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Redactioneel

oplossing van de puzzel in
te leveren.

Wapperende
vlaggen zijn
altijd een mooi
beeld. Het geeft je een
blij en feestelijk gevoel.
Enkele weken geleden
mochten weer vele
eindexamenkandidaten de
vlag uithangen in Tzum.
En tijdens het dorpsfeest
ontbrak de vlag op de
toren ook niet. Van
kilometers afstand is te
zien, dat er feest wordt
gevierd. En ook als we
bijna thuis komen van onze
vakantie, is de tzummer
toren een baken, met of
zonder vlag, wat je een
blij gevoel geeft bij je
thuiskomst.
Iedereen een fijne
vakantie toegewenst en
veel leesplezier. En
vergeet niet om de

De redactie
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Advertentie-tarieven
In de vergadering van de
Vereniging van Dorpsbelang zijn de
nieuwe advertentietarieven van de
dorpskrant Op „e Hichte met ingang
van 1 januari 2017 als volgt
vastgesteld:
1 pagina, 5 x/jaar €150,00
½ pagina, 5 x/jaar € 90,00
¼ pagina, 5 x/jaar € 45,00
⅛ 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.
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Van harte
gefeliciteerd, namens
de redactie

het park ingestuurd heeft. En wij geven een
schouderklopje aan de inzender van de
winnende naam. Lucas Hoogeveen, dank!
Op de valreep, zo vlak voor het begin van
het vakantieseizoen, praten wij u even bij
over de ontwikkelingen van de afgelopen
periode.

Sinterklaasfeest
Je moet er aan het begin van de vakantie
nog niet aan denken. Maar in de verte, aan
de horizon, tekent zich al iets van een
stoomboot af. En die komt de komende
maanden steeds dichterbij. Door een
gebrek aan vrijwilligers heeft het er om
gespannen of de goedheiligman dit jaar
nog wel in ons dorp zou aankomen, maar
wij horen geluiden dat het feest een nieuwe
uitwerking gaat krijgen. Na de zomer krijgt
u daar vast en zeker meer over te horen.

Feestelijke opening ‘t Nije Fertier
Er heeft ook al het nodige over in de
kranten gestaan: op 17 juni onthulden
wethouder Caroline de Pee en Willem
Seepma van Wonen NWF de nieuwe naam
van ons dorpspark. Daarmee heeft het
project “park en speeltuin” een nieuwe
mijlpaal bereikt. Er zijn nog wat laatste
zaken die aandacht vragen, zoals het
plaatsen van bankjes en de aanleg van
elektriciteit. De werkgroep heeft in de
laatste jaarvergadering als blijk van
waardering de Beker van Verdienste
ontvangen. Op deze plaats bedanken wij
iedereen die suggesties voor de naam van
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Zeer geslaagd dorpsfeest
Dank zij de inzet van de Oranjevereniging
én het enthousiasme van alle Tsjommers is
het dorpsfeest in juni weer een succes
geworden. Weergoden die niet al te veel
tegenwerkten, veel activiteiten op het
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sportpark, lekkere muziek in de feesttent
en allemaal vrolijke en blije gezichten. En
dat laatste, daar gaat het natuurlijk om. Op
de website tsjom.nl kunt u nog even
nagenieten
van
de
kindermatinee.
Oranjevereniging, dank voor dit feest!

Als redactie doen we u het verzoek om alle
gegevens voor deze rubriek aan ons door
te geven. Dit om het zo volledig mogelijk te
houden. De gegevens kunnen zowel
schriftelijk als mondeling bij het
redactieadres worden ingeleverd.
Bij voorbaat onze dank.

Herijking Dorpsvisie
Overleden op 2 mei 2017 in Martenahiem
Anneke van der Meer op de leeftijd van
94 jaar weduwe van A . Zantema.

De laatste dorpsvisie dateert al weer van
enkele jaren geleden. De meeste punten
daaruit zijn inmiddels uitgevoerd of
worden binnenkort ter hand genomen. In
het najaar gaat het bestuur van
Dorpsbelang de Dorpsvisie weer ter hand
nemen om „m, zoals dat heet, te herijken.
Dat is ook nodig vanwege het ontstaan van
de nieuwe gemeente Waadhoeke, waardoor
de verhoudingen en de samenwerking
tussen de (dan veel grotere) gemeente en
ons dorp opnieuw bekeken moeten
worden.
De nieuwe Dorpsvisie wordt wel voor,
maar natuurlijk niet zonder de inwoners
van Tzum ontwikkeld. In het najaar gaat
het bestuur van Dorpsbelang concrete
stappen zetten. U krijgt daar uiteraard zo
snel mogelijk meer informatie over. Maar
het kan geen kwaad om nu al zelf na te
denken en een lijstje te maken van
mogelijke punten die in de nieuwe
Dorpsvisie aan de orde zouden moeten
komen. Dus: denk vast na over úw
inbreng.

Overleden op 6 mei 2017 in Martenahiem
Dhr. L. Douma op de leeftijd van 72 jaar.
Douma is heel kort in Martenahiem
geweest.
Overleden op 25 mei 2017 in
Martenahiem Jelle Wijnstra op de leeftijd
van 81 jaar. Echtgenoot van K. WijnstraPopma. Wijnstra woonde lang op de
boerderij Nij Herema aan de Franekerweg
en later tegenover de boerderij.
Overleden op 2 juni 2017 in Martenahiem
Gerrit Hilverda op de leeftijd van 86 jaar.
Echtgenoot
van
Eeuw
HilverdaZondervan. Deze markante Tzummer
woonde lang aan de Sportlaan.
De nabestaanden wensen wij veel kracht
en sterkte toe bij het verlies van hun
dierbaren
.

Fijne zomerperiode!
Langs deze weg wenst het Bestuur van
Dorpsbelang iedereen een fijne, lekker
ontspannen en hopelijk ook heerlijk warme
zomer toe!

Geboren:

Bestuur Dorpsbelang Tzum

7 juli 2017: Hylke, zoon van Auke
van Dijk en Jildou Koopal,
Wommelserweg 5

Burgelijke stand
Doarpskrante
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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.
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.
Contactpersoon: Klaas Hoekstra, Tel: 06-34525146 / 0517-452902.
Schema 2017
Wanneer
zaterdag 5 augustus
zaterdag 2 september
zaterdag 7 oktober
zaterdag 4 november
zaterdag 2 december

Wie
Voetbalvereniging
Vereniging van Dorpsbelang
De Moeting
Wêz Wis Tsjom
Wêz Wis Tsjom

Iedere maand houden we u op de hoogte hoeveel oud papier er is opgehaald.
Schema opbrengst in kg
Jaar

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Januari

5720

6160

4520

6920

5940

11820

7220

4860

Februari

5740

4140

4500

4167

5360

6880

7900

8120

Maart

5220

4780

4540

4560

5000

3620

3280

5740

April

4940

5200

6020

6400

6140

7020

7300

7040

Mei

4740

5600

3680

4720

5920

5160

6500

5380

Juni

4540

3960

6660

6100

4040

5380

6140

7000

Juli

4780

4780

7140

5600

6540

4380

6180

Augustus

6300

3080

2700

3720

4980

6920

6200

September

4160

4880

5940

5580

4240

5600

6060

Oktober

4800

4440

5900

10160

6660

5580

5600

November

6020

5640

3980

5100

6300

7620

8400

December

5240

3380

5740

5840

4530

4300

4860

61140

56120

64267

68400

73130

Totaal
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72740 75440
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We hebben inmiddels onze website
www.demoeting.nl online en uit de vele
positieve reacties die we krijgen blijkt dat
er goed op gekeken wordt. De prachtige
foto‟s die gemaakt zijn door Jaap Bosma
zorgen ervoor dat iedereen al bij voorbaat
ontzettend onder de indruk is van ons
mooie dorpshuis.

Moeting Journaal
In deze laatste editie voor de zomer kan
een Moetingjournaal niet ontbreken.
Het seizoen is zo goed als afgelopen. Door
de late zomervakantie is het dit jaar een
extra lang seizoen geweest. Je merkt dat
veel mensen al weken uitkijken naar de
vakantie en de kinderen hebben het
eigenlijk ook wel gehad op school.
Veel dingen moeten nog even afgemaakt
en geregeld worden voor de vakantie en
dat maakt dat deze tijd voor velen als druk
en hectisch wordt ervaren. Soms lijkt het
alsof er na de zomervakantie geen dagen
meer komen en dus moet het nu “nog
even”. Het voordeel is dat we daardoor in
september met frisse moed en een schone
lei kunnen beginnen.

Het heeft er toe geleid dat we een stijgende
lijn zien in boekingen van mensen en
organisaties die niet uit Tzum komen.

Nog even doorzetten dus! Ook in ons
dorpshuis is iedereen aan de afronding
begonnen. Sommige verenigingen hebben
hun laatste keer al gehad en anderen gaan
door tot de schoolvakantie is begonnen.
Velen sluiten het seizoen af met een nazit
aan de gezellige bar in de foyer.
Er worden nog tot en met 21 juli snacks
gebakken op de
vrijdag. Op vrijdag
8 september staan
onze enthousiaste
bakkers weer voor
u klaar!

Zo hebben we een slotbijeenkomst
georganiseerd voor de Friese Milieu
Federatie.
En ook andere zakelijke evenementen
bleken achteraf zeer succesvol te zijn
verlopen. Een voorbeeld hiervan is de
kennismakingslunch die onze nieuwe
Commissaris van Koning, Arno Brok, liet
organiseren door de provincie. Het werd
een geslaagd informeel samenzijn met 21
burgemeesters.

Een terugblik op seizoen laat zien dat we
weer aan vele mensen en partijen onderdak
hebben kunnen geven. Sportverenigingen
hebben intensief gebruik gemaakt van de
sportzaal en onder andere de 3 biljartclubs
hebben hun kunsten op het groene doek
weer aan elkaar kunnen vertonen.

Doarpskrante

We krijgen ook steeds meer verjaardagsfamilie en reüniefeestjes in De Moeting.
Wij merken dat de vrije invulling van de
feestjes goed bevalt. We hebben al diverse
zelfgemaakte culinaire hoogstandjes langs
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zien komen. Dat betekent dus goed gebruik
van de foyer en eventueel onze keuken!

even als bestuur, want we hadden vooral
veel buitenactiviteiten geprogrammeerd,
waar we zo gauw ook geen overdekte
vervanging voor konden verzinnen. Maar
jee, wat viel het mee! Ja, het regende
inderdaad
op
vrijdagavond,
en
zaterdagochtend was het ook nog wat
miezerig, maar tijdens het kaatsen was het
droog met een prima temperatuur, en
tijdens het volleybal was het op een paar
spatten na ook heel prima. Dus, nu bijna
een week later terugkijkend op ons
dorpsfeest is er maar een conclusie
mogelijk: Het was weer top!
Zoals volgens mij altijd op het dorpsfeest
in Tzum, stond voor vrijdag pearkekeatsen
op het programma, nu voor het tweede jaar
op rij gekostumeerd. Er deden 12 pearkes
mee in de A-Klasse en 34 in de B-Klasse,
dus het veld was prachtig gevuld en de
meeste pearkes hadden de verkleedkist
enthousiast geplunderd. Dirk Zijlstra en
Gerhardina Tolsma waren volgens het
bestuur en de barvrijwilligers het meest
origineel. Wat voor hen bonuspunten
opleverde, was dat ze tot de laatste slag in
hun complete uitdossing bleven kaatsen en
rondlopen. Dus als Shrek en Fiona hadden
zij de kostuumprijs meer dan verdiend!

