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Redactioneel

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:

Het is ons weer gelukt
Jaargang 37, nr.5, is weer
gedrukt
Met al het lief en leed van 2017
dat is gedeeld
Heeft u zich vast niet verveeld.

1 pagina, 5 x/jaar €150,00
½ pagina, 5 x/jaar € 90,00

Van alle kanten kregen wij kopij
Voor ieder zat er vast wel iets bij
Van nieuws van de speeltuin het
Nije Fertier
Tot de puzzel voor een uurtje
plezier.

¼ pagina, 5 x/jaar € 45,00
Bij een eenmalige advertentie het
aangegeven bedrag delen door 4.
Voor adverteerders van buiten
Tzum wordt 25 % extra gerekend.

Natuurlijk ging er ook wel eens
iets mis
Leermomenten noemen we
dat…het is zoals het is.
Op de achterzijde een grap en een
grol
Zorgde bij ons in ieder geval voor
veel lol.

Vereniging van dorpsbelang
Vandalisme en
overlast
Helaas moeten we
in deze laatste Op
‘e Hichte van 2017
stilstaan
bij
vervelende
ontwikkelingen in
ons dorp.
Sinds enige tijd is er sprake van
toenemende overlast, veroorzaakt door
kinderen in de (vroege) puberleeftijd.
Kleine brandjes, vuurwerk, belletje
trekken…
Afgezien van gevaarlijke situaties die door
vuurwerk en brandjes kunnen ontstaan,
valt dit nog onder de noemer
“kattenkwaad”.

Beste lezers, jongens, meisjes,
dames en heren
In 2018 gaan we het opnieuw
proberen
Klim in de pen… en schroom niet
Zonder jullie bijdragen gaat het
zeker niet.
Rest ons beste mensen
jullie fijne feestdagen toe te
wensen.

Maar daar is het niet bij gebleven. Begin
november werden wij opgeschrikt door
ernstig vandalisme op het terrein van de
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Staetlânsskuolle. Bomen en borden met
grof geweld uit de grond gerukt, een muur
bespoten met graffiti…
Twee weken later – weer in de nacht van
vrijdag op zaterdag – bleek het hek de
pannakooi in ons nieuwe park vernield te
zijn. Bevestigingsbeugels verdwenen en
zelfs verbogen, dus geen gevalletje
kattenkwaad maar puur vernielzucht.

en meldingen benadrukt. Naarmate er
meer meldingen uit een dorp komen, stijgt
dat dorp op de aandachtspuntenlijst en zet
de politie er ook vaker capaciteit op in.
Daarom: meld overlast
ALTIJD aan de politie
U helpt er de leefbaarheid van uw eigen
dorp mee, zonder meldingen kan de politie
niets doen.
telefonisch via 0800-9944
of via www.politie.nl
> aangifte of melding doen

Geen getuigen, dus…
Helaas zijn er geen getuigen – die hebben
zich in elk geval niet gemeld -, dus het
opsporen van de daders is een lastige zaak.
Voorvallen als dit zorgen in een dorp als
het onze echter altijd voor beroering.
De verstandigste weg is dan om zowel
‘offline’ als ‘online’ niet op die beroering
te reageren. Reacties kunnen makkelijk
leiden tot onterechte verdachtmakingen.

Maar ook: grijp zelf in
Wegkijken als er iets gebeurt werkt als olie
op het vuur. Want als je probleemloos met
je wangedrag wegkomt, is dat een reden
om het weer en vaker en misschien ook
heftiger te doen. Alleen lik-op-stuk is
effectief gebleken.

Als je (namen van) daders kent, stap je er
rechtstreeks op af en ga je niet speculeren
of met namen strooien.

Dus: spreek de dader(tje)s aan, praat met
hun ouders. In 95 van de 100 gevallen is
‘huiselijke correctie’ voldoende om
herhaling te voorkomen..

