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Redactioneel
Het jaar 2016 is bijna op zijn einde
Het moment om alles even te overpeinze.
5 edities met vertrouwde inhoud hebben
we u gebracht
Met de omslag in full collor, volgens ons
een pracht.

In deze editie staat Sinterklaas centraal
Van de intocht het hele verhaal.
Een discussie over gele, blauwe of zwarte
Piet
Vind u in deze Op ‘e Hichte niet.
Voor de zaken die u wel in deze krant
kunt lezen
Wordt u naar de inhoudsopgave
verwezen.

De tekst hier en daar met plaatjes
opgepimpt
Met als doel dat u het wat leesbaarder
vind.
Dat we het ook intern wat anders hebben
aangepakt
Heeft financieel niet verkeerd uitgepakt.

Rest ons, beste mensen
U naast leesplezier, u fijne feestdagen toe
te wensen.

De redactie.
We zullen het niet mooier maken dan het
is
Er ging heus nog wel eens iets mis.
Een leermoment noemen we als redactie
dat
Maar hopen dat u er niet veel hinder van
heeft gehad.
Ook een grote verandering van het
dorpsgezicht
Het oude kaatsveld opnieuw ingericht.
De bomen zijn stuk voor stuk gerooid
En het veld is nu licht geglooid.
Met speeltoestellen is het veld nu gevuld
Zelfs met een heuse kabelbaan vanaf een
bult.
Het einde van de werkzaamheden zijn
bijna in zicht
Nog slechts een aantal bomen en wat
licht.
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investeren wil Wonen NWF met ons
samenwerken om projecten en activiteiten
te
signaleren
en
te
realiseren.
Begin volgend jaar volgt hierover een
overleg.

Vereniging van dorpsbelang
Beste dorpsgenoten,
In deze drukke periode
voor Sinterklaas en
Kerst willen we u weer
informeren waar wij
ons zo al mee bezig
houden.

Wij zijn u allen alvast fijne feestdagen en
een gezond en ambitieus 2017!

Een hartelijke groet,
Bestuur dorpsbelang

Dorpsvisie
De meeste wensen uit de dorpsvisie zijn
inmiddels gerealiseerd. Maar natuurlijk
blijven er altijd ambities over. We zullen
ons hier de komende tijd over buigen: Hoe
ambitieus is dorpsbelang naar bewoners en
gemeente? U hoort hier meer over.
Bezoek College B&W
Bestuur Keatsskoalle ´t Begjin

Op 29 november a.s. zal het college van
Burgemeester en Wethouders een bezoek
brengen aan ons dorp. Voorafgaand aan het
overleg zal de oude melkfabriek en de
nieuwe
speeltuin
worden
bezocht.
Vervolgens zal gesproken worden over een
aantal onderwerpen, o.a.
- Verwaarloosde panden
- Plannen oude melkfabriek
- Glasvezel
- GSM ontvangst
- Dorpsvisiefonds
- Klimaatbeheersing school
- Ledverlichting lantaarnpalen
- Snelheid auto‟s en groot
landbouwverkeer door dorp
- Lytse Farwegen
-

De keatsskoalle ´t Begjin is een stichting
met een stichtingsbestuur.
Dit bestuur bestaat op dit moment uit 3
bestuursleden
De samenstelling is als volgt:
(verv.) voorzitter:
Griet Eisma
06-29560242
J. Martensstrjitte 13
8804 SG Tzum
Secretariaat / :
Ledenadministratie

Menno Eisma
J.Martensstrjitte 13
8804 SG Tzum

Penningmeester:
Griet Eisma
J. Martensstrjitte 13
8804 SG Tzum

Wonen Noord-West Friesland

Bestuurslid:

Bauke Terpstra

Leefbaarheid speelt een centrale rol in het
beleid van Wonen Noordwest Friesland.
Om gericht in die leefbaarheid te kunnen

Mail:

info@tbegjin.nl
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World Servants
Accra, Ghana
24 juli – 13 augustus 2016

Een jaar lang hebben we toegeleefd naar
een project in Bangladesh, totdat het
project 1,5 week voor vertrek gecanceld
werd en we op reis gingen naar Ghana. Een
grote omslag, een uitdaging waar we
ontzettend veel zin in hadden, naar een
onbeschrijflijke plek. We hopen jullie door
dit verhaal een impressie te geven van onze
reis.

naaien, leren haren knippen, armbandjes
maken, zingen en vegen in de vroege
ochtend. Zingen en dansen tot diep in de
nacht. Achter de muren is nog steeds de
kwade wereld. De meiden weten dat ze
allemaal over een maand of negen weer
weg moeten. Met die grote rode bus vol
Nederlanders is hier voor nu even het
geluk, de vrolijkheid en de goede hoop.

Terug naar ons project in Accra…

Dan is er Derick, de projectcoördinator van
de partnerorganisatie in Ghana. Hij loopt al
een tijdje rond op de wereld en heeft al
veel gezien. Derick zag geluk waar het niet
hoorde te bestaan en hij zag pech die de
beste en de liefste mensen trof. Maar hij
heeft altijd hoop gehouden, is altijd blijven
lachen en bovenal is hij altijd blijven
dromen.
Derick vertelde ons over een droom over
een gemeenschap, midden in de sloppen.
Een plek om tot rust te komen en te leren.
Een plek om veilig thuis te komen, ook al
kom je van ver of van nog verder. Een
droom voor kinderen en voor de meiden
maar zeker ook voor de hele wijk. Een
droom waaraan gebouwd moet worden,
maar die nu onverhoopt al vier jaar stil ligt.
Een droom die steeds meer vorm krijgt nu
die grote rode bus met Nederlanders is
gekomen en nu de bouw van de bibliotheek
vordert.

We verblijven in het centrum van Accra,
een stad met 10 miljoen inwoners, rijk en
vaak arm. Midden in de sloppenwijken
staat het Lifeline centre, een opvangplek
voor jonge meiden waar zij de
mogelijkheid krijgen om in negen maanden
een vak te leren. Om de compound van het
Lifeline centre heen staat een betonnen
muur met een rode poort. Als je over de
rode poort heen kijkt, of het af en toe
aandurft om in een groepje (mét een local
en een man) langs de bewaker te gaan en
naar buiten te gaan, dan zie je ook de vuren
waarvan je de rook altijd ruikt. Vuren
welke ontstaan bij het verbranden van het
vele afval, waaronder veel elektrische
apparaten en rubberen autobanden. Je moet
oppassen bij het oversteken van de weg;
vrachtwagens, motoren, karren vol met
yam en vrouwenhoofden vol met van alles.
In de sloppenwijk zie je dan de kinderen.
Ze spelen en dansen, op blote voeten door
alle modder en op de vuilnisbelt.

Wij drieën zijn onderdeel van die 30
Nederlanders die in het vliegtuig zijn
gestapt en vervolgens in die grote rode bus.
Op weg naar rook en ellende, maar vooral
op weg om wat te doen. Stel je die eerste
blik op de sloppen eens voor. Hoog in de
bus en vol goede hoop. Overweldigend,
indringend en onbeschrijflijk.

De meiden uit het Lifeline centre komen
uit het verre noorden van Ghana of hier uit
de sloppenwijk. Maar waar ze vandaan
komen maakt eigenlijk niet uit. Alle
meiden hebben hier gemeen dat ze vóór
Lifeline geen toekomst hadden. Het was tot
voor kort zo gewoon: verbrand rubber,
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We rijden door de sloppenwijk, op zoek
naar een kleine rode poort in een inmiddels
mooie groene betonnen muur. We stappen
uit en zien de lach en de hoop van de
meiden van Lifeline en van Derick.

driedaags festival waar HaFaBra-orkesten
uit alle divisies aan mee mogen doen.

Eenmaal op de compound lachen en zingen
we met de meiden, maar luisteren we ook
naar hun indrukwekkende verhaal. We
bouwen aan de bibliotheek, knappen het
terrein van de compound op en hebben
goede gesprekken met elkaar. We doen
kinderwerk en genieten van het plezier met
de
kinderen.
We
bezoeken
een
kinderziekenhuis
en
‟s
weekends
ondernemen
we
cultuuruitjes.
We
bezoeken de markt, een kerk en de
sloppenwijk.