We hopen natuurlijk deze trend voort te
zetten in het volgende
seizoen! Dus, heeft u
binnenkort iets te vieren?
Neem gerust vrijblijvend
contact met ons op voor
meer informatie en de
uitgebreide mogelijkheden. Dat kan via
Inlichtingen en reserveringen: Thea Viëtor.
Zij is bereikbaar via info@demoeting.nl en
op 06-80126923. En neem eens een kijkje
op onze site: www.demoeting.nl .
Hierop is ook de agenda in te zien.
Wij wensen iedereen een geweldige zomer
toe en hopen jullie allemaal in september
weer te begroeten.
Bestuur Dorpshuis de Moeting
Ytsen
Petra
Willem
Lourenske

Nijs fan de Oranjevereniging

We deelden uiteraard ook prijzen uit op
basis van de kaatsprestaties, en na een
klein, door logistieke onachtzaamheid
veroorzaakt oponthoud waar WE het
verder niet over hebben (what happens on
it Lyntsjepark, stays on it Lyntsjepark),
konden we aan onderstaande pearkes de
prijzen en de kransen uitreiken.

Op 22 juni, een week voor ons dorpsfeest,
was de voorspelling voor het weer op
vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli ronduit
belabberd. Met veel regen, onweer, harde
wind en een temperatuur van maximaal 18
graden kreeg het weer die beide dagen als
weercijfer een 1. We knepen „m dus wel

Doarpskrante
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Uitslag
pearke
keatsen
A-klasse
1e prijs: Klaas Meinsma, Ilse Tuininga
2e prijs: Douwina Yntema, Jelle Cnossen
3e prijs: Bouwe Strikwerda, Petra
Strikwerda
B-klasse
1e prijs: Jan Willem Oosterhaven, Annie
Strikwerda
2e prijs: Yede van der Kooij, Lucretia van
der
Brug
3e prijs: Wilco Atsma, Joukje Atsma
4e prijs: Douwe en Minke Greidanus
5e prijs: Hessel Westra, Jeannette Westra
6e prijs: Ewoud Walda, Klaske Walda
7e prijs: Johan Tolsma, Ymkje Zijlstra
8e prijs: Jelmer Wielenga, Estelle Zeinstra

Team 3 (Jan Tymen, Diona, Luuk,
Melissa, Teade Wytse, Rindert en Janaika)
deden dat het beste en zij wonnen de eerste
prijs.
De tweede prijs was voor team 5 (Sido,
Olivia, Gerbrich, Gerrit Jan, Duko en
Marije)
Alle teams eindigden hun rondje door de
modder in het bos uiteindelijk op het veld,
waar ze om de beurt met hun ei de grote,
door onze bestuursmannen gebouwde
waterglijbaan af moesten/mochten. Die
glijbaan is de rest van het feest ook nog
enthousiast gebruikt, op Tsjom.nl staan een
heleboel prachtige foto‟s daarvan, gemaakt
door Lieuwe Bosch, en een leuk filmpje.
Vrijdag stond behoorlijk bol van de
activiteiten, want om 14:30u verzorgden de
bestuursmemmen (de moeders van
bestuursleden
dus)
de
bingo
in
Martenahiem. Het was een hele gezellige
middag, met ook behoorlijk wat
belangstelling
vanuit
het
dorp.
#enhetbleefnoglangonrustig
Vrijdagavond kon iedereen de stijve
kaatsspieren weer losdansen met de band
Goet-Voud, én er kon gepind worden! We
hebben vorig jaar en het jaar daarvoor van
de
kascommissie
tijdens
de
ledenvergadering
als
opmerking
meegekregen dat er tijdens zo‟n feest wel
heel veel contant geld binnenkomt, waarbij
van
de
meeste
transacties
geen
kassabonnetje in de boeken zit. Zij gaven
als tip dat betalen met pin voor de
kascontrole handiger zou zijn. Dat vonden
wij geen gek idee, maar we wilden eerst
wel zeker weten dat het werkte, voordat we
in het programmaboekje zouden zetten dat
mensen konden pinnen. Stel dat iedereen

Tijdens het kaatsen waren ook de
activiteiten voor de basisschool gepland.
En terwijl groep 1 t/m 5 behaaglijk in de
tent zat bij een voorstelling van clown
Sander, moesten de leerlingen van groep 6,
7 en 8 een mudrunparcours afleggen door
het
Tsjommer
bos:
Dwars door
modderbakken,
sloten,
vijvers
en
autobanden. Alsof dat niet lastig genoeg
was, moesten ze ook nog proberen een
rauw ei gedurende het hele parcours heel te
houden!

Doarpskrante
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het net kon kijken. Zo‟n bal komt dan
ineens wel heel onverwacht aanzetten…In
veld 2 konden de beide teams elkaar wel
zien, maar moesten ze volleyballen met
reusachtige fitnessballen.

met een lege beurs komt, en het dan ineens
toch niet werkt….
We kunnen nu concluderen dat het werkte,
een wifiversterker in de tent deed
wonderen, en er kon zelfs contactloos
betaald worden. Hoe hip wil je het hebben?
Dat kunnen we volgend jaar dus wel weer
regelen.
Maar terug naar Goet-Voud, want die
stonden al om 22u in de tent, maar het
duurde best lang voor Tzum zich van de
bank af en door de regen gewaagd had.
Toen de sfeer er net een beetje lekker in
begon te komen, was het bijna 1 uur en zou
conform contract de band naar huis mogen.
Gelukkig waren ze de beroerdste niet, en
gingen ze vrolijk nog meer dan een uur
door. Dus iedereen kon verzadigd naar
huis.
Zaterdagochtend half 10 stond een
lawaaioptocht in het programmaboekje.

Het was nog een hele toer om die over het
net te krijgen, en ze bleken ook behoorlijk
windgevoelig. Veld 3 was bijna helemaal
gewoon, het enige afwijkende waren de
opvattingen van de scheids over wanneer
een bal in of uit was, en het feit dat alle
spelers rubberen keukenhandschoenen aan
hadden. Op veld 4 tenslotte, werd gespeeld
op de knieën, op een letterlijk sjippeglêd
veld. Na 4 partijen resulteerde dit in de
volgende uitslag:

En net voor half 10 kwam de regen ineens
met bakken naar beneden zetten. Dus werd
het startmoment iets verschoven naar een
moment dat het wat minder hard regende.
Het was waarschijnlijk wel de meest
bescheiden lawaaioptocht ooit, want de
opkomst was gering, en in verband met het
weer is het rondje ook wat kleiner gemaakt
dan anders. Maar goed, dat mocht de pret
niet drukken, want na terugkomst in de tent
was er ranja én wat lekkers. En voor de
heiten en memmen een bakje koffie. De
koffie stond ook klaar voor de
binnendruppelende volleyballers.

Uitslag volleybal:
1e plaats: 't Stripke 1 (Reinout, Ane Piet,
Regina, Martha, Japke, Petra, Anno)
2e plaats: Foar de Toer 1 (Hessel,
Jeannette, Wieger, Lourenske, Klaas, Bote,
nog
een
Klaas)
3e plaats: Team Rintje (Rintje, Erwin,
Elisah, Sietske, Siebrich, Anne Rein)
Na het volleybal kon iedereen even een
paar keer van de glijbaan en douchen, om
vervolgens weer frisgeboend in het

Zij mochten om 11 uur met 14 teams gaan
volleyballen op 4 verschillende velden, elk
met een andere „handicap‟. Veld 1 was
geblindeerd, dat wil zeggen dat je niet door

Doarpskrante
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inmiddels doorgebroken zonnetje klaar te
zitten voor het matinee met zanger JôN.

Fokke zat sinds 2004 in het bestuur en hij
is al die tijd voorzitter geweest. Dankzij de
inspanningen van onder anderen Fokke,
hebben wij nu een bloeiende vereniging
met een gezonde financiële positie en jaar
na jaar gezellige geslaagde feesten. Dus
Fokke: Super dank foar alles wasto dien‟t
hast!
Na zanger Jôn ging ons XXL matinee door
met de band Virus. Dat was een groot
succes! En toen was het ineens zomaar 22u
en was het matinee, en daarmee ook het
dorpsfeest, eigenlijk officieel afgelopen.
Maar omdat Tzummers van nature
uitermate charmant zijn, wilde de band wel
ietsjes langer doorgaan. En toen daarna
nog steeds iedereen in de maximale
feeststemming was, wilden de heren van
het licht & geluid hun „bandje‟ met
pauzemuziek nog wel even laten lopen,
terwijl zij aan het opruimen waren. En
omdat zij heel veel apparatuur hadden,
duurde het feestje nog zo‟n 2 uurtjes
langer. Dus er is weer maximaal uit dit
dorpsfeest gehaald wat er inzat!
En nu zijn we voorlopig even klaar.
Volgende week hebben we nog een
bestuursvergadering, nu we alle dingen die
net iets minder goed liepen dan we gedacht
hadden en de dingen waar we niet aan
gedacht hadden en waar we wel aan
gedacht zouden moeten hebben allemaal
nog weten en dan houden we een
bestuursvakantie.
Ergens eind september/begin oktober
willen we dan graag alle leden (of in ieder
geval alle input van onze leden) horen op
de ledenvergadering, waar de leden van de
Oranjevereniging uiteraard tegen die tijd
nog een uitnodiging voor ontvangen.
Dit was het feest voor dit jaar. Heb je
ontdekt dat je met meer spullen of kleding
richting het Lyntsjepark gegaan bent dan
waar je mee thuisgekomen bent, kijk dan
even op onze facebookpagina voor de
gevonden voorwerpen.