Oproep:
doe altijd aangifte of melding
Het bestuur van de school en de
speeltuincommissie
hebben
uiteraard
aangifte van vernieling gedaan. Daarnaast
heeft de Vereniging Dorpsbelang met de
politie gesproken om te overleggen wat er
aan deze ontwikkelingen te doen is.
De politie heeft het belang van aangiftes

Het Bestuur van de Vereniging
Dorpsbelang wenst iedereen een mooie
decembermaand met fijne en warme
Kerstdagen en een flonkerende
jaarwisseling.

Puur vandalisme…
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Burgelijke Stand.
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.
Overleden op 26 oktober 2017 in
“Martenahiem” Dhr. Lolke Smit op
de leeftijd van 83 jaar.
Sinds 21 augustus 2006 weduwnaar
van Willy Smit-Kooyman.
Het afscheid was in de Martinikerk te
Franeker, waarna de begrafenis op
Terschelling heeft plaatsgevonden.

Overleden op 27 oktober 2017 te Sint
Anna-Parochie Aly Boersma-de
Boer op de leeftijd van 68 jaar.
Echtgenoot van Seerp Boersma
Pastoryleane 41 te Tzum.
Dankdienst en Begrafenis hebben in
Franeker plaatsgevonden.
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hoogte wil blijven, om je e-mailadres even
aan ons door te geven (oranjeverenigingtsjom@live.nl) zodat we een maillijst
kunnen aanleggen.
Een punt dat ook in de ledenvergadering
naar voren kwam, is de huidige opzet van
het pearke keatsen. Vooral in de A-klasse
zijn er mensen die de spanning missen,
omdat iedereen een vastgesteld aantal
rondes moet kaatsen. Als bestuur begrijpen
we dat door sommigen het competitieelement gemist wordt. Wij zijn echter van
mening dat er in de rest van het jaar
voldoende andere partijen georganiseerd
worden waarbij de onderlinge competitie
voorop staat. Bij deze ene kaatspartij is het
samen een gezellige kaatsdag hebben het
doel. Dat blijft dus de opzet en bij
voorkeur gekostumeerd.

Nijs fan de Oranjevereniging
De regen klettert tegen de ramen, de
filerecords zijn alweer gebroken en
Sinterklaas heeft inmiddels zijn intrek weer
genomen in het Pietenhuis: De hoogste tijd
voor nieuws van de Oranjevereniging!
Ledenvergadering
Op dinsdag 10 oktober kwamen een tiental
leden van de Oranjevereniging, veelal
vertegenwoordigers
van
buurtverenigingen, samen in de Moeting
om
met
het
bestuur
van
de
Oranjevereniging te bespreken wat er goed
ging afgelopen jaar, wat er verbeterd kan
worden en om ideeën over de invulling van
het komende feest te delen. De besturen
van de buurtverenigingen hebben de
notulen ontvangen. Een punt dat terecht
naar voren kwam, was de gebrekkige
informatievoorziening aan de facebookloze
leden. Daar zijn allerlei redenen voor aan
te dragen, maar feit blijft dat wij onze
leden zonder facebook in het afgelopen
jaar niet tijdig hebben geïnformeerd over
onder andere de ledenvergadering. Ook de
programmaboekjes voor het dorpsfeest
hebben we pas een week voor het feest
rondgebracht. De leden die niet in Tzum en
ommelanden wonen hebben helemaal geen
programmaboekje gekregen. Dat is
natuurlijk niet netjes en daar gaan we ook
zeker wat aan doen! De kortste klap is om
e-mail
te
gebruiken
als
communicatiemiddel. Verzoek dus aan
iedereen die graag via de mail op de
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Dorpsfeest
2018
Het dorpsfeest van komend jaar wordt
gehouden op donderdag 28, vrijdag 29 en
zaterdag 30 juni. Het thema is ‘Leve het
boerenleven!’ We zijn nog druk bezig met
de invulling van het programma. In ieder
geval is de topband Millennium geboekt
voor de vrijdagavond, en staat er op
vrijdag overdag traditiegetrouw pearke
keatsen in een A- en B-klasse op het
programma. Zaterdag zal er een 6kampachtige spelactiviteit voor groepen
worden georganiseerd met aansluitend een
XXL Matinee. Op de donderdagavond
willen we graag iets toneel of cabaretachtigs. We zijn al een tijdje bezig om een
leuke invulling te vinden die ook een breed
publiek aanspreekt, maar dat blijkt nog niet
heel eenvoudig…..Goede suggesties zijn
van harte welkom en intussen zoeken we
rustig verder, het is tenslotte nog geen juni.
Straatversiering
of
optocht?
Tijdens de ledenvergadering van 2014
werd in de rondvraag door buurtvereniging
Foar de Toer de vraag gesteld of het ook
mogelijk was om bij elk grut feest een
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optocht te doen, in plaats van de ene keer
optocht en dan 2 jaar later straatversiering.
Ter info voor mensen die niet hun hele
leven al in Tzum wonen: elk oneven jaar is
er ‘lyts feest’, op vrijdag en zaterdag, dan
bestaat de versiering alleen uit vlaggetjes
langs de straten. Elk even jaar is er ‘grut
feest’, op donderdag, vrijdag en zaterdag.
De ene keer worden tijdens het grut feest
de straten versierd in het thema van het
feest, de andere keer is er een optocht ook
op basis van het thema. Omdat optochten
met trekkers & wagens ivm aangescherpte
regelgeving bijna niet meer te organiseren
zijn, houden we tegenwoordig optochten
met versierde fietsen, buggy’s, skelters en
bolderwagens. Dus de opzet was altijd: 1x
per 4 jaar straatversiering en 1x per 4 jaar
een optocht.