Het festival heeft als doelstelling om met
elkaar muziek te maken en naar elkaar te
luisteren. Dit jaar werd het festival voor de
18e keer georganiseerd.

We zagen ellende maar echt ellende is het
toch niet. Een bieb als stralend kroontje op
de sloppen. Hoop door alle rook heen. We
laten 37 meiden en honderden dromen
achter. Maar met elke pan zand en elke
schep cement, met elk kinderlachje en elk
liedje met de meiden, elk lijntje en elk uur
zitten, klagen en wachten, met ieder woord
van hoop, tot de laatste aan toe, bouwen
we aan verandering. Die droom, dat
prachtige beeld en die 37 meiden zullen
altijd bij ons blijven.

Om 11.00 uur hadden we eerst nog een
kleine repetitie in Tzum, waarna we
gezellig met zijn allen in de bus naar
Midwoud vertrokken. We mochten als
laatste van de vijf deelnemende orkesten
spelen.

Marieke Meinsma, Anna-Gré Wijnia en
Tea-Rixt Wijnia

Brassband Tzum naar Midwoud

Een van de stukken werd beoordeeld door
jurylid Huub Robeerts. Van hem hebben
we een heel mooi juryverslag mogen
ontvangen!

Op zondag 20 november bezocht
Brassband Tzum voor het eerst het
Druiffestival in Midwoud (NoordHolland). Het Druiffestival is een
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Al met al kunnen we terugkijken op een
hele geslaagde middag!
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Intocht Sinterklaas Tsjom
Na dat lange wachten, al die nachtjes
aftellen en bijna niet kunnen slapen was
het zaterdag 12 november dan toch
eindelijk zo ver; Sinterklaas kwam weer
naar Tsjom. Het beloofde een mooie dag te
worden vol spektakel en plezier voor de
kinderen.
Het feest begon om 13:00 uur in de
middag. Alle kinderen konden in De
Moeting hun pietendiploma ophalen, mits
ze natuurlijk goed hun best deden.

en natuurlijk heel veel pepernoten uitdelen,
ging iedereen de Moeting in voor een
pauze met wat lekkers. Toen was er
meteen mooi tijd om op de foto te gaan
met Sint en Pieten.
Na de pauze kwam de Sint weer in de zaal
naar hard zingen. Pieter vond een
videoboodschap in zijn mail van de
Burgemeester, die vertelde te stoppen met
burgemeester zijn en te verhuizen naar
warmere oorden. Toen moest er natuurlijk
een nieuwe burgemeester komen! Na een
spannende selectie waren er drie
kandidaten uitgekozen voor het Tsjommerburgemeestershap.
Natuurlijk was zwarte Piet kandidaat, maar
ook Ronald Kluns en de criminele Hiltsje
Klinker waren kandidaat.

Onder het toeziend oog van zwarte Piet
hebben de kinderen laten zien wat ze
konden. Balklopen, cadeautjes gooien,
koprollen, er was van alles te doen.
Natuurlijk waren de pieten trots op de
hardwerkende kinderen en daarom kreeg
iedereen het welverdiende pietendiploma.
Rond een uur of twee werd plots de
muziek stopgezet en wilde de politiechef
iets zeggen. De Sint was al onderweg en
kwam er zo aan.
Inderdaad, om 14:00 uur precies kwam de
Sint het dorp binnengereden, achterop een
motor. Iedereen stond klaar en zwaaide
naar de Sint. Helaas was het een beetje
misgegaan onderweg. Helaas was er wat
mis gegaan met de communicatie tussen
Sint en de Burgemeester waardoor de Sint
verdwaalde geraakt en niet meer wist hoe
hij in Tsjom moest komen. Gelukkig was
er een aardige motorrijder die de Sint,
achterop zijn motor, helemaal naar Tsjom
heeft gebracht. Sint reed eerst gewoon alle
kinderen voorbij, maar kwam er snel achter
dat ze terug moesten.
Na een hartelijk welkom door de
politiechef ter plaatse en het Tsjommer
muziekkorps, een hoop handjes schudden
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Piet vond dat als hij burgmeester was, Sint
in Nederland moest blijven en alle
kinderen elke dag hun schoen mochten
zetten. Helaas werd Piet, door de kinderen
wel te verstaan, als eerste weggestuurd.
Tijdens de tweede ronde werd Hiltsje plots
gebeld.
Ze vertelde aan de telefoon dat ze de
nieuwe speeltuin weg moest en er een
mooi groot flatgebouw voor terug moest
komen. Helaas was ze vergeten dat
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iedereen in de zaal dat ook kon horen.
Toch werd tijdens deze tweede ronde
Ronald Kluns door de kinderen
weggestemd en werd Hiltsje Klinker
nieuwe burgmeester.

speeltuin blijven. Nu maar hopen dat je
straks met pakjesavond mooi nieuw
speelgoed krijgt wat je meteen in de
speeltuin kunt gebruiken.
Door Thomas van Zonneveld

Iedereen was natuurlijk niet zo blij met
Hiltsje als burgemeester maar gelukkig
kwam plots Sietske Poepjes het podium op
en vertelde dat Hiltsje stiekem een boef is.

Ook de politiechef vond Hiltsje een grote
boef was en daarom werd ze door de
politie meegenomen naar het bureau.
Helaas was er nu geen nieuwe
burgmeester, maar ach dat komt volgend
jaar wel. Uiteraard hebben we oudburgemeester Siebe Greidanus natuurlijk
hartelijk bedankt, voor al die jaren trouwe
dienst, met een heel groot applaus.
Gelukkig is Hiltsje dus toch geen nieuwe
burgemeester geworden en mag de
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Het Team Intocht Tsjom bedankt iedereen
voor deze mooie intocht, in het speciaal
Dorpshuis “De Moeting” voor al hun inzet!
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Het feest begon tegen vijven met een bingo
voor alle kinderen. Uiteraard hadden de
prijsjes een Duits tintje.

Nieuws van de buurtvereniging
„De Lyntsjesnijers‟
Vrijwilligersmiddag
De vrijwilligersmiddag werd dit jaar gehouden
op 9 juli. De vrijwilligers konden allereerst
genieten van koffie met zelfgemaakte taart.
Daarna ging het met paraplu‟s op naar de kerk,
om de toren te beklimmen. Hoewel het weer
tegenviel en het uitzicht op de toren beperkt
was, hebben de torenbeklimmers toch een
mooie tijd gehad. Daarna was er een hapje en
een drankje, en broodjes hamburger met
heerlijke salade. Het was een geslaagde en
gezellige middag/avond! En nogmaals,
iedereen die zich heeft ingezet voor de
buurtvereniging: bedankt!

Rond zes uur was er voor de kinderen is er
patat met bockworst. Omstreeks dezelfde tijd
hebben we voor alle andere deelnemers de
barbecue aangestoken. Er kon die avond volop
worden genoten van een prima vleespakket en
hausgemachte salades.

Buurtfeest op 1 oktober 2016:
„Oktoberfest‟
Het jaarlijkse buurtfeest werd dit jaar
gehouden op zaterdag 1 oktober. Door allerlei
redenen hebben we het dit jaar later gevierd
dan gebruikelijk. Gezien het feit dat we
moesten uitwijken naar oktober hebben we het
als thema: Oktoberfest! meegegeven.

Alle
buurtgenoten
hadden we uitgenodigd
om dit mee te vieren!
Zoals het thema al laat
raden, was het feest in
de sfeer van een traditioneel Duits bierfeest.
Het feest wordt door onze oosterburen al meer
dan tweehonderd jaar gevierd. Tijdens dit ruim
twee weken durende feest zitten mensen in
tenten aan lange biertafels. Ook wij hebben dit
jaar gezellig aan lange tafels gezeten,
genietend van een drankje/biertje en lekkere
„bratwurst‟, oftewel vlees – wat ook echt bij
een Duits feest hoort!