Tijdens het matinee werden niet alleen de
prijzen van het volleyballen uitgedeeld,
maar werden ook onze vrijwilligers
bedankt. De Electromannen Siemen, Jurjen
en Jelle werden even extra in het zonnetje
gezet. Zij zorgen er al jaren voor dat alles
wat met elektriciteit en andere leidingen te
maken heeft, keurig aangelegd is en tip top
functioneert gedurende het dorpsfeest. Dit
jaar hadden ze een paar stagelopers, en
volgend jaar neemt de volgende generatie
(Erwin, Rintje, Ane Rein en Johannes) het
zelfstandig over.
Na dit bedankrondje moest er nog één
persoon bedankt worden: Onze oudvoorzitter (en nu nazitter zoals hij het zelf
zegt) Fokke. Door een nare val vlak voor
de ledenvergadering lukte het toen niet om
hem even in het zonnetje te zetten. De
maanden erna bleek het ook erg lastig een
moment te vinden (dan is zo‟n groot
bestuur wel eens lastig, er is er altijd wel
eentje die niet kan). Maar nu waren we er
allemaal en was Fokke er ook, dus tijd
voor het welverdiende vleespakket en
bijbehorend bloemetje.

Namens de Oranjevereniging,
Tine
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zeilpakken gehesen. Niet iedereen was
even blij.
Met soms knikkende knieën op naar de
boot. Er moest gezeild worden. Met een
stevige bries en een vies regenbuitje door
de golven. Velen van ons werden door de
schipper aan het werk gezet. Zo stuurde
Lenie ons keurig naar de overkant, naar
Oudega. Hier was een restaurant
gereserveerd. Hier hebben we heerlijk
gegeten
en
veel
bijgepraat.

Reünie van schoolklas 6 van 1977.

Op 9 maart in 2013 hadden we een
klassenreünie,
waarbij
de
meeste
klasgenoten toen aanwezig waren. Na
afloop vonden we dit zeer voor herhaling
vatbaar. Anny Deinum en Lenie Hoitema
hadden een leuk uitje voor ons geregeld op
19 mei dit jaar. Jammer dat niet iedereen er
was. Zo konden enkelen niet worden
bereikt, anderen waren verhinderd.
Dit ging met name over de schooltijd en
hoe het thuis toen was. En natuurlijk hoe
het leven er nu uitziet. Het is al schemerig
als de schipper ons opwacht. In
tegenstelling tot de heenreis is het nu rustig
weer en droog. We genieten en wisselen
telefoonnummers uit zodat we kunnen
appen. Dit gebeurd al meteen en volop.
Vooral foto‟s komen voorbij. Weer op de
boerderij aangekomen ontdoen we ons van
de zeil-pakken en stappen weer in de auto.
Met een voldaan gevoel keren we
huiswaarts. En wie zaten er dan in die klas
en gingen mee; het waren Anny, Reina,
Bernarda, Johan, Geert, Johannes, Piet,
Simon, Wietze, Petra, Freja, Nynke.

Toch gingen we op pad. We verzamelden
bij de Moeting om 16.15 om vervolgens
naar Sandfirden te rijden. Toen we daaraan
kwamen begon het een beetje te regenen
en er stond een stevig briesje. Eerst maar
een kop koffie met natuurlijk oranjekoek
van onze bakker Johannes. Het was meteen
gezellig. Na de koffie werden we in
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Tot de volgende reunie.
Gerrie
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uiteindelijke winnaar. Dit waren vandaag
Ditmar de Groot en Cheyenne Tolsma. Zij
hadden 3 keer gewonnen. De 2e prijs met
16 punten was voor Marije Westra en
Jorick Tamminga. Ga zo door welpjes!
12 pupillen hadden zich opgegeven,
waardoor er 6 partuur op de lijst stonden.
Zij kaatsten in twee poultjes, waarbij de
winnaar van elke poule de finale moest
kaatsen. Ook was er nog een derde prijs te
behalen, dus ook de nummers 2 van elke
poule moesten hiervoor nog even in actie.
De nummer 1 uit poule 1, Gerrit Jan en
Sybrich kaatsten de finale tegen de
nummer 1 uit poule 2, Marrit en Bianca.
De dametjes waren vandaag in topvorm, zij
wonnen met 5-3 6-4. De derde prijs was
voor Yannah en Jelmer. In een spannend
potje wonnen ze van Jorrit en Berber.

Nieuws van Wêz Wis Tsjom
Training en competitie
Het seizoen is inmiddels alweer over de
helft. De trainingen voor de jeugd worden
goed bezocht en ook de competieavond
loopt goed. Dat de Tsjommer jeugd super
enthousiast is blijkt wel uit de deelname
aan de federatie en KNKB partijen.

Wedstrijden:
Ledenpartij

De schooljeugd kaatste vandaag ieder voor
zich, 3 keer hadden ze een ander maatje.
Jelmer wist als enige vandaag alle 3 de
partijen te winnen, voor hem dan ook een
verdiende krans. Hierna werd het nog even
spannend met optellen. Jildau had 17
punten, voor haar een 2e prijs. Marije en
Alise hadden ieder 16. Marije had een
tegeneerst minder. Zij mocht vandaag de 3 e
prijs in ontvangst nemen.

13 mei 2017 2e Ledenpartij K.f. Wez
Wis Tsjom

Voor de jeugd bestond de prijs uit een
Intertoys bon (welpen) en een VVV bon
(pupillen en schooljeugd)

Op 13 mei jl. is de tweede ledenpartij
gekaatst, gesponsord door de gezamenlijke
kinderopvang van Tzum, nl. Oebele, Villa
Hakuna Matata, Krobbehiem en It Elfkes
Plakje. Zij sponsorden de prijzen voor de
kinderen,
voor de senioren was
dit Bakkerij De Schiffart. De dag is niet
geheel droog verlopen, gelukkig waren de
temperaturen goed en was er weinig wind.
Dit maakte weer veel goed.

Voor de senioren was het vandaag een
pearkekeatspartij. 22 pearkes hadden zich
opgegeven.
Geen A en B klasse, waardoor in de eerste
omloop veel partijen snel afgelopen waren
door het niveau verschil. Gelukkig is er
dan nog een verliezerwonde waardoor er
weer vrolijk verder gekaatst kan worden.
De halve finale in de verliezersronde ging
tussen Gerhardina en Steven tegen Petra en
Sipko. Een spannende partij die werd
gewonnen door Petra en Sipko. Zij

Bij de welpen stonden 4 partuurtjes op de
lijst. Zij moesten allemaal 3 keer kaatsen.
Degene met de meeste punten werd de
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moesten toen de finale kaatsen tegen
Gerbrich en Douwe. Dit was voor hen een
tikkie te sterk. Petra en Sipko wonnen op
5-2 6-6.

Pearkes

De finale in de winnaarsronde was
vandaag ook geen triller, Frits en Truus
wonnen met 5-1 6-2 van Erwin en Elisah.
De derde prijs was voor Klaas Meinsma en
Annette de Koe.
Aan het einde van de dag werden de
prijzen uitgereikt, Lisette, Michaela,
Douwina en Klazien hebben persoonlijk de
prijzen aan de jeugd overhandigd. Aukje
heeft de prijzen uitgereikt bij de senioren
en hen weer verwend met allemaal lekkers.

Winnaarsronde
1. Frits Hoekstra en Truus Overal
2. Erwin Atsma en Elisah Vos
3. Klaas Meinsma en Annette de Koe

De volledige uitslag

Verliezersronde

Welpen:

1. Sipco Greidanus en Petra de Schiffart
2. Douwe Greidanus en Gerbrich Elgersma
3. Steven Koster en Gerhardina Talsma

1. Dytmar de Groot en Cheyenne Tolsma

Teatsen 21-05-2017

2. Marije Westra en Jorick Tamminga
Pupillen:
Om half 11 stond de koffie klaar op het
kaatsveld. Na een welkom praatje van
Christine en een korte uitleg over het
teatsen van Auke, kon het teatsen
beginnen. Er waren in totaal 9 parturen. Er
werd in 3 poules geteatst. Het zonnetje
scheen heerlijk en er waren al een aantal
die rood waren na dit dagje. Het was aan
het begin even wennen en vooral bij de
opslag werd duidelijk dat teatsen toch niet
zo makkelijk is dan het lijkt! Er was veel

1. Marrit Wielenga en Bianca Hiemstra
2. Gerrit Jan Tolsma en Sybrich Westra
3. Yannah Palma en Jelmer Eijzenga
Schooljeugd
1. Jelmer Wielenga
2. Jildau Wielenga
3. Marije van der Meulen
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tussenspel en veel potjes werden 5-5
gespeeld.
Vlak voor de finale zou het bestuur de
andere perken alvast opruimen maar deze
werden tegengehouden omdat mensen het
teatsen zo leuk vonden dat ze nog even
oefenpartijtjes wilden kaatsen. Zelfs de
mensen die kwamen kijken zochten een
tennisracket op en gingen meedoen.

Ledenpartij Wez Wis Tsjom op zaterdag
27 mei 2017
Afgelopen zaterdag is er weer sportief
gekaatst op het Lyntsjepark in Tzum. Het
was prachtig weer, met gelukkig nog een
verkoelend windje. S ochtends 10 uur werd
het startsein gegeven van de partij, welke
gesponsord werd door Hotraco Agri en
Wassenaar
Transport
Berlikum.

De winnaars van poule 1 waren: Hilda
Meinsma, Frits Hoekstra, Trix Strikwerda.
De winnaars van poule 2 waren: Petra
Strikwerda, Auke van der Meulen, Aukje
de
Schiffart.
De winnaars van poule 3 waren: Johanna
Atsma, Piet Sijtsma, Thea-Rixt Wijnia.

In de welpencategorie werd er weer
gepould. Iedereen moest een keer tegen
elkaar
kaatsen.
Meindert Jan en Cheyenne wisten alle 3
partijen te winnen en mochten met de
krans naar huis. Dytmar en Jorick werden
2e.

De winnaars van de poules werden weer
opnieuw in een poule gezet. Zo moesten ze
nog twee keer teatsen. De tennisracket
krans werd gewonnen door Hilda
Meinsma, Frits Hoekstra en Trix
Strikwerda. De tweede prijs was voor Petra
Strikwerda, Auke van der Meulen en
Aukje de Schiffart. De derde prijs ging
naar Johanna Atsma, Piet Sijtsma en TheaRixt Wijnia.

De pupillen kaatsten vandaag, op 1 partuur
na, met z‟n drieën. Ook hier een poultje
van 4 partuur. Marrit, Jorrit en Sybrich
hebben hier alle partijen gewonnen, voor
hen de eerste prijs. Yannah, Simon en
Bianca behaalden de 2e prijs.
Bij de schooljeugd waren vandaag 3
partuurtjes van 2. Marije en Alise wonnen
vandaag de krans. Ze wisten beide partijen
te winnen.

We hebben veel positieve geluiden
gehoord over het teatsen! Het was een
geweldig teats dagje en we gaan kijken wat
de mogelijkheden zijn om volgend jaar nog
een keer te teatsen!