straatversiering. Verdere reacties bleven uit
en de vraag is in het luchtledige blijven
hangen. Officieel zou voor het feest van
2018 weer straatversiering op het
programma staan. Maar dat heeft alleen
maar zin, als er ook voldoende animo voor
is. We zijn heel benieuwd naar jullie
voorkeur, dus laat het ons weten!

Dat was het voor nu,
Namens de Oranjevereniging, Tine

Nut en Genoegen
organisearret:

De reden voor de vraag om elk grut feest
een optocht te houden was een hele
praktische: Het bestuur van Foar de Toer
gaf aan dat het in de praktijk makkelijker
was om mensen te betrekken bij een thema
en de uitwerking van de optocht, dan dat
het lukte om alle tuinen versierd te krijgen.
Omdat
niet
alle
besturen
van
buurtverenigingen op de ledenvergadering
in 2014 aanwezig waren, hebben we de
vraag via mail voorgelegd aan alle
besturen. Alleen de Knikkeraars hebben
daar toen op gereageerd; Zij gaven aan
juist wel heel graag straatversieringen te
willen, en opperden juist om het leuker te
maken door te werken met levende
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Waarme winterkuier
Op 6 jannewaris 2018 19.00 – 21.00
oere.
Underweis is der fan alles te belibjen,
foar jong en ald!
Start en finish bij De Moeting.
Set him fest yn jo aginda en hald
Tsjom.nl en Facebook goed yn de
gaten!
Oant sjen op 6 jannewaris!
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Jelle de Jong laat zien dat je veel meer uit
een orgel kunt halen dan alleen
kerkmuziek. Een instrument met een
verscheidenheid aan klanken en dat
allemaal bespeeld door één persoon.

Kerstklanken met Jelle de Jong en
Brassband Tzum
Dit concert vindt plaats op zaterdag 16
december om 20.00 uur in de Johanneskerk
te Tzum.

Het kerkorgel wordt vaak ten onrechte
geassocieerd met alleen kerkdiensten,
psalmen en gezangen. Het orgel raakt
daardoor in de vergetelheid door de vele
kerksluitingen en daardoor afnemende
kerkgang. Vooral onder de jongeren is het
steeds meer een onbekend instrument
geworden. De reguliere orgelconcerten
worden vaak alleen maar door oudere
mensen bezocht. Daardoor dreigt het orgel
heel snel een museumstuk te worden. Jelle
de Jong laat zien dat een orgel zich ook
prima leent voor popliederen.
De moeite waard om even op te zoeken op
YouTube! En ook zeker de moeite waard
om Jelle de Jong live te zien en te horen
spelen tijdens Kerstklanken in Tzum.