Doarpskrante

Uiteraard hebben op die avond de Schnaps en
Duits bier niet ontbroken. Ondanks de soms
flinke buien hebben we het in de tent en bij de
barbecue droog kunnen houden en was het tot
in de late uurtjes een gezellige boel.
Het bestuur van de buurtvereniging de
Lyntsjesnijers.
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Het is vooraf niet in te schatten hoeveel
mensen eropaf komen. In dit geval viel het
dus erg tegen met als gevolg dat we zoiets
daardoor helaas niet heel snel weer kunnen
organiseren.
Gelukkig staat de Moeting agenda
daarentegen nog wel vol met allerhande
andere activiteiten. Van vergaderingen,
biljarten, ouderensoos en koffieochtenden
tot aan familiefeestjes, korpsconcerten,
kerstvieringen en een kerstmarkt voor het
personeel
van
het
Christelijk
basisonderwijs in onze regio. Omdat deze
laatste activiteit dit jaar voor het eerst in
Tzum gehouden wordt, zijn er deze keer
ook enkele Tzummer ondernemers bij
betrokken. Erg leuk natuurlijk!
En wat zou het mooi zijn dat de organisatie
zo tevreden is dat ze volgend jaar weer
terug willen komen en er dan nog meer
mensen bij betrokken worden.

“Zie de maan schijnt door de bomen…
Welk nieuws zou er deze keer vanuit het
Moeting front komen”
De Sint is inmiddels weer in het land.
Natuurlijk vonden wij het ook deze keer
weer een grote eer om Sint en zijn Pieten te
mogen verwelkomen in het dorpshuis!
Jong en oud genoten van een gezellige
middag en Tzum heeft er heel veel
hulppietjes bij gekregen, allemaal in het
bezit van een heus Pietendiploma!
Het vieren van de intocht van Sinterklaas is
1 van de vele activiteiten die zo rond het
einde van het jaar in het dorpshuis
plaatsvindt.

Een activiteit die de laatste jaren ook in de
agenda stond is het feest tijdens de
Nieuwjaarsnacht.
Dit jaar staat deze er NIET in! Na lang
nadenken, afwegen en twijfelen hebben we
als bestuur besloten dit jaar niet open te
gaan na de jaarwisseling.

Een week daarvoor hebben we onze
vrijwilligers getrakteerd op een zeer
verdiende middag met heerlijke hapjes en
drankjes. Een klein gebaar om onze grote
waardering te laten blijken, een moment
om mensen die gestopt zijn te bedanken en
weer anderen welkom te heten, maar ook
om vrijwilligers die we moeten missen te
memoreren.
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen:
Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om
ons dorpshuis draaiende te houden!

De reden hiervoor is toch de minimale
belangstelling die er in de afgelopen jaren
voor getoond is.
U herinnert zich misschien nog ons stukje
op deze zelfde plaats vlak na de
jaarwisseling 2015/2016. Daarin vertelden
we dat we ondanks de grote inzet van
vrijwilligers, het regelen van hapjes,
drankjes en muziek weinig bezoekers
mochten ontvangen.
Iedereen was vooraf op de hoogte gebracht
door een prachtige flyer die huis aan huis
verspreid werd, maar het heeft niet
geholpen. Vandaar nu deze keuze.
Mensen kiezen er steeds vaker voor om
samen te komen bij iemand thuis of in een
besloten groep. We vinden het erg jammer
voor de kleine groep mensen die wel elk
jaar trouw een bezoek brengt aan het
dorpshuis, maar we hopen op begrip
hiervoor.

In dezelfde week hadden we op
donderdagavond de voorstelling „Doek!‟
met Tamara Schoppert en Hilbert Dijkstra
in De Moeting. Een schitterende
voorstelling met lovende recensies.
Een productie van Pier 21 die eerder al „De
Emigrant‟ en „Feteranen‟ succesvol op de
planken bracht.
Leuk om ook naar Tzum te halen dachten
wij als bestuur. Maar helaas geen
uitverkochte zaal en veel lege stoelen.
Waar dat aan ligt is moeilijk te zeggen;
verkeerde timing, te drukke agenda‟s of
helemaal geen interesse in dit soort
voorstellingen in Tzum?

Doarpskrante
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De nieuwjaarsborrel wordt elk jaar in
overleg met SBST geregeld. Dit jaar is het
hun beurt om u uit te nodigen in de kantine
bij de sportvelden. U hoort hier
ongetwijfeld binnenkort meer over.
Het jaar daarna zijn we van plan de handen
ineen te slaan en gezamenlijk iets voor het
gehele dorp te organiseren.

De tiid fan it jier
Maaitiid as de fûgels pearje
En nêsten meitsje
Har aaien lizze foar it fourtbestean
As de krúnen fan de beamen
Wer yn prachtich grien, te pronk
stean.

Ondertussen is er hard gewerkt aan de
nieuwe website www.demoeting.nl !
Voortaan kunt u onze agenda online
raadplegen. Erg handig om snel even te
zien of die ene datum die u in gedachten
had eigenlijk nog wel beschikbaar is. De
komende tijd gaan we nog aan de slag met
het compleet maken van de informatie en
werken we aan de uitstraling van de site.
Er zijn al mooie foto‟s gemaakt door Jaap
Bosma en die worden binnenkort ook
toegevoegd aan de site. Neem gauw eens
een kijkje! Vol verwachting klopt ons
hart……

Dernei komt de simmer d’r oan
Soms mei moaie dagen,
Mar ek mei tongerbuien
En hurde wynflagen.
Dan komt de hjerst
De moaie beamen
Binne no fan prachtich grien
Yn okergiel oergien
Mei swiere stoarmen en soms rein
Komt der oan de hjerst in ein.

Omdat we geloven in de kracht van
herhaling wijs ik u hierbij nogmaals op de
wijzigingen in de taken van het bestuur en
beheer.
Inlichtingen en reserveringen worden
gedaan door Thea Viëtor. Zij is bereikbaar
via info@demoeting.nl en op 0680126923.

Mei in kâlde eastewyn
Falt soms de winter yn
Sêft as in bear op sokken,
Falle soms dagen oanien de
snieflokken
Prachtig sjocht it gea der dan út
Yn it maagdelik wyt.

We zijn nog op zoek naar een super
enthousiast persoon die ons wil komen
helpen met het aannemen en bespreken van
feestjes en evenementen met de mensen
die dit aanvragen. Lijkt het je leuk om dit
te doen of wil je meer info, mail ons dan
op bovengenoemd mailadres!

Dit is de natoer
Dy’t ús altiid wer fernuvert
Want hoe kin it dochs bestean
Dat mei in mûzepleach
De ûlen mear aaien lizzen gean.

Tot zover het Moetingnieuws, het laatste
van dit jaar. En dus wensen wij u alvast
geweldige feestdagen toe!
Geniet ervan en tot ziens in 2017!

It is een riedsel
Is it gewoan natoer,
Of giet in Hegere Macht hjiroer.

Ytsen, Petra, Willem en Lourenske
Dorpshuis de Moeting

Tsjom, J.V. 2016

Doarpskrante

14

fan Tsjom

Nieuws van de Concertcommissie
Claes Douwesz

Brassband Tzum
De brassband Tzum is een bruisende
muziekvereniging, met leden van alle
leeftijden en bestaat sinds 1928.
De Brassband staat momenteel onder de
bezielende leiding van Marten Miedema.
Het programma van de Brassband is zeer
gevarieerd, en beslaat o.a. optredens
tijdens Sinterklaasintocht, Kerstnachtdienst,
Oudejaarsborrel,
maar
ook
concerten in samenwerking met andere
bands zoals het Stedelijk muziekkorps
Harmonie Franeker en Fanfare Wubbenus
Jacobs Arum. Tevens heeft de Brassband
Tzum dit jaar opgetreden op het Gouden
Spikerfestival in Ureterp. Als laatste is nog
de 1e editie van Lyntsjepop te vermelden,
alwaar
een
gezamenlijk
optreden
plaatsvond met Piter Wilkens en de top
100 band Downtown Live.

Op zaterdag 17 december a.s. zal er weer
een bijzonder concert plaatsvinden:
“Kerstklanken met Brass en Orgel”
Meewerkende artiesten zijn Sander van
Marion op orgel en onze Brassband Tzum
o.l.v. Marten Miedema.
Jubileumjaar 2016
Voor Sander van Marion is 2016 een
jubileumjaar. 60 jaar geleden begon de
muzikale reis van deze organist, dirigent en
componist.

Het concert
Het concert zal plaatsvinden in de
Johanneskerk en begint om 20.00 uur (tot
plm. 22.00 uur) In de pauze zal koffie en
thee worden geschonken. De entree is
gratis, wel zal er gecollecteerd worden
voor de gemaakte onkosten.

