4 die we gelopen hebben was dit 

de minst gezellige, we misten de korpsen en 

dansers.  

  

Tietsje Goslinga,  Jan en Froukje Greidanus. 

 

De slachte 

Wat in skitterend moarnskoft, op nei de 

slachte mei ferskate bewenners...Mei in buske 

en 2 auto's d'r hinne, safier ride dat we bij ús 

sitplakken útstappe koene (kin net better).Doe 

wie it wachtsjen op ferskate meiwurkers fan 

Martenahiem….guon fan harren ha we sjoen, 

sa ek "de soan fan" en allerhande oare kunde. 

In bakkie, in flaubyt, muzyk, fertier en ús sels 

makke flachjes hingjen sjoen. Boppedat 

skitterend waar, bliere rinners en opteine 

bewenners. Top!!... 

  

De groetnis fan elk út Martenahiem 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 
 
 
Slachte 2016 

Nei in lyts oerke yn de file stien te hawwen, 

kamen Gerrit Strikwerda en ik yn Raerd oan. 

Wat in drokte en wietens op it parkeerterrein. 

Oeral rydplaten yn ‘e greide. Mei de bus nei 
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de start en dan eefkes wachtsje. Tsien 

minuten letter as pland koenen we starte: in 

oer as njoggen. Wat foel ús it earste stik tsjin, 

foar de wyn en  tige waarm. Nei Achlum 

waard it gelokkich better. Bakje kofje en it 

begûn wat te waaien. Fan de oase fan Tsjom 

op  nei de finish yn Raerd. Yn Tsjom hat 

Hinne Ypma ús  nog op de foto set. Binne 

moaie plaatsjes wurden! 

Goed  wetter drinke en droege woarst ite! Ite 

mei dy waarmte foel ôf! Dochs moasten je dat  

ek net ferjitte! De musyk en alle oare drokte 

oan de kant dienen je tige goed! De lêste 

kilometers gongen einliks bêst wol goed! 

Rinne is prate en genietsje fan de omjouwing. 

We ha ûnder oaren in prachtige moaie grutte 

izeren skries sjoen. Is dat symbolysk  foar de 

takomst fan dizze greidefûgel? Ik hoopje it 

net! We ha prachtig rûn en dit kin wolris wer! 

Gerrit sei út de gek:  “oare kear mar drave?” 

Yn Raerd nog eefkes lekker sitte mei in kâld 

pilske! En doe oerein komme… Dan 

fernamen je dat je bêst wol in ein rûn ha! 

Thús it sâlt der ôfspiele en lekker bekomme!  

 

Groetnis Klaas Hoekstra 

==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==- 
 
Het was een bijzonder gevoel om 's morgens 

vroeg om half zeven in Oosterbierum met 

ruim 1500 hardlopers aan de start te 

verschijnen. Mijn eerste hele marathon ging 

ik lopen. Na een aantal weken (maanden) van 

intensieve training was het dan zover. Het 

startschot werd gegeven en we gingen op 

weg. Wat een prachtig gezicht al die 

hardlopers in een lange sliert door de 

weilanden. En al was het nog zo vroeg in de 

morgen overal stonden al mensen aan de kant 

van de weg om ons aan te moedigen. De 

eerste helft was goed te doen, na 21 kilometer 

een kleine twee uur hardlopen begon de 

temperatuur snel op te lopen. De verzorging 

onderweg was gelukkig tip top voor elkaar. 

Nadat ik rond de 35 kilometer kennisgemaakt 

had met de man met de hamer kwam ik na 

vier uur en zeven minuten over de finish. Het 

mee doen aan de slachtemarathon en het 

inishen gaf mij een niet te beschrijven 

geweldig goed gevoel. 

 

Oege Piet 

 

 

 

In prachtige dei mei sinne, wille & waarmte! 

In tocht op karakter mar wy ha der fan 

genoaten! 

 

Thomas en Martha  

---------------------------------------------------- 

 

Warm, veel drinken, gezellig en leuk. Dat is 

het eerste wat er in mij opkomt als ik terug 

denk aan die dag. Samen met mijn zus Afke 

heb ik deze keer meegelopen. Onze starttijd 

was 07.45 uur. 07.00 uur in de bus in 

Pietersbierum, tút en d’r út. 

Het was voor mij de 3
e
 keer. In 2000, 2008 en 

2016 heb ik ‘m gelopen. Nooit denk ik na de 

tocht; volgende keer weer!!! Ook niet het 

tegenover gestelde. Maar omdat het eens in de 

4 jaar is, in je eigen omgeving is en je soms 

gevraagd wordt (en de oefening vooraf ook 

altijd wel welkom is qua beweging) wandel ik 

maar weer mee. De organisatie was weer 

top!!! 

 

Auke van der Meulen 
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Nog een paar foto’s van het dorpsfeest 2016 
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