De Orgelmeneer
Jelle de Jong heeft de missie om het orgel
als veelzijdig instrument op de kaart te
zetten en dan vooral onder jongeren.

Brassband Tzum
Net als Jelle de Jong laat Brassband Tzum
ook graag zien hoe divers een brassband
kan zijn en dat allemaal onder de
bezielende leiding van dirigent Marten

Hij staat ook wel bekend als de
Orgelmeneer, om de volgende reden: Jelle
de Jong werd wereldberoemd, toen hij een
hit scoorde op YouTube met het nummer
‘Don’t you worry child’ van Swedish
House Mafia. Dit was een groep van drie
house-dj’s en muziekproducenten. In het
geheim bezochten de wereldberoemde
DJ’s het Koepeltheater in Leeuwarden. Dit
werd opgepikt door Giel Beelen, Hart van
Nederland, PowNews en noem maar op.

Doarpskrante

Miedema. Brassband Tzum heeft vele
enthousiaste en ook jonge leden. Voor elk
seizoen wordt een zo gevarieerd mogelijk
programma opgesteld met de ambitie om
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zoveel mogelijk mensen te bereiken met
Brassband-muziek, wat ook vaak niet zo
stoffig is als dat het bekend staat. Zo vond
in juli dit jaar alweer de tweede editie van
Lyntsjepop plaats in Tzum, een
openluchtoptreden samen met Top-140
band Virus! Een prachtige avond. Ook
werden Brassband Tzum tweede op het
muziekconcours op Schiermonnikoog, met
hun uitvoering van ‘Like a Child’. Er
worden schoolprojecten georganiseerd en
de (proefles)leerlingen krijgen al snel een
podium tijdens ‘Muzyk yn jo Wyk’, een
openluchtoptreden in Tzum. Dit jaar viert
Brassband Tzum tevens haar 90-jarige
jubileum. Het jubileumconcert wordt
gehouden op 17 februari aanstaande.

Behalve de zondagse erediensten kunnen
we veel meer met deze kerk doen.
De missie van Jelle de Jong, de ambitie
van Brassband Tzum en het doel van de
Claes Douwesz commissie komen samen
op 16 december tijdens Kerstklanken. Een
verrassende avond waar de kerstklanken
dit jaar misschien wel op een hele andere
wijze ten gehore worden gebracht!

Kerstconcert met orgel en Brassband
Locatie: De Johanneskerk
Artiesten: Jelle de Jong en Brassband
Tzum
Datum: 16 december van 20.00-22.00 uur
Bijzonderheden: Koffie/thee in pauze
(€ 1,--)
Collecte bij de uitgang
Contactpersoon: jelle-dijkstra@home.nl

Stichting Toer en Tsjerke/Commissie
Claes Douwesz
Het doel van de Concertcommissie Claes
Douwesz is om in de kerk concerten te
organiseren en muziek te laten horen die
bij dit gebouw passen.

Doarpskrante
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Tzum. De zaaltrainingen zullen ergens in
Januari starten en halverwege april volgt
de overgang naar het veld. Ieder jeugdlid
zal worden uitgenodigd hiervoor.
Elk jaar zijn er mensen nodig om bij de
trainingen te helpen. Lijkt het je wat? Of
heb je een maatschappelijke stage te
volbrengen? Meld je bij 1 van
bovengenoemde trainers!!

K.F.Wêz-Wis Tsjom

Komende seizoen KNKB
In seizoen 2018 mogen we maar liefst 4
KNKB wedstrijden organiseren i.p.v. 3. Op
26 mei organiseren we een Dames 1e
klasse d.e.l. partij. De elk jaar terugkerende
jeugdwedstrijd, in de categorie Pupillen
(10 en 11 jaar), de Prins- en
Prinsessenpartij staat gepland op zaterdag
7 juli en op zondag 16 september zal er een
Heren 50+ wedstrijd georganiseerd
worden. Hiertoe zijn er over en weer al
contacten geweest met de KNKB. De
wedstrijden moeten natuurlijk wel passen
in onze agenda.