Tijdens zijn 60-jarige jubileumconcerten
neemt Sander van Marion de luisteraars
mee op zijn muzikale wereldreis van veel
hoogtepunten en prachtige herinneringen
aan bijzondere plaatsen en unieke orgels.

Doarpskrante
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Competitie Schooljeugd:
1. Jessie Bok
2. Anke Greidanus
3. Francien Yntema

Nieuws van Wêz Wis Tsjom
Op het moment dat ik dit stukje
schrijf bedenk ik mij dat het
wedstrijdseizoen alweer ver achter
ons ligt. 17 September hebben wij
een prachtige afsluiting gehad met
de kind-ouder partij.
Wat een deelname was er dit jaar.
Prachtig om te zien dat er in alle
jeugdcategorieën toch een behoorlijke
deelname was. Een teken dat het kaatsen
ook bij de allerjongste jeugd van Tsjom
positief ontvangen wordt.
En wat is er dan mooier om eens per jaar
met je heit of mem of omke of tante te
mogen kaatsen. Elk jaar kijken een boel
jeugdleden (en ook ouders) hier naar uit.
Helaas viel de deelname bij de senioren
tegen. Dit had alles te maken met het feit
dat het voetbalseizoen alweer in volle gang
is. Door de verschillende evenementen
zoals Fuel Power en de Federatiepartijen
was er geen andere optie dan de kind-ouder
partij op 17 september te houden. Hopelijk
kan dit volgend jaar eerder in september
zodat ieder de kans heeft om mee te doen.
Tijdens deze laatste kaatsdag werden ook
de prijzen van de competitie uitgedeeld.

Siebe en Ytje Greidanus
Wisselprijs: (Oorkonde)
Frits Hoekstra
Braaksma Wisselprijs: (Telegraaf)
Jorrit Palma
Naast deze prijswinnaars hebben we ook
even stilgestaan bij de winnaars van de
Franekeradeelpartij.
Welpen jongens:
1e prijs: Jorrit Palma en Dytmer de Groot
Pupillen meisjes:
1e prijs: Marrit Wielenga, Yannah Palma
en Gerbrich Koster
Schoolmeisjes:
2e prijs: Jessie Bok en Anke Greidanus
A Klasse Heren:
1e prijs: Frits Hoekstra, Klaas Meinsma en
Klaas v/d Brug
Met een koningsprijs voor Frits.

Competitie Dames:
1. Johanna Atsma
2. Marijke Zijlstra
3. Siebrich Atsma

Fantastische prestaties voor de Tzummer
kaatsers!!!

Competitie Heren:
1. Cornelis Rusticus
2. Wieger Palma
3. Sietze Greidanus

Vrijwilligers:
Ik wil deze keer nog even stilstaan bij de
hulp en inzet van alle vrijwilligers. In de
eerste plaats natuurlijk te noemen mijn
collega bestuursleden, Janny, Auke, Thea,
Wilco, Sytze en Corrie. Wat een
fantastisch werk hebben jullie dit jaar weer
geleverd. Er wordt lang niet altijd bij
stilgestaan maar het kost deze leden heel
wat tijd om alle voorbereidingen te doen.
Van het plannen van wedstrijden, regelen
van bezetting, zorgen voor perkleggers en
de algemene bestuurszaken.

Competitie welpen:
1. Jorrit Palma
2. Aafke Bakker
3. Rindert Bakker
Competitie Pupillen:
1. Bianca Hiemstra
2. Gerbrich Koster
3. Yannah Palma

Doarpskrante
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Het jeugdbestuur heeft ons ook dit jaar
weer fantastisch ondersteund. Miranda,
Minke, Anita geweldig bedankt.
Naast de bestuursleden hebben wij
gelukkig ook heel veel hulp gehad van de
vele leden voor het leggen van de velden
en het opruimen na de wedstrijden.
Ook het begeleiden en rijden naar
wedstrijden door verschillende ouders en
pakes niet te vergeten.

algemeen positief en lijkt het er op dit
moment op dat dit beleid gehandhaafd
blijft. Verder is het gedrag van de jongens
in de jongenscategorie besproken. Bij een
aantal wedstrijden, waaronder in Tzum,
was dit ontoelaatbaar. Conclusies waren
dat er harder en sneller ingegrepen mag en
moet worden door zowel de scheidsrechter
als vereniging. Staking van de wedstrijd is
één van de mogelijkheden.
Welke beslissing ook genomen wordt er
moet onvoorwaardelijke steun zijn van alle
partijen; vereniging, TC, scheidsrechter en
KNKB. Daarnaast is gesproken over het
opstellen van een 5 punten regel. Hier
komen wij later op terug.
Verder werden de problemen omtrent de
bezetting van het aantal keurmeesters
besproken. Het is voor veel verenigingen
steeds lastiger om keurmeesters voor
KNKB wedstrijden te regelen.
Wij realiseren ons dat wij het tot nu toe elk
jaar weer voor elkaar gekregen hebben om
voldoende keurmeesters te regelen. Dit
door een enorme inzet vanuit het bestuur
en vrijwilligers uit het dorp.
Maar ook wij zien dat wij jaarlijks dezelfde
kaatsliefhebbers op de lijnen hebben zitten.
Het zou geweldig zijn als wij het volgende
jaar ook een beroep kunnen doen op leden
die tot nu toe nog geen keurmeestertaken
hebben opgepakt.
De KNKB partijen zijn volgend jaar 8 juli,
prins- en prinsessenpartij en op 15 juli,
dames 1e klasse.
Als laatste werd de zorg uitgesproken over
het teruglopende aantal scheidsrechters.
Dit wordt de komende jaren echt een punt
van aandacht.

Ook dit jaar zijn wij weer erg bij met de
prachtige plaatjes die Lieuwe Bosch tijdens
de wedstrijden heeft geschoten.
Alle vrijwilligers enorm bedankt. Jullie
hebben het mede mogelijk gemaakt om een
prachtig kaatsseizoen te hebben mogen
beleven.
Bestuur:
Afhankelijk van mogelijke stemmingen
wordt bepaald of er een najaarsvergadering
van Wêz Wis Tsjom zal plaats vinden.
Hier wordt via de mail en site verder over
gecommuniceerd.
Het zomerseizoen ligt alweer even achter
ons. Inmiddels zijn wij alweer druk met de
voorbereidingen voor de winter en kijken
wij alvast weer vooruit naar het
zomerseizoen van 2017.
KNKB
Eind oktober zijn bij het regioberaad van
de KNKB geweest. Dit is een vorm van
overleg waarbij de verenigingen de agenda
kunnen bepalen. Een mooie manier om
samen in gesprek te gaan. Hier kwamen
een aantal zaken aan de orde die onze
vereniging het afgelopen jaar hebben bezig
gehouden zoals het eenlingenbeleid,
gedrag jongens uit de jongenscategorie,
keurmeesters en scheidsrechters.
Ondanks de problemen die het laatste jaar
ontstonden aangaande het eenlingenbeleid
en bepaalde formaties die daaruit ingevuld
werden zijn de ervaringen over het
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Federatie
Op 14 oktober is de najaarsvergadering
van de federatie bezocht. De opkomst was
gelukkig goed. Het federatiebestuur is
weer redelik op sterkte en men was
tevreden over het afgelopen seizoen. De
wedstrijden hadden een redelijk tot goede
opkomst. De federatie Franekeradeel partij
in Hitzum in het weekend van 10 en 11
september vormden een mooi afsluiting
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van het federatieseizoen. (Hier hebben
overigens meerdere Tzummer parturen
meegedaan en met succes! Zie hiervoor het
verslag op onze site en onze
facebookpagina.) Het bestuur meldde dat
men komend winterseizoen weer gaat
proberen de wintertrainingen op te starten.
Dit op kleinschalige basis in de gymzalen
van Achlum en Ried omdat de Trije te
duur wordt.
Met name voor de basisschooljeugd een
mooie aanvulling om „s winters ook te
kunnen trainen. In Tzum organiseren wij
zelf ook trainingen maar dit is niet bij alle
erenigingen haalbaar. De uitnodigingen
volgen binnenkort.
Er is gesproken over het wijzigen van
minimum leeftijd waarop men deel mag
nemen aan federatiewedstrijden. Dit punt
komt in de voorjaarsvergadering (13 maart
2017) als bestuursvoorstel op de agenda
zodat daar over gestemd kan worden. De
aanwezige verenigingen hebben kort
verteld hoe hun vereniging ervoor staat en
hoe het seizoen verlopen is. Hieruit werd
wederom duidelijk hoe lastig het voor veel
verenigingen is om het voldoende
bestuursleden te vinden.
Voor Tzum staat komend seizoen slechts 1
federatiewedstrijd op de agenda. Dit is de
basisscholen d.e.l. A en B klasse partij.
Deze wedstrijd staat gepland op 19 april
2017 om 15.00 uur.