Doarpskrante

Zowel bij de dames als bij de heren
stonden 7 tweetallen op de lijst. Bij de
dames was er in de verliezersronde een
spannende halve en hele finale. Anita en
Gerbrich moesten in de halve finale tegen
Truus en Jessie. Dit ging gelijk op, maar
op 5-5 6-2 was de partij beslist in het
voordeel van Truus en Jessie. In de finale
moesten zij het opnemen tegen Ymkje en
Janet. Ymkje en Janet stonden al snel een
spel voor. Hierna was de koek op en
maakten Truus en Jessie geen foutjes meer
en wonnen zij uiteindelijk de 1 e prijs. De
finale in de winnaarsronde ging tussen
Gerhardina en Sanne tegen Hilda en

21

fan Tsjom

Wybrich. Ook een spannende partij, maar
de kransen waren vandaag voor Hilda en
Wybrich.

1. Marrit Wielenga, Jorrit Palma en
Sybrich Westra
2. Yannah Palma, Simon Benders en
Bianca Hiemstra

De heren maakten het minder spannend. In
de finale van de verliezersronde moesten
Marco en Robin het opnemen tegen Jelle
en Harry. Jelle en Harry wonnen dit met
gemak, op 5-0 6-2 werd de partij
uitgemaakt. De finale in de winnaarsronde
was spannender. Hier won het partuur van
Gerrit en Roelof. De 2e prijs was voor
Steven Koster en Klaas Terpstra.

Schooljeugd

Om half 4 werden de prijzen, deze keer een
bioscoopbon, uitgereikt door Auke van der
Meulen.

1. Alise Elgersma en Marije van der
Meulen

De volledige uitslag:
Ledenpartij Wez Wis Tsjom zaterdag 17
juni 2017

Welpen

Afgelopen zaterdag is er weer sportief
gekaatst op het Lyntsjepark in Tzum. Het
was weer een prachtig kaatsdag met mooie
en sportieve wedstrijden. Om 10 uur werd
het startsein gegeven van de partij, welke
gesponsord werd door Huhtamaki en
slagerij
Walburg.
In de welpencategorie werd er weer
gepould. Iedereen moest een keer tegen
elkaar
kaatsen.
Deze keer waren Dytmar en Pieter de
sterksten, zij wisten alle drie partijen te
winnen. Meindert Jan en Cheyenne hebben
ook goed gekaatst. Zij wonnen de tweede
prijs.

1. Meindert Jan Zijlstra en Cheyenne
Tolsma
2. Dytmar de Groot en Yorick Tamminga
Pupillen

De pupillen kaatsten vandaag een gewone
lijst. 7 partuur stonden op de lijst. De finale
in de winnaarsronde was deze keer niet zo
spannend. Jorrit en Jelmer wonnen met 5-1
en 6-4 van Marrit en Berber. Ook de finale
in de verliezersronde was snel beslist. Hier
wisten Gerbrich en Allard het te winnen
van Yannah en Caprice.
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Bij de schooljeugd waren vandaag 4
partuurtjes van 2. Hier is weer erg sportief
gekaatst, ook hier een poultje waarbij het
na de tweede wedstrijd nog alle kanten op
kon gaan. Uiteindelijk wisten Jelmer en
Ingrid drie partijen te winnen. hoewel ze
eerst flink achter stonden tegen Marije en
Jildau. Deze dames wonnen de tweede
prijs met 14 punten. Ook Anke en Eelke
wisten 14 bij elkaar te kaatsen, zij hadden
echter 1 tegeneerst meer, en vielen dus net
buiten te prijzen.

Pupillen
Winnaarsronde
1. Jorrit Palma en Jelmer Eijzenga
2. Marrit Wielenga en Berber van der
Meulen
Verliezersronde
1. Gerbrich Koster en Allard Sijbesma
Schooljeugd

Er hadden zich 16 dames opgegeven, 8
partuurtjes van 2. De finale in de
winnaarsronde ging tussen Johanna en
Janet tegen Hilda en Sanne. Johanna en
Janet kaatsten zeer degelijk en kwamen al
snel op een voorsprong. Dit wisten ze door
te zetten en wonnen vandaag de krans. De
finale in de verliezersronde ging tussen
Marnies en Gerbrich tegen Marrit en
Thea. Deze partij werd gewonnen door
Marnies en Gerbrich op 5-2 6-2.

1. Jelmer Wielenga en Ingrid Hiemstra
2. Jildau Wielenga en Marije van der
Meulen
Dames
Winnaarsronde:
1. Johanna Atsma en Janet Greidanus
2. Hilda Meinsma en Sanne Strikwerda
Verliezersronde:

Ook bij de heren werd gekaatst door 8
partuur van 2. Hierbij kon het publiek
genieten van een prachtige spannende
finale in het winnaarsronde. Cornelis en
Bart wisten deze te winnen op de stand van
5-5 6-4 van Klaas en Redmar. De finale in
de verliezersronde ging tussen Erwin en
Roelof tegen Steven en Tsjidsger. Dit
wisten Erwin en Roelof te winnen.

1. Marnies Yntema en Gerbrich Elgersma
Heren
Winnaarsronde:
1. Cornelis Rusticus en Bart Yntema
2. Klaas Meinsma en Redmer Cnossen
Verliezersronde:
1. Erwin Atsma en Roelof Rusticus.

Om 5 uur werden de prijzen uitgereikt door
Christine, voor de jeugd een mooie beker,
voor de dames en heren een lekker bbq
pakket van Slager Walburg.

Dames

De volledige uitslag:
Welpen
1. Dytmar de Groot en Pieter Zijlstra
2. Meindert Jan Zijlstra en Cheyenne
Tolsma

Doarpskrante

23

fan Tsjom

Winnaarsronde:

Federatiekaatsen in Ried 17 mei
1e prijs verliezersronde: Sybrich Westra
2e
prijs:
Marrit
Wielenga
e
1 prijs en krans: Gerbrich Koster
1e prijs verliezersronde: Simon Benders
2e
prijs
Gerrit
Jan
Tolsma
e
1 prijs en krans: Jorrit Palma

1. Hilda Meinsma en Wybrich Aardema
2. Gerhardina Talsma en Sanne Strikwerda
Verliezersronde:
1. Truus Overal en Jessie Bok

Federatiewedstrijden 21 juni

Heren

1e prijs en krans voor Alise Elgersma en
Marije v/d Meulen
Federatie afdelingen 28-06-2017
In een regenachtig Achlum was woensdag
de eerste afdelingspartij van dit seizoen.
Tzum werd vertegenwoordigd door maar
liefst 20 kaatsers!
Bij de welpen jongens deden 2 partuur
mee. Dytmar en Pieter, Jorrit en MeindertJan. Jorrit en Meindert-Jan wonnen hun
beide partijen wat hun de krans opleverde.

Winnaarsronde:
1. Gerrit Hiemstra en Cornelis Rusticus
2. Steven Koster en Klaas Terpstra

Gerrit Jan, Simon en Allard deden mee bij
de pupillen jongens. Er werd goed
gespeeld maar helaas geen prijs.

Verliezersronde:
1. Jelle Cnossen Harry Benders

Bij de meisjes pupillen ook 2 partuur.
Sybrich en Bianca. Marrit, Yannah
en Gerbrich. Ook de meisjes moesten
varia poule kaatsen. Marrit, Yannah en
Gerbrich wonnen hun beide partijen en
werden 1ste!

Federatieprestaties:
Federatiewedstrijd 10 mei in Hitzum en
Herbaijum

De schooljeugd starte om 17.00 uur.
Helaas was Robin ziek zodat Eelke en
Redmer samen moesten kaatsen. Dit ging
gelukkig prima met de krans als resultaat.

Aan de eerste federatiewedstrijd van dit
seizoen deden 14 jeugdkaatsers uit Tsjom
mee.
1e prijs en krans: Gerbrich Koster
2e prijs Anke Greidanus

Ook de schoolmeisjes deden mee met 2
partuur. Marije en Ingrid. Jildau, Alise en
Anke. De meiden waren prima aan het
kaatsen. Voor Jildau, Alise en Anke
betekende dit dat ook zij met de krans naar
huis toe gingen.

Medailles voor: Marrit Wielenga, Sybrich
Westra
en
Yannah
Palma
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jongens en meiden hebben prachtig en
gezellig
gekaatst.
Voor Gerbrich en haar maat Femke
vandaag de krans en voor Marrit en
Sybrich (die bij elkaar zaten) vandaag de
tweede prijs.
De schooljeugd heeft de laatste wedstrijd
van de cyclus gekaatst in Zweins. Jildou,
Marije, Anke en Alise waren weer paraat
bij de schoolmeisjes en Eelke deed mee bij
de
schooljongens.
Alise was wederom bij Marije geloot en
samen met hun derde maat wonnen zij
vandaag de krans.
Na de wedstrijden werden ook de prijzen
uitgereikt
van
de
cyclus.
Ook hier waren weer vele Tsjommers in de
prijzen!
Bij de pupillen meisjes was het Gerbrich
die het eerst was geëindigd en mocht de
grote beker mee naar huis mee nemen.
Marrit was geëindigd als vierde.
Bij de schooljeugd was Alise was tweede
en Marije derde in het klassement van de
competitie.
Allemaal van harte gefeliciteerd met de
prijzen! En voor degene die niet een prijs
hebben gewonnen…. gewoon doorzetten
want ook het geluk moet aan je hand zijn!

Federatiewedstrijd 5 juli en cyclus
uitslag
De welpen en pupillen hebben gisteren in
Peins de laatste wedstrijd gekaatst in de
cyclus
van
vier
keer.
Dytmar, Simon, Jorrit, Marrit, Gerbrich,
Sybrich en Yannah hebben hier aan mee
gedaan. Bij de welpen was er een mooie
lijst van 7 partuur. Dytmar heeft voor het
eerst mee gedaan met de d.e.l. wedstrijd,
dat is eerst altijd even spannend maar de
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KNKB prestaties:
7 mei
Welpen jongens:
2e prijs Jorrit Palma
Pupillen meisjes:
1e prijs verliezersronde Gerbrich Koster
Schooljongens:
3e prijs in de verliezersronde: Steven
Koster
14 mei
kransen voor Steven en Gerbrich Koster
21 mei:
krans voor Redmer Cnossen
28 mei:
3e prijs afdeling voor Redmer Cnossen,
Steven Koster en Robin Benders
Krans voor Jorrit Palma
3 juni
Krans
voor
Jelle
Cnossen
12 juni; afdelingspartijen
2e prijs Pupillen meisjes; Yannah,
Gerbrich en Marrit
3e prijs schooljongens; Steven, Robin en
Redmer
18 juni:
3e prijs voor Gerbrich en Steven
Gefeliciteerd alle prijswinnaars!!
Tot slot kunnen wij nog terugkijken op een
geweldige prins- en prinsessenpartij. Met
ongeveer 100 deelnemers op de lijst werd
deze partij op 8 juli jl. verkaatst. Een
geweldige dag!! Nog hartelijk dank aan
alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt
hebben.
Tot zover de ontwikkelingen van de
kaatsvereniging. Wij wensen iedereen een
hele fijne zomervakantie toe en gaan ervan
uit jullie na de vakantie weer op de
kaatsvelden te mogen ontmoeten.
Namens de kaatsvereniging
Christine Vasen
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Wat? → Van gezamenlijk beheer naar
gezamenlijk bestuur
Het gebruik van dezelfde accommodaties
is wat de drie sportverenigingen tot nu toe
verbindt. Daarom werken we samen op
(alleen) dat vlak. Daarom werd de SBST
ook opgericht. Die beheert, onderhoudt en
exploiteert de accommodaties voor de drie
sportverenigingen.
Nu willen we een stap verder en ook
samenwerken op andere vlakken.
We denken dan aan wat ons, naast de
accommodaties, nog meer verbindt: de
bestuurlijke „rompslomp‟, de financiën,
vrijwilligers,
het
afstemmen
van
wedstrijden en evenementen door het jaar
heen, ledenadministratie, de toekomst.
Maar we willen ook ruimte houden voor
waar we in verschillen. We willen onze
eigen
identiteit
behouden.
Elke
sport(vereniging)
heeft
z‟n
eigen
werkwijzen, gebruiken en tradities.
We willen dus samen waar het helpt, niet
waar het niets toevoegt. Bestuurlijk meer
samenwerken dan alleen op beheer en
onderhoud, maar qua sport moet ieder z‟n
eigen ding kunnen blijven doen.