Nieuws van het kaatsveld
Kaatsen is een zomersport. Maar wie denkt
dat in de winter niks gedaan wordt op dat
gebied heeft het wel mooi mis. De
voorbereiding
voor
de
komende
wintertrainingen zijn alweer in volle gang.
De Federatie Franekeradeel en de KNKB
hebben hun edstrijdagenda bekend
gemaakt en nu is het aan ons de schone
taak om ons eigen wedstrijden hier in te
passen. Contacten leggen met andere
verenigingen en organisaties om elkaar zo
weinig als mogelijk in het vaarwater te
zitten is nodig om het seizoen vlekkeloos
te kunnen laten verlopen. Dit zal overigens
nooit helemaal lukken. Gaandweg het
seizoen zullen zich de nodige hindernissen
zich wel weer aandienen…….en dat lossen
we, zoals we gewend zijn, samen wel weer
op.

Komende seizoen Federatie
Vanuit de Federatie heeft Tzum 1 westrijd
te organiseren op woensdag 25 april. Het
gaat hierbij om de schoolkaatswedstrijd
waar de Federatie traditioneel het seizoen
mee begint. En dat is de laatste jaren altijd
in Tzum. De schoolkinderen komen dan
weer langs bij u om te vragen een bijdrage
te leveren.

Wintertrainingen
Voor het komende seizoen mogen we weer
rekenen op onze “vaste kern” clubtrainers
te weten; Harry Benders, André Tamminga
en Erwin Atsma. Wie welke groep gaat
trainen is nog niet helemaal duidelijk maar
daar komen we wel uit. Meer info hierover
volgt….. Waar voorgaande jaren alleen de
Schooljeugd naar sporthal “De Trije” ging
te trainen gaan dit jaar ook de pupillen daar
trainen. De gymzaal in “De Moeting” is te
klein om alle oefeningen ten volle te
kunnen doen. De welpen trainen gewoon in
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Bestuurswijzigingen
Zoals u misschien weet zijn er binnen het
bestuur enkele wijzigingen te melden.
Onze voorzitter Christine Vasen en
bestuurslid Wilco Atsma hebben hun
bestuurlijke taken neergelegd. Omdat
moeilijk vervanging te vinden is zijn ze
beiden langer blijven zitten waarvoor we
hen erg dankbaar zijn. Inmiddels hebben
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we gelukkig twee nieuwe bestuursleden
kunnen toevoegen. Douwina Yntema en
Johanna Atsma zijn bereid gevonden om
toe te treden. We zijn erg blij met deze
toevoeging in het bestuur. Maar daarmee
zijn nog niet alle taken verdeeld. Er is
intensief gezocht naar een vervanger voor
Christine, als voorzitter van onze
vereniging, te vinden maar dat is zonder
resultaat gebleven. Daarom zal Auke van
der Meulen deze taak op zich nemen tot de
samensmelting met de andere verenigingen
op ’t Lyntsjepark een feit is. Wilco zat
namens
het
kaatsbestuur
in
het
Stichtingsbestuur (SBST). Deze taak zal
door een ander bestuurslid, of een
vrijwilliger, worden ingevuld.
Vanaf deze plek willen we Christine en
Wilco nogmaals heel erg bedanken voor
hun tijd en inzet!

Lotingcommissie;

De zoektocht naar nieuwe bestuursleden is
echter niet voorbij……
Mocht iemand interesse hebben om ons
bestuur te versterken dan horen we dat
graag!!!

We hopen op een mooi en sportief
seizoen!!!

Frits Hoekstra
Gerhardina Talsma
Erwin Atsma

(senioren)
(dames)
(jeugd)

Clubtrainers;
Harry Benders
André Tamminga
Erwin Atsma
Anke Zijlstra en Thea Viëtor Kabouters
Acties!
We hebben ons weer ingeschreven voor
deelname aan de Poieszactie.
Deze winter, waarschijnlijk begin februari
2018, komen we weer bij u langs om
blikken soep te verkopen. Wij hopen op
uw steun bij deze acties!!!