Wintertraining
We zijn druk bezig met de voorbereiding
voor de wintertraining. Het is de insteek
om voor de jongste categorieën in de
Moeting te trainen en voor de schooljeugd
in De Trije. Nadere informatie volgt
binnenkort.
Namens het gehele bestuur van Wêz Wis
Tsjom willen wij jullie alvast hele fijne
feestdagen en een goede jaarwisseling
wensen.
Voor dit seizoen een laatste kaatsgroet
Wêz Wis Tjsom
Christine Vasen

KUIERJE MEI MURK
25-09-2016 Zilte Zoen Wandeltocht,
Schoorl 40km
Vandaag met
Arjen
naar
Schoorl
geweest.
De
afstand lijkt ver maar als
we naar Drenthe of
Groningen gaan is ook
zomaar 100 km. Het weer
was goed nog één van de
laatste weekenden met temperaturen boven
de 20 graden. De start was vanuit Restaurant
,Zilte Zoen, aan de Duinweg. Vanaf het
terras kijk je recht tegen de zandheuvel aan
die menigeen van ons weleens heeft
beklommen met een school reisje. Wij
hoefden daar het losse zand niet in ,maar
moesten even verderop over een klinkerpad
om hoog. Dit kwam wel even op de kuiten
aan, maar als je dan boven komt ben je in
een prachte mooie omgeving. Eerst is het bos
wat later over gaat in open veld en dan
verder wordt duinen. Schoorl licht nogal een
eind van het strand en in de duinen was het
flink werken in het losse zand.
Maar éénmaal op het strand ging het beter.
We gingen over het strand richting Bergen
aan Zee. Het was helder weer en kon je de
molens die in de zee staan heel goed zien. Ik
kan me wel voorstellen dat er mensen zijn

Bestuursleden
Al enige tijd zijn wij op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Op dit moment hebben
Douwina Yntema en Johanna Atsma
aangegeven belangstelling te hebben om
het bestuur te versterken.
Wij zijn
ontzettend blij met deze aankomende
uitbreiding. Op de voorjaarsvergadering
zullen zij voorgedragen worden.
Auke heeft aangegeven het rustiger aan te
willen doen en uit het jeugdbestuur te
willen treden. Wij zijn daarom nog wel op
zoek naar uitbreiding in het jeugdbestuur.
Lijkt dit je leuk meld dit dan aan het
secretariaat.

Doarpskrante
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die daar tegen zijn, het is onnatuurlijk en
past daar niet. In Bergen aan Zee hadden we
onze eerste rust. Na deze rust moesten we
terug naar het strand om vervolgens terug te
lopen ,het was inmiddels vloed en dus
weinig stevig zand, naar de eerste
strandopgang om vervolgens over een
fietspad door de duinen naar onze tweede
rust in Camerduin. Na deze rust hadden we
de keuze of over het strand of over het asfalt
om naar Petten te lopen. Wij kozen voor het
laatste, we hadden even wel genoeg zand
gezien en het uitzicht was bijna het zelfde we
konden vanaf de dijk de zee ook zien. In
Petten was weer een rust, hier hebben we
alleen even een stempel gehaald en zijn
verder gegaan. Nu ging het de polder in. Dit
was ook een mooi stuk en even een ander
uitzicht. We kwamen langs een poldermolen
die draaide en over een schelpenpad dat
langs de Hondsbossche Slaperdijk liep naar
Groet. Hier was weer een rust. Vanaf hier
ging het de bossen en de duinen weer in.
Vooral in de duinen was het weer werken,
maar de omgeving maakt veel goed.In de
bossen van Schoorl hadden we nog een rust
bij bosbuffet ”de Berenkuil” en was het nog
een klein stukje naar de finish. Al met al een
mooie tocht met mooie weer maar wel een
kuiten vreter.

Deze was in het dorpshuis “De Botter”in
Kuinre. Dit was een dorpshuis waar ook een
supermarkt aan verbonden is. Na deze rust
ging het langs de haven van Kuinre naar de
Peter Stuyversantweg. Deze moesten we
oversteken en recht door de zeedijk op en
dan de eerste weg rechts af de polder in. Dit
kon je ook merken want dit waren allemaal
rechte lange stukken. Onze tweede rust was
in het dorpshuis “Het Polderhuus”.Na deze
rust ging richting Munnekeburen. Na
Munnekeburen gingen we over de brug,
Helomabrug, en dan gelijk linksaf over een
graspad langs een kanaal. Dit moesten p/l 1
km volgen. daarna gingen we een natuur
gebied in. Later ging het richting Oldelamer.
Hier was onze volgende rust. Na de rust ging
langs een andere weg weer naar de
Helomabrug. Hier weer linksaf over een
schelpen pad en langs mooie huisjes en
vaarten (het had wel wat van Giethoorn)naar
Munnekeburen en dan verder naar de finish
deze was wel 1km buiten Munnekenburen.

22-10-2016 “Grote Veenpolder Tocht
Munnekeburen 40km (420 deelnemers)

5-11-2016 Hoogland Wandeltocht
Middelstum 40km ( 349 Deelnemers)

Vandaag de eerste wandeltocht uit de winter
serie van de FLAL. Er waren drie afstanden
die gelopen kon worden 50-40 en 25km.Wij
,Arjen en ik, hebben de 40km gedaan. Toen
wij om half negen bij het dorpshuis “Het
Polderhuus” kwamen was het al gezellig
druk en werden er vele handen geschut. Even
later konden de 50km lopers al weg. Wij
konden precies om negen uur weg. Het weer
was wat mistig en later bewolkt. Tegen de
middag kwam de zon er bij en was het lekker
wandelweer. De route ging over de kerkeweg
naar het brugje met de naam Ale Bakkers
Broggien (mooie naam) en dan het voetpad
langs de Skeene volgen richting Spanga.
Ook kwamen we langs een kerkhof met
klokkenstoel midden in het openveld en ging
het op naar onze eerste rust.

Doarpskrante

De Tweede FLAL tocht was vanuit
Middelstum Groningen. Het weer was goed
met een beetje wind en de zon er volop bij.
In de toren van Middelstum hangt een
carillon gemaakt door de gebroeders
Hemony. Zij waren de eersten die in staat
waren een zuiver gestemd klokkenspel te
maken. Het spel bestond uit 23 klokken maar
in 1949 zijn er nog 7 bijgeplaatst.
Middelstum is het enige dorp in de wereld
met een dergelijk carillon. Na de start ging
het naar Toornwerd. Toornwerd is een
wierdedorp. Dan gingen we richting
Kantens. Vlak voor Kantens was er een
splitsig. De 25km lopers gingen naar
Kantens. Maar wij gingen via een omweg
naar Stitswerd en dan naar Rottum voor onze
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eerste rust(afgelegd p/l 9,5 km).Deze dorpjes
zijn overigens ook wierdedorpen en hebben
nog geen 100 inwoners elk. Rottum is bekent
van
zowel
een
monniken-als
een
nonnenklooster. Het klooster had zelfs een
eigen eiland. Na deze rust gaat het via
Doodstil naar Zandeweer. Dit dorp is
ontstaan uit een kruising van oude
landwegen en heeft ongeveer 500 inwoners.
Dan lopen we door naar Oldenzijl voor weer
een rust, ook een dorpje met maar 50
inwoners,(afgelegd p/l 18km.) Na de koffie
ging het weer verder naar Eppenhuizen en
Garsthuizen. En dan door naar Westeremden.
Westeremden
heeft
een
beschermd
dorpsgezicht en heeft bijna 500 inwoners. Na
Westeremdem ging het een klein stukje over
een fietspad maar dit moesten we al gauw
verlaten een ging het verder over een
schouwpad tot aan een hoogspanningsmast.
Dan verder over een stoppelrand naar
achtererf van boerderij althans zo stond het
op de route beschrijving. Maar de boer had
het land al geploegd tot aan de sloot dat er
zat niks anders op dan over het geploegde
land te lopen en dat was zwaar want de
modder plakte aan je schoenen en die waren
dan wel 2 keer zo zwaar. Na de boerderij
kwamen we in Stedum, ook een mooi dorp
met een beschermt dorpsgezicht. Na Stedum
ging het een stuk over de weg om later een
betonpad op te gaan en dan bij een boerderij
over het erf naar de weg N46.Hier moesten
we een stukje langs lopen om naar een
veetunnel te gaan. Hier doorlopen naar de
andere kant van de weg en dan een stukje
terug tot aan een grote sloot. Deze sloot
moesten we over een stuk bouwland volgen
om naar Westerwijtwerd tegaan. Nu was het
nog een klein stuk je naar Middelstum. Het
was een mooie route met veel en mooie
fietspaden. Ook was er een mooie
beschrijving van sommige dorpen.