En no fierder…!
Op naar één (omni)vereniging voor
voetbal, kaatsen en tennis op het
Lyntsjepark Tsjom.
De leden en de besturen van de V.V.
Tzum, Wez Wis Tsjom, T.V. Tzum en
SBST spraken in 2015/2016 al uit
bestuurlijk (meer) samen te willen werken.
Nu we daarover dus al weer een tijdje op
één lijn zitten, vonden wij het tijd om door
te zetten. Tot op heden trok SBST die kar,
maar dat vonden we samen niet langer
logisch. SBST is er immers voor het
beheer, onderhoud en exploitatie van onze
accommodaties. Daarom hebben we als
besturen een commissie in het leven
geroepen die dit verder oppakt.

Waarom? → 1+1+1=4
We zijn trots op wat we als (klein) dorp
hebben: een prachtig en breed sportaanbod
en
-faciliteiten
dankzij
de
vele
vrijwilligers.
Maar teruglopende (sponsor)inkomsten,
ledenaantallen die onder druk staan en het
steeds lastiger kunnen vinden van
bestuursleden en vrijwilligers zijn zomaar
een paar uitdagingen waar we alle drie mee
te maken hebben. Nu hebben we als
verenigingen en sportcomplex (financieel)
de zaken nog goed op orde. Maar dat
willen we over 10 en 20 jaar ook nog
kunnen zeggen. Dat is voor ons als
verenigingen belangrijk, maar niet minder
voor Tzum in het algemeen.
Bestuurlijk meer samenwerken is daarom
nodig. Als we de krachten bundelen,
kunnen we veel dingen efficiënter doen,
maar worden we ook sterker: of het nu is

In een startnotitie hebben we de stand van
zaken, de uitgangspunten en de richting die
we op willen samen vastgesteld. We
bespraken die notitie in mei/juni eerst in de
verschillende besturen en daarna in de
algemene ledenvergaderingen. Nu de
besturen en de leden die notitie, en dus de
richting die we op willen, hebben
vastgesteld, is het de opdracht aan een
tijdelijke commissie om dat verder uit te
werken. Hoogste tijd ook om alle inwoners
van Tzum te informeren. Bij dezen.
Hieronder leggen we in het kort uit wat we
waarom hoe en met wie doen. De hele
startnotitie is op de website voor een ieder
na te lezen.
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in het aanboren van nieuwe leden, onze
vele vrijwilligers, in financiën of naar
buiten toe. Samen staan we sterker.

Daarom stelden we als verenigingen
gezamenlijk een commissie in die een
omnivereniging
voorbereidt.
Die
commissie heeft de opdracht de
verschillende
mogelijkheden
te
onderzoeken, uit te werken en uiteindelijk
een totaalvoorstel aan de besturen voor te
leggen. Dat totaalvoorstel moet onder
meer duidelijk maken hoe de statuten er uit
zien, hoe de bevoegdheden binnen de
omnivereniging zijn verdeeld, hoe we de
taken verdelen en organiseren en hoe de
financiën worden geregeld.

Hoe? → Omnivereniging, bestuurders
en ‘sportbestuurders’
We denken aan een omnivereniging: één
overkoepelende vereniging met daarbinnen
drie takken van sport (nu nog de drie
sportverenigingen) en een tak beheer en
onderhoud (nu nog SBST).
Het algemene bestuur zorgt voor onder
meer de (leden)administratie, financiën,
beheer, onderhoud, eigenlijk alles waarop
we willen samenwerken. Daarvoor hebben
we voldoende (maar minder dan nu)
bestuurders nodig: vrijwilligers die dat
algemene bestuurswerk willen en kunnen
doen.
De drie takken van sport (we noemen het
voorlopig even commissies) zorgen voor
de organisatie van de betreffende sport: de
wedstrijden,
trainingen,
trainers,
indelingen, etc. Eigenlijk alles dus waarop
we niet willen/hoeven samenwerken,
omdat iedere sport(commissie) over z‟n
eigen sport gaat. Daarvoor hebben we
voldoende
sportbestuurders
nodig.
Vrijwilligers die echt met voetbal, kaatsen
of tennis (en dus niet met bestuurlijke
rompslomp) bezig willen en kunnen zijn.

De commissie bestaat uit de volgende
personen, onafhankelijk van de huidige
sportverenigingen en SBST:
- voorzitter: Thomas Oosterhaven
- penningmeester: Willem Palma
- secretaris: Anita Palma
- lid: Jan Hoitema
Wanneer? → Van start in 2018!
De commissie is inmiddels van start met de
voorbereidingen. Voorop staat dat we alles
weloverwogen en goed willen doen en dat
belangrijker vinden dan dat het snel
gebeurt. Tegelijkertijd willen we natuurlijk
wel doorpakken. We verwachten dat de
commissie het totaalvoorstel rond de
zomer van 2018 aan de besturen voor zal
leggen. Als wij het er als besturen over
eens zijn, leggen wij dat daarna weer aan
de leden(vergaderingen) voor. Misschien
beginnen we het jaar 2019 dan wel als één
vereniging… wie denkt er alvast na over
een mooie nieuwe naam…?

Wie? → Tijdelijke commissie (in
opdracht van de besturen)
Tot nu toe trok SBST eigenlijk de kar van
de verdere bestuurlijke samenwerking.
SBST had en heeft als doel de
accommodaties te beheren, onderhouden
en exploiteren. De stichting ondersteunt
dus de sportverenigingen en „hangt er niet
boven‟. Dat kan ook niet, want uiteindelijk
hebben de leden (via de verenigingen) het
laatste woord. Dat geldt ook voor de
verdere bestuurlijke samenwerking. Het
ligt dus ook niet voor de hand dat SBST
dat
verder
oppakt,
maar
de
sportverenigingen (namens hun leden).
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Namens de sportverenigingen en SBST,

Theo van der Woud (Voorzitter VV Tzum)
Christine Vasen (Voorzitter K.F Wêz-Wis Tsjom)
Piet Sijtsma (Voorzitter TV Tzum)
Willem Elgersma (Voorzitter SBST)
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LYNTSJEDAMESPARTIJ OP
ZONDAG 18 JUNI 2017
Voor de 6e keer op rij is zondag 18 juni de
Lyntsjedamespartij gekaatst. En wat
hebben we het getroffen met het weer.
Terwijl de mussen dood van het dak
vielen, werd er op het Lyntsjepark
gestreden om de Lyntsjedamestrofee en
natuurlijk de eeuwige roem. Natuurlijk
vandaag weer onder de bezielende leiding
van onze lyntsjeskeidsen Fokke en Klaas.

Helaas is Tine Boonstra de eerste partij
uitgevallen, Tine was al niet fit en dit werd
alleen maar erger. Balen voor haar
natuurlijk, maar gelukkig hadden we 2
invallers voor de volgende 2 partijen.
Fenneke Tolsma en Esther van der Meulen
wilden beide wel een partij kaatsen. Top
froulju!

Thema was deze keer “Mexicaans”, het
Mexicaanse weer kregen we er deze keer
gratis bij. Met een korte warming up van
de Macarena waren we warm en konden
we de eerste partij kaatsen. Iedereen moet
er eerst altijd weer even inkomen, voor
sommigen is het wel een jaar geleden dat
er voor het laatst is gekaatst. Maar al snel
zit iedereen er
weer in en
wordt
er
fanatiek maar
sportief
gestreden.
Voor
de
boppeslagers
is er vandaag
geen warme
pruik
of
badjas, maar
een vrolijke
diadeem, die
van hot naar
her over het
veld gaat.
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Na best wel drege kaatspartijen was om
ongeveer 15.00 uur iedereen klaar met de
eerste partij. Thea werd nog even verrast
met een opfrissertje, zij had de partij voor
Tine uitgekaatst, maar was hierdoor wel
iets oververhit geraakt.
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De 2e ronde, nieuwe maten, nieuwe
kansen. Tijdens de deze 2e partij werden de
strijd even stilgelegd voor een bijzonder
moment.

Nog 1 partij te gaan en dan zat het
sportieve gebeuren er al weer op.
Sommigen begonnen al voorzichtig aan de
trofee te denken, al 2 wedstrijden
gewonnen, nog een keer de winst leverde
een hoge notering op.
Tijdens de laatste partij werden we door
Willem Starke getrakteerd op een
Mexicaans vlammetje, hierdoor konden we
nog net de eindstreep halen op deze
prachtige dag.

Hoog tijd voor een typisch Mexicaans
borreltje, een Tequilla. In de voorbereiding
is door de Lyntsjedames al even geoefend
hoe je dit drankje naar binnen werkt. Het
wordt gedronken met zout en citroen, je
moet ervan houden.

Om plm. 18.15 uur was iedereen
uitgekaatst en werd in de kantine verder
gekletst onder het genot van een lekker
koud pilske of ander drankje.

Ondertussen begon het steeds warmer te
worden, strakblauwe lucht en geen zuchtje
wind zorgde voor rode gezichten en
klotsende oksels.
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Het eten stond inmiddels klaar, een lekkere
vleesspies van natuurslager Bijlsma uit
Sint Annaparochie, met patat, salade en
meloen, wat wil een vrouw nog meer.
Ondertussen werden de punten opgeteld,
zodat na het diner de prijzen konden
worden uitgereikt. Spannend…..Al zolang
de partij bestaat wordt iedereen beloond
met een prijsje, dit levert altijd veel blije
gezichten op.
De nummers 1 en 2 wisten alle 3 de
wedstrijden te winnen, dit waren Tjitske
Tolsma en Karin Ebbinge. Tjitske had
echter maar 2! tegeneersten, zij werd
daarmee de terechte winnares van de
Lyntjsedamespartij 2017. Voor haar een
superkrans, gemaakt door Feikje, de zus
van Gerhardina.