Namens het bestuur,
Auke van der Meulen

De samenstelling van het bestuur ziet er nu
als volgt uit;
Voorzitter;
Auke van der Meulen
Secretariaat; Douwina Yntema en
Johanna Atsma
Penningmeester;
Janny Wielenga
Lid;
Corry Hoekstra
(unit / inkoop)
Lid;
Sietze Greidanus
(website / lotingen)
Lid;
Thea Viëtor
(jeugdzaken)

PRESTATIELOOP TZUM
27 januari 2018
Aanvang: 11.00 uur.
Afstanden:

Jeugdcommissie;
Anita Koopmans
Minke Greidanus
Miranda Benders
competitie








KNKB
Federatie
Trainingen en
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½ marathon (21 km)
10 engelse mijlen (16,1 km)
10,2 kilometer
5,5 kilometer
2.300 meter (jeugd)
1.200 meter (jeugd)
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vooraf keurig een entree kaartje gekregen
van Alle. Kort voor de wedstrijd zagen we
de kids achter de goal langs lopen. Dat
konden we goed zien want wij zaten
helemaal in de hoek. De cornervlag, rechts
naast het doel van Cambuur (1e helft) stond
een meter of tien van ons af. De Tzummer
jongens waren allemaal gekleed in het uit
tenue van Cambuur. Daaruit concludeerden
we dat ze met de tegenstander zouden gaan
meelopen het veld op.

Jeugdspelers van v.v.Tzum in de
line-up bij Cambuur.

Gekleed in een shirt en korte broek zijn ze
gezamenlijk op de foto gekomen en
moesten daarna nog wel een kwartiertje
wachten.

Voor vrijdag 24 november j.l. was de jeugd
van v.v.Tzum uitgenodigd om mee te
lopen in de line-up bij de wedstrijd
Cambuur – Den Bosch in de Jupiler
league. Een grote delegatie vertrok om
18.30 uur vanuit Tzum naar het
Cambuurstadion in Leeuwarden. Aanvang
wedstrijd was 20.00 uur. Daar aangekomen
moest iedereen een parkeerplekje zien te
vinden en daarna weer bij elkaar zien te
komen om de jongens af te leveren. Vooral
dat laatste was wel even zoeken.
Uiteindelijk vonden we de plek waar we
moesten zijn en daar hebben we de jeugd
achter gelaten bij Alle en Reina, die zich
verder redden met de groep samen met de
vertegenwoordigers van SC Cambuur.

Dat was best fris in de blote beentjes. Maar
dat hebben ze goed doorstaan. Net voor
aanvang van de wedstrijd werden ze naar
de plek begeleid waar de spelers het veld
op zouden komen.

Wij (per kind een ouder, onze fotograaf
Lieuwe Bosch en andere genodigden)
zochten alvast de stoelen op welke voor
ons waren gereserveerd. Iedereen had
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Ieder kreeg een speler aan de hand en daar
moest nog even gewacht worden op “groen
licht”.
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Vanuit de speakers in het stadion werd
afgeteld……10…9…8…7…6…5…4…3
…2…1…en daar was het moment om het
veld op te komen. Keurig aan de hand van
de hun toegewezen speler kwamen de
hoofdrolspelers van die avond het veld op
gelopen. Prachtig gezicht! Het gebeurde
allemaal aan de andere kant van het veld.
De spelers stonden met de rug naar ons toe
en onze kleine helden stonden daarvoor.
Maar dat mocht de pret niet drukken. Het
gaat om de kinderen vanavond en die
hebben een geweldige ervaring opgedaan.

Het begon voor de meesten van ons nu ook
wel fris te worden. Je zit stil op een plastic
stoeltje op een betonnen ondergrond welke
ook geen warmte afgeeft. Maar fijn. We
hebben een mooie avond gehad samen. En
onze jeugdspelers zijn een ervaring rijker.
De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 22 gelijkspel.

Dan rest mij nu vanaf deze plaats de
v.v.Tzum te bedanken voor het creëren van
de mogelijkheid voor de kinderen om dit
mee te kunnen maken en voor ons om eens
een wedstijd van Cambuur te kunnen
bijwonen. De kinderen hebben genoten en
wij ook!!