terrein door een hek en dan de weg over de
natuur in.

Hier kwamen we na een paar km langs de
vindplaats van het „Meisje van Yde‟. Dit is
het gemummificeerde lijkje van een meisje
die omstreeks het begin van onze jaartelling
is vermoord. De mummie heeft een
permanente plaats in het Drents Museum in
Assen. Dan ging het verder naar het
vliegveld. Hier ging het driekwart omheen
lopen en dan door naar onze eerste rust.
Deze was in `t Loughoes in Eelde.
Dit was tegenover een eeuwenoude
dorpskerk uit de 14e eeuw. Na de rust ging
het naar het tweelingdorp Eeld-Paterswolde
en dan naar het landgoed Vennebroek en het
gelijknamige landhuis. Het landhuis is
gebouwd in het begin van de 19 eeuw door
een koopmansfamilie uit Groningen. Het is
eigendom van natuurmonumenten. Het is een
gebied dat wat moerassig is met lage
begroeiing maar ook met grote oude beuken
en eiken. Dit trekt veel vogels. Direct achter
Vennebroek strekt het natuurgebied het
“Frieseveen”uit. De naam verwijst naar de
vervening van dit gebied die door
voornamelijk Friese
verveners werd
uitgevoerd. Dit is ook een gebied waar veel
vogels voor komen en daarom een geliefd
gebied is voor vogelspotters.
Onze tweede rust was in cafe,
Friescheveen,. Deze hebben we over
geslagen en zijn door gegaan langs het
Noordwillemskanaal
naar
de
polder
Glimmen. Vanuit de polder liepen we de
bossen van het landgoed Vosbergen binnen.
Langzaam gingen deze over in de bossen van
havezaten Oosterbroek en Hooghullen. Dan
nog even langs de voorkant van het vliegveld
en zo was het rondje voltooid.

19-11-2016 Rondje Vliegveld Eelde
Wandeltocht, 25km (511 deelnemers)
Vandaag met Arjen naar Eelde geweest. mdat
ik later op de middag een andere afspraak
had liepen we vandaag 25 km. De start was
vanuit bloemenveiling “Flora Holland”.
Vanuit de start ging het over het veiling
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Na de winterstop zullen zij een categorie
hoger gaan voetballen en staan ze weer
voor een nieuwe uitdaging!

Voetballers zijn
bijna alweer
halverwege!

Tzum JO 11-1 doet ook prima mee in hun
competitie, slechts één keer werd er
verloren.
Zij staan 2e met 15 punten uit 6
wedstrijden en hun doelsaldo is 50 voor en
12 tegen.

Bij het lezen van deze
dorpskrant
zijn
de
competities voor de Jeugd alweer aan de
kant.
De Senioren gaan nog even door tot
midden december en dan volgt de
winterstop.
We kunnen dus weer een balans opmaken;

Tenslotte de jongste voetballertjes – Tzum
JO 09-1; ook zij staan hun mannetje iedere
week.
Zij hebben 3x gewonnen, 1x gelijk en 2x
verloren. Resultaat; 4e met 10 punten uit 6
wedstrijden en een doelsaldo van 37 voor
en 23 tegen.

Tzum 2 – vorig seizoen slechts 2 punten –
doet het dit seizoen beter. Vooral het
voetbal is beter, ook al wordt dit nog niet
altijd in punten om gezet. Ze staan nu 8e
met 7 punten uit 9 wedstrijden, doelsaldo
is 18 voor en 39 tegen.

Al met al kunnen we tevreden zijn met het
verloop van dit seizoen en in 2017 pakken
we dit vol goede moed weer op!

Tzum 1 is weer een degelijke middenmotor
en pakken zo hun puntjes, zij staan 5e met
10 punten uit 6 wedstrijden, hun doelsaldo
is 10 voor en 9 tegen.

Grote Clubactie 2016.
Begin oktober zijn de Dames het dorp in
geweest om de loten voor deze actie aan de
man te brengen. In een mum van tijd waren
zij alle 300 loten kwijt!! Ook hierin lopen
de Dames dus voorop. Alle lof hiervoor.
Deze actie leverde de Voetbalver. Tzum
weer € 720,00 op! Zonder deze acties
wordt het zeer lastig voor een
sportvereniging tegenwoordig en wij zijn
dan ook blij dat u ons hierdoor steunt!!

Tzum Vrouwen 1 zijn prima bezig, zij zijn
momenteel ongeslagen koploper in hun
competitie. 7 wedstrijden gewonnen en
slecht één keer gelijk met een prima
doelsaldo van 36 treffers voor en 6 tegen.
Na een moeizame start voor ST
Tzum/Stormvogels „64/Arum JO 15-2
loopt het hier ook steeds beter. Zij spelen
hun thuiswedstrijden voor de winterstop
nog in Achlum, na de winterstop zal dit op
It Lyntsjepark hier in Tzum zijn. Zij staan
7e met 6 punten uit 7 wedstrijden,
doelsaldo 16 voor en 30 tegen.

Voetbalclinic Schooljeugd;
Iets later dan de bedoeling was, hebben we
op maandag 7 november jl een
Voetbalclinic gehad voor alle groepen van
de Basisschool. Van 09.00 – 12.00 uur
hadden Damian Zijlstra, Harm Spoelstra en
Wilco Atsma enkele oefeningetjes voor
hun uitgezet. Dit was weer zeer geslaagd.
Na afloop kregen de kinderen nog een
appel mee voor gedane arbeid.
We doen dit volgend jaar zeker weer, maar
dan iets eerder!

Het Meidenteam ( MO 13-1) van Damian
Zijlstra en Siara Tassebajof presteert
wederom zeer goed!
Ook zij zijn nog ongeslagen en hebben alle
(8) wedstrijden gewonnen. Hebben dus 24
punten en een doelsaldo van maar liefst 86
voor en slechts 6 tegen!
Hierdoor zijn zij niet meer in te halen en is
hun tweede kampioenschap een feit!!! Hier
volgt later wel weer meer over.

Doarpskrante

Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig en
sportief 2017 toegewenst!
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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 kunnen het papier op de eerste
zaterdag van de maand 's morgens voor
09.00 uur op het parkeerterrein voor het
dorpshuis “de Moeting” brengen..
De inzameling van het oud papier begint ‟s
morgens om 9.00 uur.
Elke eerste zaterdag van de maand kunt u
uw papier binnen de bebouwde kom aan de
weg zetten
Bij meer dan windkracht 6 kan het zich
voordoen dat de inzameling een week
wordt uitgesteld.
Hou bij deze
weersomstandigheden de site van tsjom.nl
en Facebook in de gaten.