De Lyntsjedames fan Tsjom!

Alle sponsoren nog even op rij:
-

Ook de wisselbeker en 2 vrijkaartjes van
Miss Montreal werden aan Tjitske
uitgereikt. Voor Karin een tweede prijs,
een waardebon van Martha “Gewoon te
Gek”. Na de prijsuitreiking werd er nog
even gezellig na gekletst, waarna iedereen
weer tevreden huiswaarts keerde.
Hierbij willen we natuurlijk alle sponsoren
hartelijk bedanken die deze partij mede
mogelijk hebben gemaakt. Super bedankt
Ook onze eigen huisfotograaf Lieuwe
Bosch, heel erg bedankt voor de prachtige
actiefoto‟s.
En de Unitfroulju Hinke en Femke,
bedankt dat jullie weer voor ons
klaarstonden, dit geldt natuurlijk ook voor
Klaas en Fokke, altijd weer fijn dat we een
beroep op jullie mogen doen. Ook Douwe,
Willem E en Willem S voor het bedienen
van de bar en de frituur, bedankt heren!
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Gewoon te Gek
Installatietechniek Van Dellen
Kapsalon Elja
Bouwservice J. de Boer
Regina Bruisnma “zorg voor
schoonheid”
Jemako, Tjerk Wijnia
Slijterij Jumbo Kooistra Bolsward
Schoonheidssalon “Make Yourday”
Recreatieboerderij Slachtehiem
Tolsma Bouw
Grietje van der Sluis “voeding en
dieetadvies”
Bouwen
aannemingsbedrijf
Westra
Marco Terpstra Bouw
Klussenbedrijf P. Talsma
Loon- en Kraanverhuur R&H
Bakker
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Piets pagina

Hierbij nog een klein stukje historie
van deze mooie boerderij.
Het bouwjaar is 1830 en de verbouw
was 1861, ook het poortgebouw is
toen gesloopt. Het was in 1700 een eigen
geërfde state, dat wil zeggen dat de
eigenaar de boerderij van zijn vader heeft
geërfd. Een eigen geërfde boer mocht op
de
landdag
de
Grietenij
vertegenwoordigen. Klein of Nieuw
Herema is ook eigendom geweest van de
familie Swartszenberg. Deze familie had
ook een herenbank in de kerk. In 1829
werd de boerderij eigendom van het
Westerhuis
Vrouwen
Gasthuis
uit
Franeker. In dat jaar woonde Lolle Tjerk
Osinga op de boerderij. Verdere bewoners
waren: 1839 Willem Pieter de Vries, 1857
Tjalle Steensma, 1879 Fedde Viersen,
1902 Rindert Hilverda, 1916 Simon
Hilverda, 1942 Johannes Noordenbos, en
in 1968 in gebruik bij Cor de Jong. En in
1986 Jelle Wijnstra.

Allereerst even over foto nummer 3.

Mijn vraag hierbij was, wie is de persoon
zittend naast mevrouw Kentie, en welke
commissie dit was. Na enkele reacties was
wel duidelijk dat dit meneer de Jong was,
Vader van het Armhuis “ Avondrust“ wat
stond aan het Oostelijk Achterom. Verder
stond niet vrouw Sjoerdje Oosterhaven op
de foto maar vrouw Kee Hannema-Reitsma
en vrouw Rijkeboer moet zijn RuniaRijkeboer.
En de commissie was de Ouden van dagen
commissie, die de
tochten elk jaar
organiseerden.
Op afbeelding 6 zien wij de Boerderij
Nieuw of Klein
Herema aan de
Franekerweg 15 de afbeelding is van 1927.

De boerderij Groot of Oud Herema
stond aan het kerkepad op naar
Holprijp op naar de Franekervaart,
achter het voormalige asland. In
1829 was het al geen boerderij meer
Afgebroken in 1877
Op Oud Herema of Harmastate
genoemd woonde in 1542 Wigle
Sybrandsz van Herema. Deze Wigle
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had en dochter Habel. Van deze dochter is
het op twee na oudste vriendenboekje van
Fryslan bewaard. Nu hebben wij Facebook
maar toen had men vriendenboekjes. Deze
Habel had ook een hele vriendenschaar die
zijn talen kende, tussen 1578 en 1585
verzamelde zij spreuken, gedichten en
korte notities in Nederlands ,Latijn , Frans,
Duits en Italiaans.

Jeu de Boules baan.
10 juni was het dan zover: Buurtvereniging
Tusken
Terp
en
Wetter
tegen
Buurtvereniging De Nije Bining. In totaal
waren er 8 spelers, genoeg om een leuke
wedstrijd te gaan spelen. Ook kwamen er
nog enkele buurtgenoten gezellig langs en
zelfs even proberen.
Organisatoren Corrie Viëtor en Teake
Greidanus hadden bedacht om de jeu de
boulesbaan bij de Moeting nieuw leven in
te gaan blazen. Hiermee is de eerste stap
gezet. “Misschien zou het leuk zijn om dit
voort te zetten, bijvoorbeeld door de
mensen die in de winterperiode de soos
bezetten.” De Moeting heeft al aangegeven
hierin mee te willen gaan werken als er
genoeg deelname is.
Er zijn diverse spelmogelijkheden,
afhankelijk van het aantal spelers. Wij
hebben 2 tegen 2 gespeeld, maar 3 tegen 3
kan uiteraard ook. De regels worden op
een kaartje gezet zodat die ook
gemakkelijk na te kijken zijn.
De bedoeling is dat er een „vereniging‟
komt die dit overneemt of dat het een
onderdeel wordt van een al bestaande
vereniging. Hiervoor zoeken we natuurlijk
vrijwilligers die dit leuk vinden. Dus… wie
er zin in heeft… meld je aan bij Corrie
(854952) of Teake (452620).

Piet Smedinga

Toen:

Nu:
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Kalender
Zaterdag 22 juli-zondag
Noord
Zaterdag 22 juli
Lyntsjepark

3 september 2017
2017

Zomervakantie

21.00 uur Lyntsjepop -

Zaterdag 26 augustus 2017

10.00 uur Visserpartij – Lyntsjepark

Dinsdag 29 augustus-vrijdag 1 september 2017 09.30-12.00 uur
Vakantiebijbelweek – de Moeting

Vrijdag 1 september 2017
Nachtkaatsen Lyntsjepark

21.00 uur Boerenpartij

Zaterdag 2 september-zondag 3 september 2017
– Wommelserweg
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Fuel Power Event

10 vragen aan……
4. Wat heeft u met Tzum ? Al jarenlang
woon ik hier met veel plezier. Ik heb hier
ontzettend fijne mensen leren kennen die
altijd voor je klaarstaan.
5. Wat is volgens u het mooiste plekje in
Tzum ? Ik hou erg van de uitgestrekte
velden rond het dorp. Daar mag ik graag
wandelen en fietsen. Ook ‟t Nije Fertier is
ontzettend mooi geworden.
6. Wat kan er wel weg of kan anders ?
De vervallen oude melkfabriek is geen
gezicht. Dit zou je een heel mooie
bestemming kunnen geven. In Harlingen
heb je de Cocosfabriek. Dit pand stond op
de nominatie voor sloop, maar is
uiteindelijk prachtig gerenoveerd en er zijn
appartementen in gekomen. Zou het niet
ontzettend gaaf zijn om in de melkfabriek
te kunnen gaan wonen.

Marnix van der Heide
1. Wie bent u ? Ik ben Marnix van der
Heide, een geboren en getogen Harlinger.
Daar had ik een prachtig rijksmonument,
maar omdat het huis te klein werd ben ik
op zoek gegaan naar een oud huis met
karakter. Deze vond ik aan de Voorstraat.
Samen met mijn vrouw Avelien en dochter
Jaylin ben ik hier vijf jaar geleden naar toe
verhuisd. Sinds ik hier woon zijn ook mijn
zoon Ferron en tweede dochter Maeve
geboren.

7. Als u zou gaan verhuizen, waar zou u
dan naar toe willen en waarom ? Ik zou
graag vrijuit willen wonen. In bijvoorbeeld
een klein boerderijtje. Om iedere dag te
kunnen genieten van het weidse uitzicht.
8. Waar hebt u een hekel aan ? Kinderen
die het moeilijkst doen, hebben het vaak
het moeilijkst. Ik heb een hekel aan
mensen die een kind veroordelen zonder
het kind te kennen.

2. Wat doet u zoal ? Samen met Jan
Gerard, Ditmar, Johan en Sjoerd zit ik in
de
speeltuinwerkgroep.
Een
leuke
werkgroep met allemaal harde werkers. En
natuurlijk met een fantastisch mooi
resultaat. Sinds dit jaar zit ik ook in het
bestuur van Dorpsbelang, waar ik de rol
van penningmeester op me heb genomen.
Ik verdien de kost als technisch consultant
voor een softwarebedrijf in Emmeloord.

9. Wat wilt u nog perse in uw leven doen
of bereiken ? Oud worden
10. Met wie zou u wel een weekje willen
ruilen en wat zou u dan gaan doen ?
Volgens een oud collega heb ik geen
ritmegevoel, kan ik geen toonhoogte
houden en zing ik vals. Het lijkt me
ontzettend leuk om een weekje een zanger
te zijn als Ray Charles of Phil Collins

3. Waarmee vult u uw vrije tijd ? Met
drie jonge kinderen is er altijd wel reuring
thuis. Leuk, maar veel vrije tijd heb je
daardoor niet. Als het even kan ben ik aan
het klussen in huis of in de tuin.
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geluisterd en daarna kwamen de uitslagen.
Met 84 punten hadden wij de hoogste score
van de vrijdag! Hier waren we natuurlijk
heel erg blij mee!
Na de uitslagen moesten we nog even
wachten tot de bus kwam die ons naar de
kampeerboerderij zou brengen. Na al dat
reizen en spelen, hadden de meesten wel
zin in iets lekkers, dus we konden nog
mooi even langs de snackbar! Om half elf
‟s
avonds
kwamen
we
bij
kampeerboerderij De Branding aan. Nadat
iedereen de spullen uit de kar had gepakt
en de bedden had opgemaakt, zaten we
gezellig met zijn allen in de groepsruimte.
Daar werd natuurlijk even geproost op het
mooie resultaat! We hebben deze avond
gezellig spelletjes gedaan en er deel van de
groep is nog even op de fiets naar het dorp
gegaan.

Brassband Tzum naar
Schiermonnikoog!
Op 9 juni was het zover, Brassband Tzum
ging naar Schiermonnikoog. We namen
hier deel aan het 60e Muziek- en
Zangfestival Schiermonnikoog. Vanwege
de vele aanmeldingen voor dit festival
werd er voor het eerst ook gespeeld op
vrijdagavond. Wij hadden besloten dat wij
wel op de vrijdagavond mee wilden doen
en zo namen we de 18.30 uur boot en
stonden we drie kwartier later alweer op
het eiland.

Zaterdagochtend hadden we eerst vrije tijd.
We hebben lekker over het eiland gefietst,
we zijn naar de bunker geweest, naar het
strand en ook naar de vuurtoren. Omdat het
de zestigste keer was dat dit festival op
Schiermonnikoog werd georganiseerd,
kwam de Koninklijke Militaire Kapel
„Johan Willem Friso‟ een lunchconcert
verzorgen midden in het centrum. Na het
lunchconcert moesten we al snel zelf weer
in actie. Om 14.00 uur mochten we spelen
op het buitenpodium in het dorp. Hier
hebben we nog wat lichte nummer
gespeeld zoals „Baby Elephant Walk‟ van
Henry Mancini en Soul Man van Hayes &
Porter. Na het spelen op de koepel konden
nog de laatste orkesten die meededen aan
het festival beluisterd worden. Als laatste
trad De Bazuin uit Oenkerk op, een
brassband
die
uitkomt
in
de
kampioensdivisie.

Bij aankomst konden we gelijk met de bus
naar de inspeellocatie. Na het inspelen
zaten we om 20.25 op de concourslocatie
en kon ons optreden beginnen. We
speelden het stuk Like a Child van Andreas
Ludwig Schulte. En dit ging goed! Er
speelden nog vier andere orkesten deze
avonden, drie in de vijfde divisie en nog
een orkest in de vierde divisie. Na ons
optreden hebben we nog naar drie orkesten
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moest gekookt en gegeten worden. De
kookcrew heeft heerlijke spaghetti
carbonara voor ons gemaakt! Na het
avondeten had iedereen even tijd voor
zichzelf. Rond een uur of tien begon de
bonte avond. In groepjes streden we tegen
elkaar om zoveel mogelijk punten te
scoren. We kregen allemaal leuke
opdrachten, van het raden welk nummer
werd afgespeeld tot ren je rot. De volgende
dag pakten we de eerste boot weer terug
naar Lauwersoog en konden we terug
kijken op een heel mooi en gezellig
weekend!

Rond 17.00 uur was de prijsuitreiking. Alle
punten van de zaterdag werden opgenoemd
en daaruit bleek dat we net tweede waren
geworden in de vijfde divisie. Naast de
drie orkesten in de vijfde divisie die op
vrijdagavond speelden, speelden zaterdag
ook nog twaalf
orkesten uit de
vijfde
divisie.
Van de in totaal
zestien orkesten
in
de
vijfde
divisie waren wij
dus
tweede
geworden! Een
prestatie om trots
op te zijn! We
hebben
mooie
juryverslagen
gekregen en we
hebben ook een
hele mooie beker
in
ontvangst
mogen nemen.

Maar.. wij zijn niet alleen maar op
Schiermonnikoog te horen! Op 21 juli
vindt er net als vorig jaar weer Muzyk yn
jo Wyk plaats. Op deze vrijdagavond gaan
wij
samen
met
een
aantal
basisschoolleerlingen, die momenteel
proeflessen volgen, door het dorp om op
drie plekken van ons te laten horen!
Daarnaast organiseren op 22 juli wederom
Lyntsjepop! Na het succes van twee jaar
geleden met „Downtown live‟, spelen wij
nu samen met Top 140-band Virus de
alom bekende meezingers! De tweede helft
van de avond zal Virus zelf invullen.
Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij de
leden en via brassbandtzum@hotmail.nl.
We hopen jullie hier allemaal te zien! Het
belooft weer een top avond te worden!
Brassband Tzum

Na de uitreiking was het alweer tijd om
terug te keren naar de kampeerboerderij. Er

Doarpskrante

42

fan Tsjom

middag kwam de zon erbij. Deze tocht
gaat altijd over goed begaanbare
wegen en paden door een coulissen
landschap van noordoost Friesland en
het Westerkwartier.

Kuierje mei Murk
27 april 2017 “Rotan Wandeltocht”
Noordwolde 40km 255 deelnemers
Vandaag op koningsdag naar Noordwolde
geweest. Deze tocht is altijd op
koningsdag, vroeger op koninginnendag.
Het weer was koud en het had s, nachts
gevroren. Om acht uur konden we weg. De
route ging richting Het Drents Friese Wold,
naar de omgeving van Vledder en dan
verder naar het Doldersummerveld. Dit
ging over mooie bospaden weg van de weg
maar soms wel een stuk over het fietspad
In Zorgvlied hadden we onze eerste rust bij
camping, Zonnekamp, Na deze rust ging
het nog een stuk noordwaarts richting
Appelscha. Hier ook over open velden en
bospaden en door de bossen Dan langzaam
weer afbuigen naar het zuiden en langs
Wateren weer naar camping, Zonnekamp,
voor de tweede rust. Na de rust gingen we
naar Boschoord. Hier hadden we een
splitsing met 25 km lopers. Zij moesten
rechtsaf en wij rechtdoor het bos in. Maar
na plm 1,5 km kwamen we weer op de 25
km route. We hadden blijkbaar een pijl
gemist. We zijn maar met de 25km lopers
mee gegaan. Deze ging naar Boijl en dan
weer richting Noordwolde, maar voor
Noordwolde kwamen we weer op de route
van de 40 km lopers. Hier moest de 25km
nog een lus maken en deze hebben wij
maar gedaan. Deze ging naar Oosterstreek
en door de bossen en schouw paden naar
de finish. Het bleek bij de finish dat wij
bijna 40 km hadden gelopen en als we de
40km route waren gevolgd hadden we 1
km minder gehad. Het kan verkeren. We
hebben een mooie dag gehad wel koud en
een beetje regen maar de route doet dat
gauw weer vergeten.

Vanuit De Spitkeet, het regionaal museum
over de ontwikkeling van de Fries
Groningse heide. Vanuit De Spitkeet
vertrokken we langs de Mûntsegroppe
richting Rottevalle. Vervolgens deden we
Boelenslaan, Houtigehage en Opende aan.
Bij Strandheem was de eerste rust. Na rust
wandelden we langs Leidijk (een lang
recht stuk) naar de Curringhaschuur in
Kornhorn voor onze tweede rust. Hierbij
passeerden we Trimunt en de Jilt
Dijksheide. Beide mooie natuurgebieden.
Dan gaat het via De Polmalaan, waar een
gedenksteen voor het drama van Ije
Wijkstra staat, naar Peebos. Dan door de
Surhuizemermieden naar onze derde en
laatste rust bij pannenkoekhuis, Landzicht.
Na deze rust maken we nog een ommetje
naar Feansterfeart, Drogeham en de Malle
Moun-tunnel en dan via de Mûntsegroppe
terug naar de finish.
24/25 mei “17e Kennedymars”
Odoorn 80km
Dit jaar weer naar Odoorn geweest voor de
Kennedymars. We stonden dit jaar in
Gasselte op een camping. Het weer was
goed het zou droog blijven dus de
regenkleding hoefde niet mee. Wel was het
s, nachts koud. De route voor de nacht was
vrij wel gelijk als die van vorig jaar. Vanaf
de start eerst een stuk door het bos en

6 mei 2017 “Spitkeet Wandeltocht”
Harkema 40km
Deze dag stond de spitkeettocht op het
programma. Het weer was goed maar s,
morgens eerst wel koud, later op de
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vervolgens
over
de
weg
naar
Odoornerveen. Hier was een rust. Deze
heb ik over geslagen want de volgende dag
kwamen we hier weer zoals met alle
rusten. Alleen in Aalden daar kwamen we
alleen s, nachts. Van Odoornerveen ging
het
naar Schoonoord. Dan door
Schoonoord richting Sleen. Hier kom je
onderweg langs manege. Rij Maar An,
.Hier was weer een rust. Deze was ook wat
kort bij en ben door gelopen. Na 1,5 km
moesten
we
rechtsaf
richting
Zweeloo/Aalden. In Aalden was weer een
rust. Hier ben ik even gestopt voor een bak
koffie. Je krijgt voor deze tocht 5
consumptiebonnen mee en die kun je bij
elke rust in leveren zowel s, nachts als
overdag. Vandaar dat ik s nachts niet alle
rusten mee neem, ze liggen soms ook vlak
achter mekaar. Na deze rust moesten we
naar Noordsleen voor weer een rust. Hier
kun je ook altijd soep krijgen. Daar had ik
wel zin in ik had hier ook al 26,4 km
afgelegd. Na Noordsleen ging het
langzaam weer richting Odoorn. Dit gaat
dan via t, Haantje en langs Kibbelveen
naar camping “De Brabander”. Hier was
weer een rust. Na deze rust ging het via
Klijndijk naar Odoorn naar Dorpshuis
t,Klankholt. Hier hadden we de grote rust
en kon je ontbijten. Dit was goed verzorgd
en je mag zoveel eten als je wilt. Het was
4.10 dat ik hier aankwam en ben om 4.30
weer verder gegaan voor het tweede
gedeelte. Dit is de zelfde route die 40km
lopers van de vierdaagse ook moeten lopen
(de Kennedymars is een onderdeel van de
Drentse 4 daagse). Het eerste stuk is gelijk
aan de nachttocht, alleen gaan we nu in het
bos over onverharde paden naar
Odoornerveen. Hier weer een rust, deze
weer overgeslagen want we kwamen hier
nog een keer. Na Odoornerveen moesten
we nu een stukje de andere kant op om
vervolgens bij een boerderij over het erf en
verder over een pad naar de achter
liggende bossen te gaan. Na deze bossen
kwamen we weer op weg richting Sleen en
moesten naar de manege Rij Maar An voor
weer een rust. Hier even wat drinken en
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verder direct het bos weer in richting
“Papelooze kerk”. Verder was het een lang
stuk door het bos totdat we weer bij de weg
kwamen en dan over de rotonde naar
Noordsleen. Hier was weer een rust. Deze
heb ik ook over geslagen want na nog een
lus van plm. 10 km die via Sleen en
Diphoorn liep kwamen we hier weer. Na
deze rust ging het weer richting t, Haantje,
alleen hoefden daar deze keer niet naar toe
maar ging het gelijk langs de Kibbelkoele
naar camping De Brabander. Hier was
weer een rust. Na wat drinken ging het
verder richting Kibbelveen. Maar bij het
eerste pad moesten we rechtsaf langs een
boerderij weer richting het bos en verder
naar Odoornerveen voor de laatste rust.
Hier was het nu gezellig druk met 4daagse
lopers. Na deze rust was het nog ongeveer
8km naar Odoorn waar ik om 11.30 het
dorpshuis weer binnen liep.