Contactpersoon: T. van Abbema,
Ds. Van Dijkstraat 6, Tzum.
Tel: 391188.
Schema 2016

Wanneer

Wie

zaterdag 3 december

Wêz Wis Tsjom

Schema opbrengst in kg
jaar

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Januari

6160

4520

6920

5940

11820

7220

4860

7060

Februari

4140

4500

4167

5360

6880

7900

8120

7720

Maart

4780

4540

4560

5000

3620

3280

5740

6180

April

5200

6020

6400

6140

7020

7300

7040

6560

Mei

5600

3680

4720

5920

5160

6500

5380

5680

Juni

3960

6660

6100

4040

5380

6140

7000

7520

Juli

4780

4780

7140

5600

6540

4380

6180

6520

Augustus

6300

3080

2700

3720

4980

6920

6200

5780

September

4160

4880

5940

5580

4240

5600

6060

8360

Oktober

4800

4440

5900

10160

6660

5580

5600

3880

November

6200

5640

3980

5100

6300

7620

8400

8160

December

3380

5740

5840

4530

4300

4860

5700

Totaal

56120

64267

68400

73130

72740

75440

73920
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Tige tank!
Tige tank foar de kaarten en
blommen dy’t ik krigen ha nei
myn knibbeloperaasje. Elk
hertelik tank foar de waarme
wurden, kaarten en blommen dy
’t wij ontfongen foar us
viifenfiitig jierrig
houwelik.
Groetnis, Jan en Gé Vollema

Hartelijk dank!
Bustijden

Dat wij tijdens haar ziekte
en na het overlijden van
onze moeder en oma
zoveel medeleven mochten
ontvangen, heeft ons zó
goed gedaan.
Namens de familie,
hartelijk dank hiervoor.

Voor bus tijden van
Arriva zie op
www.9292.nl Voor meer
informatie zie site van
Arriva of bel 0900-9292

Elja en Ties van AbbemaJaarsma.

Doarpskrante
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Piets Archief
1939 !

( foto nummer 1 )
Hierbij een oude fotokaart uit de verzameling van P.Smedinga
Deze foto is gemaakt omstreeks 1939.
Op de foto staan de meisjes van de meisjesvereniging met hun leider Ferre v de Wey
De meisjes waren zowel Hervormd en Gereformeerd. Dus toen al, Samen op Weg……….
(Wie weet hoe dit kan ? Alles was in die tijd strikt gescheiden……..)
Waarschijnlijk zien wij hier een dagje uit of i.d. waar enkele Hervormde meisjes een
Gereformeerde vriendin mocht meenemen ?????
Van Ferre v d Wey weet ik dat hij vroeger handelde in brandstof en later op de zuivelfabriek
werkte, Heeft gewoond aan de Meester de Bruinlaan, waar nu Dirk Bosch woont.
Op de foto staan van links naar rechts voorste rij.
Hanna Postma, Rinske Overal, Aukje Terpstra en Betsi Oppedijk.
Middelste rij van links naar rechts.
Afke Tichelaar, Wiep Greidanus, Yme de Vries en Aaltje v d Meulen.
Achterste rij van links naar rechts
Akke Overal, Tine v d Meulen, Geertje Lanting, Elske Kooistra, Jeltje Terpstra, Akke v d
Meulen en jeugdleider Ferre v d Wey
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Yn petear mei……..

schoonmaken
en
natuurlijk
de
administratie. Alles wordt door Doeke en
Sjoukje vrijwillig gedaan.
“Het is een sociale ontmoetingsplek en
altijd gezellig” , vertelt het echtpaar
Helfferich. Gemiddeld komen er wel 30
klanten op een ochtend. De meesten zijn
bewoners van Martenahiem. “Voor
anderen is de drempel misschien te hoog”,
aldus Sjoukje.
Doeke vertelt dat hij in het winkeltje de
boeren van vroeger weer ontmoet waar hij
samen met zijn vader de melk ophaalde.

Sjoukje Helfferich-de Ruiter (68) en Doeke
Helfferich (70)

Maar nu wordt het tijd, om het wat rustiger
aan te doen. Sjoukje blijft wel als invaller
voor het winkeltje beschikbaar.

Per 1 januari 2017 nemen Sjoukje en
Doeke Helfferich afscheid van het
winkeltje in Martenahiem. Sjoukje heeft
dan 15 jaar in het winkeltje gestaan en
Doeke 5 jaar.

De Coop supermarkt zal het winkeltje per
1 januari gaan voortzetten. Dit doen ze ook
al in Saxenoord en Froonacker in Franeker.
Dus Tzummers, neem eens een kijkje in
het winkeltje van Martenahiem, want het is
echt de moeite waard!

Sinds de nieuwbouw in 2001 is er een
winkeltje gevestigd in Woonzorgcentrum
Martenahiem. Wat begon in een kleine
ruimte met wat planken en een tafel, is nu
anno 2016 uitgegroeid tot een minisupermarkt. Het winkeltje is twee
ochtenden geopend op dinsdag en vrijdag
van 10.30 – 11.30 uur.

Eeke Westra

Er is een ruim assortiment: allerlei soorten
levensmiddelen en op vrijdag ook brood en
koek van Bakkerij de Schiffart.
Vijftien jaar geleden werden er
vrijwilligers gevraagd. Dit leek Sjoukje
wel wat, ook omdat haar ouders vroeger
een winkel hadden in Marrum. Vijf jaar
geleden is ook Doeke begonnen te helpen
in het winkeltje.
Alles wordt zelf door hen besteld bij de
groothandel. En verzoeken om speciale
producten worden soms door hen apart
opgehaald bij een supermarkt. Daarnaast
maakt Sjoukje de cadeau-artikelen en
kaarten zelf, die in het winkeltje liggen.
Maar er komt meer bij kijken: lege flessen
verzamelen,
producten
spiegelen,

Doarpskrante
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Tsjom
Geknipt
Wat kwamen wij
weer tegen in
de regionele
dagbladen over
Tsjom?
U ziet het in
Tsjom geknipt!
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Veteranen Franekeradeel ontvangen Nobelprijs VN-militairen
Geplaatst door: Eddie Spoelstra Op: 17 november 2016 Franekeraktueel
Als erkenning voor deelname aan VN-vredesmissies in de periode 1956 – 1988 ontvingen donderdag 17 november vijf veteranen
uit Franekeradeel het draaginsigne Nobelprijs VN-militairen. Burgemeester Eduard van Zuijlen reikte, na lovende woorden, het
draaginsigne aan de heren uit. Dit gebeurde onder belangstelling van familie op het stadhuis in Franeker.
Draaginsigne
Op 10 december 1988 is aan de dertien VN-vredesmachten die in de periode van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden,
de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Als erkenning voor de ruim 9.000 Nederlandse veteranen van acht vredesmachten heeft
de minister van Defensie een draaginsigne ‘Nobelprijs VN militairen’ ingesteld. Het draaginsigne wordt uitgereikt aan militairen
die tussen 1956 en 1988 tenminste dertig dagen aaneengesloten zijn ingezet in het buitenland voor vredesafdwingende of
vredeshandhavende operaties van de Verenigde Naties. In de jaren tot 1988 heeft Nederland deelgenomen aan acht VNvredesmissies: Libanon (UNOGIL en UNIFIL), Egypte (UNEF-1), Westelijk Nieuw-Guinea/West-Irian (UNTEA), Congo (UNOC),
Yemen (UNYOM), India/Pakistan (UNIPOM) en Syrië/Jordanië, Israël/Palestina, Syrië, Jordanië, Egypte, Libanon (UNTSO).
Vijf Veteranen
De volgende personen ontvingen het draaginsigne:
 Meneer C. Bosch (56) uit Franeker, hij nam deel aan de vredesmissie UNIFIL in Libanon.
 Meneer M.G. Hettenvan (58) uit Franeker, hij nam deel aan de vredesmissie UNIFIL in Libanon.
 Meneer S. van Vaals uit Franeker (58), hij nam deel aan de vredesmissie UNIFIL in Libanon.
 Meneer J.T. Herbrink (58) uit Sexbierum, hij nam deel aan de vredesmissie UNTSO in Syrië/Jordanië, Israël/Palestina,
Syrië, Jordanië, Egypte, Libanon.


Meneer T.J. Wijnia (54) uit Tzum, hij nam deel aan de vredesmissie UNIFIL in Libanon.
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Yn petear mei…….