17 juni 2017 “Billie Turf Wandeltocht”
Zevenhuizen 40km
Vandaag samen met Arjen naar
Zevenhuizen om de Billie Turf Tocht te
lopen. Deze tocht had de naam “Billie Turf
Loopt Deur”. Dit kwam tot uiting bij de
start waar we door twee tijdelijke deuren
moesten lopen en verder onder weg een
platte deur met titel, even deur lopen, of
een staande deur met bovenraam met titel
“deurkijk”, en meer van die grapjes. Vanuit
de start ging het een stukje door het dorp
naar de kerk van de Evangelische
gemeente “De Levensbron”. Hier gingen
bij de voordeur naar binnen door het
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gebouw en door een zijdeur weer naar
buiten. Hier lag een plaat hechthout als
brug over een sloot en gingen we verder
door de weilanden en dan weer over een
onverhard pad om vervolgens ergens weer
een weiland in te gaan. Op een gegeven
moment had ik geen flauw idee waar we
waren tot dat we uit een stukje bos
kwamen en de gebouwen van gasopslag
plaats van Langelo zag en in de buurt van
Steenbergen waren. Dan verder naar de
weg die loopt van Een naar Norg. Deze
moesten oversteken en dan door de bossen
naar Veenhuizen. Van Veenhuizen naar
Westervelde en Norg. Na Norg gingen we
naar Langelo en dan naar Alteveer
Roderesch en Nieuwroden weer terug naar
Zevenhuizen. Al met al en mooie route en
prachtig mooi wandel weer.

droog. Het eerste stuk ging door
Buitenpost
richting
Stroobos
en
Gerkesklooster en dan met een omweg
naar Blauwferlaat. Hier hadden we een rust
bij camping Blauwferlaat. Na deze rust
ging het verder langs het Prinses Margriet
Kanaal totdat we een natuurgebied in
moesten en vanaf hier was ik de weg kwijt.
Geen idee meer waar we naartoe gingen
Hele stukken van de route ging door
weilanden en natuurgebieden. Dus de
pijlen maar blijven volgen Veel van de
stempelposten waren bij een boerderij (3
keer) of een theeschenkerij, bij een
wijnboer “Frysling”, Staatsbosbeheer en
een Bloemenparadyske. We zijn in ieder
geval ook bij of door de dorpen Twijzel,
Rohel en Kollumerzwaag gegaan In de
omschrijving die bij de startkaart hoort
stond geschreven. “Het coulisselandschap
van
elzensingels,
houtwallen
en
pingoruìnes in de Noardelike Fryske
Wâlden is misschien wel het best bewaarde
geheim van Fryslân”. Tijdens de
Swaddekuier zult u dan ook uw ogen
uitkijken. En zo is het ook. Het maakt dan
ook niks uit bij wat of door welk dorp je
loopt. We hebben s, morgens nog wel wat
regen gehad maar dat kon de pret niet
drukken. We hebben een mooie dag gehad.

1 juli 2017 “Swaddekuier Tocht”
Buitenpost 40km
Toen ik vanmorgen van bed kwam was het
droog na en paar natte dagen. De berichten
waren voor deze zaterdag ook niet best.
Maar volgens buienradar zou het vandaag
droog blijven. Mooi niet dus. Toen we bij
Buitenpost kwamen regende het. Gelukkig
was het bij de start om zeven uur weer
Doarpsgenoaten,

Wy ha 34 jier mei plesier yn Tsjom wenne, mar no is it tiid
foar in nije stap.
Wy ferhúzje nei Stiens sadat wy wat tichterby de bern en
lytsbern komme te wenjen. Fanôf 22 juli wenje wy op ús nije
adres.
Fam. H Fortuin
Hellastrjitte 24
9051 KK Stiens
Elkenien groetsjes fan, Harm & Anny Fortuin
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studiegenoten op sommige punten anders
verloopt dan in Nederland.

Studeren in Linz, Oostenrijk.
Grüß Gott! Deze twee woorden heb ik
onderweg naar school, in de supermarkt en
tijdens het lopen door de stad het vaaks
voorbij horen komen en ook zelf gebruikt.
Afgelopen februari ben ik begonnen op de
Johannes Kepler Universität in Linz,
Oostenrijk. Het studeren van een half jaar
in het buitenland is een onderdeel van mijn
studie, European Studies, die ik volg op de
NHL te Leeuwarden. Samen met Hessel
Yntema uit Dronrijp woonde ik in een
studentenhuis op nog geen tien minuten
loopafstand van de universiteit. Naast het
ontdekken en beter leren kennen van
Oostenrijk, is het leren van Duitse taal een
andere reden voor mijn keuze van het land.
Daarom heb ik de eerste twee weken van
mijn tijd doorgebracht door deel te nemen
aan een cursus Duits, die ik met een
voldoende heb weten af te sluiten. Op deze
manier leerde ik de taal, maar ook veel
nieuwe studenten. Het delen van je eigen
ervaringen en je eigen cultuur kwam aan
bod tijdens de cursus: Cultural Sensitivity
Training. De manier van les geven in Linz
is anders dan in Leeuwarden.

Ik

merkte

dat

samenwerken

Als je samenwerkt in Nederland en iemand
doet iets verkeerd, dan zeg je dat gewoon.
Maar hier moet je dat toch iets subtieler
brengen. Dit heeft ook te maken met het
feit dat ik veel samenwerk met andere
´exchange´ studenten. Daarnaast is het
onderwijs veel theoretischer en wordt
verspreid over minder weken met meer
contact uren per week. Hierdoor had ik niet
alleen veel tijd om Linz te leren kennen,
maar ook de omliggende steden waaronder
Hallstatt. Hallstatt staat bekend om het
meeste typische Oostenrijkse stadje (foto
links). Onder meer Dachstein (foto boven),
Salzburg en Wenen heb ik bezocht in
Oostenrijk. In de afgelopen maanden heb
ik ook een kijkje genomen in steden van de
omliggende landen, waaronder Praag,
München, Bratislava, en Budapest. Ik heb
een hele mooie ervaring van iets meer dan
vier maanden in het buitenland gehad. Een
reis waarbij ik veel nieuwe vrienden heb
gemaakt en erg heb genoten. Wanneer je
de kans krijgt om te studeren in het
buitenland, zou ik zeggen, DOEN! Ik raad
het iedereen aan! - Thom Strikwerda

met
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zo als een water trampoline een boei
die kon kantelen en een touw waar
mee je boven het water kon slingeren
en nog een vlot.
6 uur gingen we eten we aten
macaroni met sla en tomaten saus.
Er waren ook taken er moesten een
paar tafel dekken en een paar de tafel
afruimen en een paar moesten
afwassen.
Toen alles klaar was gingen we een
speurtocht doen door het mooie natuur
gebied.
We waren ongeveer half 11 weer terug
en kregen daarna wat drinken en wat
lekkers.
En moesten daarna naar onze kamers.
We mochten praten tot dat de
begeleiders zeiden dat we moesten
slapen dat was rond half 1.
We werden de volgende ochtend om
half 8 wakker gemaakt met een heel
irritant liedje.
Dan moesten we ons klaar maken voor
het ontbijt dat was rond half 9.
Na het ontbijt hadden we nog even
vrije tijd.
Daarna gingen we allerlei activiteiten
doen zo als steppen kanoën
boogschieten tokkelen en survivallen.

Kamp 2017 groep 7/8
Wij groep7 en 8 zijn op kamp geweest.
We gingen naar Kollumerpomp.
We gingen er met auto’s heen het was
ongeveer een uurtje van Tzum
vandaan.
Toen we er aan kwamen gingen we
eerst eten.
Toen we allemaal het eten op hadden
kregen we te horen bij wie we sliepen
en waar we sliepen.
Toen moesten we de kamer helemaal
klaar maken.
Daarna hadden we vrije tijd en de
meesten gingen zwemmen in het
meertje.

De meesten vonden het tokkelen het
aller leukst.

Er was heel veel te doen in het water
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En daarna hadden we vrije tijde en de
meeste kinderen gingen zwemmen.
Toen werd het rotweer en ging het
hard onweren en regenen dus moesten
we snel het water uit.
Toen we ons allemaal hadden
omgekleed gingen we naar de grote
zaal daar kregen we wat drinken en
wat lekkers.
Toen we dat op hadden moesten een
paar kinderen de tafel dekken en de
rest had vrije tijd.

Er waren 19 akten.Er waren veel
quizzen en veel dansjes.
Op het einde was blackstorieseen lang
spel daar mocht je aan meedoen maar
dat hoefde niet, uiteindelijk was de
bonte avond om half 12 afgelopen.
De volgende ochtend was het helaas de
laatste dag en deden we levend
stratego en drugs smokkel.
Daarna gingen we middag eten en
kregen we een lekkere hamburger.Toen
kwamen de rijders en moesten we
helaas weer naar huis.
Toen we thuis kwamen waren we
allemaal heel moe maar toch hebben
we het heel erg leuk gehad.

Gemaakt door Cilke en Gerbrich

Toen we klaar waren met de tafel
dekken gingen we patat eten.
Toen we het op hadden hadden we nog
even vrije tijd en konden we even
oefenen voor de bonte avond.Om 8 uur
begon de bonte avond het was heel erg
gezellig.

7 juli, Bezoek Rijksmuseum
Groep vijf tot en met acht zijn vandaag
naar het Rijksmuseum te Amsterdam
geweest. We vertrokken rond negen uur
met de bus kwamen 11 uur aan bij het
museum. De groep werd in vier kleinere
groepen verdeeld en we kregen een gids
mee die ons rondleidde door het museum.
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We deden het programma proef de Gouden
eeuw. We zagen onder andere de
nachtwacht, verschillende werken van
Rembrandt, het huishouden van Jan Steen
en konden proeven en ruiken en het leven
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Kleurplaat

Doarpskrante

52

fan Tsjom

Doarpskrante

53

fan Tsjom

PUZZEL NUMMER 3-2017
Wanneer u de puzzel in dit nummer opgelost heeft, schrijft u de oplossing op de
antwoordstrook. Daarna brengt, stuurt, appt of mailt u de oplossing naar het redactieadres.
Onder de goede inzenders verloten wij dan weer een prijs van € 7,50.
De oplossing van puzzel 2-2017 was:
“Voorjaarsbloeiers”
De prijs is gewonnen door: Mw. Jeltje v/d Velde, Pastoryleane 2
redactie@tsjom.nl

whatsapp
06-59544643

Antwoordstrook Puzzel nummer 3-2017

De oplossing is:………………………………………………………….
Naam:……………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………….
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No..no.. wat
is hjirre oan
de hân?!!
Gauw
wapperj
esa
rûke se
it fêst

Mem…
wat stjonkt
it hjirre op it
springkesse
Gjin
idee,
mar
hast do
in
skeet

Wacht!..
stean ik no yn
‘e hûnestront

Bliksum
Piebe, it
brânt
my
dwars
troch
myn
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Komt
seker
in auto
fan
rendac