De bijen verjagen de olifanten, daardoor
vernielen de olifanten de plantages niet. En
is er voor de boeren geen reden om de
olifanten dood te schieten. Door deel te
nemen aan Bike4Elephant hoopt Janet in
ieder geval iets bij te dragen aan het
streven naar een betere overlevingskans
van de wilde Aziatische olifanten.
Donaties zijn natuurlijk zeer welkom voor
dit project: Bring The Elephant Home
IBAN NL76 INGB 0001675200, en bij
opmerkingen invullen: Janet de Vries,
Nederland, Bike4Elephants 2017
In de volgende Op „e Hichte komt Janet op
haar reis en fietstocht terug.

Janet de Vries
Op 4 en 5 februari 2017 gaat Janet (43)
deelnemen aan Bike4Elephant. Dit is een
2-daagse fietstocht van 120 kilometer in
Thailand om fondsen te werven voor Bring
The Elephant Home met het project “Bee
the Change”.

Eeke Westra

Janet is de dochter van Joop en Tjitske de
Vries, uit de Dekemastraat. Ze woont niet
meer in Tzum, maar is hier wel elk
weekend te vinden, samen met haar hond
Whitey, een straathond uit Thailand.
Op dit moment is ze werkzaam bij
dierenopvang “de Wissel” in Leeuwarden.
Haar leven staat in het teken van dieren.
Tijdens haar studie Diermanagement heeft
ze stage gelopen in Thailand bij diverse
dierenopvangcentra.
Van 2006 tot en met 2013 heeft Janet in
Thailand gewoond en veel vrijwilligerwerk
gedaan in o.a. hondenopvangcentra.
Daarnaast gaf ze Engelse les om haar
verblijf te bekostigen.
Het project “Bee the Change” houdt in dat
er bijenkorfhekken geplaatst worden langs
de grens van beschermde gebieden.
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Activiteiten

kalender

Geboren!!

Namens de redactie van harte
gefeliciteerd

Photoshoot-dag – World Servants

Zaterdag 26 november 2016
Showroom
Vrijdag 9 december 2016
Verkoop kerststukjes etc. Showroom

16.00-19.00 uur

Woensdag 14 december 2016
Martenahiem

Kerstmarkt Martenahiem

Zaterdag 17 december 2016
i.s.m. Sander van Marion, Johanneskerk

Kerstconcert Brassband Tzum,

Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2017
Kerstvakantie
Zaterdag 7 januari 2017
Kantine Lyntsjepark

Nieuwjaarsborrel

Zaterdag 28 januari 2017
Tzum

11.00 uur Prestatieloop

Zondag 5 februari 2017

inleveren kopij op é Hichte

10, 11 en 12 februari 2017

Doarpskrante
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Schoolfruit
We zijn dit jaar weer ingeloot voor het
schoolfruit. Dat betekent dat we 21 weken
lang voor drie dagen per week schoolfruit
hebben voor de kinderen van de hele school.
Per keer zijn er verschillende fruitsoorten.
Schoolschaatsen
De komende weken is het weer ijspret. Het
schoolschaatsen is weer begonnen. 5 keer
reizen we af naar Leeuwarden om de ijzers
weer onder te binden.

Dierendag op de Staetlansskoalle
Op 4 oktober mochten de kinderen weer hun
dieren meenemen naar school. Van 8,30 tot
10.00 gingen de kinderen bij de dieren langs.

Kinderboekenweek
Voor de herfstvakantie hadden we activiteiten
in het kader van de kinderboekenweek. Deze
stond in het teken van „voor altijd jong”. Er
kwamen zelfs een aantal pake‟s en beppe‟s
langs om de kinderen voor te lezen.

Schoolkerkdienst
Op zondag 6 november hebben we de
schoolkerkgezinsdienst weer gevierd. Het
thema was deze keer “Je hebt een naam”.
Voetbalclinic
De dag daarna, maandag 7 november, heeft de
voetbalvereniging een voetbalclinic
georganiseerd. Alle groepen deden hieraan
mee. De leerlingen hebben genoten van dit
sportieve gebeuren.
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Sinterklaas
Sinterklaas is inmiddels ook weer in Tsjom
aangekomen. Op school is er een prachtige
sinterklaashoek gemaakt. Op 5 december zal
hij samen met zijn Pieten een bezoek brengen
aan onze school.

Website
Bezoekt u regelmatig onze website voor de
allerlaatste nieuwtjes en informatie over onze
school. Beslist de moeite waard om die te
bekijken. U kunt ons vinden op
www.cbsstaetlansskoalle.nl.
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Peuterspeelzaal It Hummelhonk
De peuters van It Hummelhonk hebben een
leuke leerzame herfstwandeling gemaakt in
het Tzummerbos!

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
Halve pagina, 5 x/jaar
Kwart pagina, 5 x/jaar
Achtste pagina, 5 x/jaar

€
€
€
€

150,00
90,00
45,00
22,50

Bij een eenmalige advertentie het
aangegeven bedrag delen door 4.
Voor adverteerders van buiten Tzum wordt
25 % extra gerekend.
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PUZZEL NUMMER 5-2016
Wanneer u de puzzel in dit nummer opgelost heeft, schrijft u de oplossing op de
antwoordstrook. Daarna brengt, stuurt of mailt u de oplossing voor 25 januari 2017 naar het
redactieadres. Onder de goede inzenders verloten wij dan weer een prijs van € 7,50.

De oplossing van puzzel 4-2016 was: “Computer”.
De prijs is gewonnen door: Monica Jorna, Wommelserweg 81

Antwoordstrook Puzzel nummer 5-2016
De oplossing is:………………………………………………………….
Naam:……………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………….
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Tsjom. Dankjewel Lieuwe dat je dit weer
voor it Spinneweb wilde doen.
De feestcommissie is alweer bezig om het
volgende feest voor te bereiden.
Binnenkort volgt hier meer over.
Het bestuur en de jongeren zijn bezig om
de ruimte van de peuterspeelzaal opnieuw
in te richten. Het verven is bijna klaar en
dan zijn we toe aan de meubels.
De tuin had ook de nodige aandacht nodig.
De jongeren willen hier graag een veldje
voor sport. Omdat er pas een nieuw
voetbalveldje is aangelegd bij de nieuwe
speeltuin, is er gekozen voor een veldje
met een net bij it Spinneweb. We denken
dan aan volleybal, voetvolley of
badminton.

Nieuws van It Spinnenweb
Aller eerst willen wij de dorpsgenoten
bedanken voor de bijdragen van de
donateurs
actie.
Deze actie was een succes en heeft ons
goed geholpen om door te kunnen gaan.
Op 28 oktober is voor de tweede maal een
spokentocht georganiseerd.

Het veldje is intussen afgegraven met dank
aan de hulp van Hilbrand Bakker, Hille
Jacob Wagenaar en Jelmer Wielinga. Het
is daarna ingezaaid voor gras. Volgend
voorjaar wordt hier verder aan gewerkt.
Het plan is om nieuwjaarsnacht de deuren
open te doen. Een gezellig begin van het
nieuwe jaar. Daarnaast is er vanuit het dorp
de vraag gekomen of it Spinneweb volgend
jaar
weer
een
darttoernooi
gaat
organiseren. We gaan ons best doen om dit
te realiseren. Nieuws hierover volgt.
In het nieuwe jaar willen we ook beginnen
met invullen van avonden of middagen. Te
denken valt aan een creamiddag of
handwerken/ haken, darten, meidenmiddag
of iets met playstation of wii. Bij deze
activiteiten hebben we wel vrijwilligers
nodig, lijkt het u /jou leuk om een middag
of avond in it Spinneweb aanwezig te zijn
voor de jongeren, hebt u/ heb jij een hobby
die je met de jongeren wilt delen of wilt
u/wil jij wel achter de bar staan, dan horen
wij het graag. Samen kunnen we iets moois
van de jeugdsoos it Spinneweb maken.
Met vriendelijke roeten de jongeren en het
bestuur van it Spinneweb.
info@itspinneweb.nl

De jongeren waren erg enthousiast. We
kunnen wel zeggen dat het een succes was.
Ook de mensen die mee hebben geholpen
als spook of bij het schminken waren
enthousiast.

voor informatie kunt u terecht bij
Jikke van der Sluis
Mr. K. Douwesstraat 36 Tel. 452684

Allemaal heel hartelijk dank voor jullie
hulp. Lieuwe Bosch heeft hele mooi foto‟s
gemaakt, deze zijn te zien op de site van
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