De wedstrijd was het bekijken ook wel
waard! Cambuur was in de 1e helft de
betere ploeg. Binnen 10 minuten kwamen
ze dan ook op voorsprong. En dan klinkt
“’t woanskip” van Anneke Douma door de
luidsprekers! Dat
werd door de
Cambuursupporters natuurlijk uit volle
borst meegezongen. Wij deden ook mee
uiteraard. De jeugd heeft het 1e doelpunt
niet gezien want die waren nog niet terug.
Kort daarna werden de kinderen weer bij
ons afgeleverd. Ieder voorzien van een
Cambuurtasje met wat spulletjes erin. Daar
waren ze natuurlijk erg blij mee!
Sommigen
begonnen
meteen
een
wedstrijdverslag te maken in een schriftje
en een pen uit het tasje. Leuk…..

Namens de vertegenwoordigende groep,
Auke van der Meulen

Kort voor de rust scoorde FC Den Bosch
de gelijkmaker. En zo was de stand 1-1 bij
rust.
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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.

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

5800

4780

4780

7140

5600

6540

4380

6180

Augustus

4280

6300

3080

2700

3720

4980

6920

6200

September

3700

4160

4880

5940

5580

4240

5600

6060

Oktober

4560

4800

4440

5900

10160

6660

5580

5600

November

6420

6020

5640

3980

5100

6300

7620

8400

5240

3380

5740

5840

4530

4300

4860

61140

56120

64267

68400

73130

December
Totaal
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72740 75440

HALLOWEENTOCHT 2017
Met een klein groepje hebben we de tocht
geëvalueerd, er liggen al weer nieuwe
plannen klaar voor de Halloweentocht in
2018. Hopelijk zien we jullie dan weer
terug.

Op vrijdagavond 27 oktober was de
Halloweentocht in Tzum. Er kwamen maar
liefst 112 deelnemers op af! Hier is de
organisatie dan ook ontzettend blij mee.
Een wandeltocht met zelfs een kleine
boottocht waarin ze aan de hand van
puzzels en raadsels delen van een vermiste
pop moesten verzamelen. Op deze route
kwam je 35 griezels tegen in anderhalf uur.
Het was dan ook dit jaar weer een geslaagd
evenement.

Met de vriendelijke groetjes, Jessye
Greidanus.

We willen alle vrijwilligers bedanken voor
het meewerken aan deze mooie tocht.
Tineke, Femke, Joukje, Liesbeth, Tom,
Sabastiaan, Anja, Anjali, Charlotte,
Siebrich, Aukje, Margriet, Thea, Maaike,
Danielle, Chyntia, Bettina, Mandy, Anita,
Sygrid, Alhyster, Dhymond, Corry, Jolies,
Johan, Hylke, Teake, Klazien, Kees,
Andre, Peter, Michaela, Auke, Pietrik, Piet,
Alida, Jitske, Debby, Jet, Anouk, Marrit,
Sanne, Lieuwe Bosch voor de foto’s, Britt
Lormans voor het filmen, mensen waar we
dingen van geleend of gekregen hebben, de
kantine, de tennisvereniging, dorpsbelang,
It
Spinnenweb
en
Losse
Fearen….Bedankt!
Dit jaar werd er voor het eerst een prijs
uitgereikt voor de mooiste huisversiering.
Deze werd gewonnen door Jeroen
Wolberts en Shaya Schippers. Alle
dorpsbewoners bedankt voor het meedoen.
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ACTIVITEITENKALENDER
Vrijdag 8 december 2017
16.00-18.00 uur de Moeting
Verkoop kersttukjes/kerstkransen
Vrijdag 15 december 2017
09.30-11.30 uur Martenahiem
Verkoop kerststukjes/kerstkransen
Zaterdag 16 december 2017
20.00 uur Johanneskerk
Kerstconcert
Zaterdag 23 december 2017 t/m
zondag
7 januari 2018
Kerstvakantie
Zondag 24 december 2017
16.00 uur de Moeting
Kerstdiner
Zaterdag 6 januari 2018
19.00-21.00 de Moeting
Waarme Winterkuier
Zaterdag 27 januari 2018
11.00 uur
Prestatieloop Tzum
Vrijdag 9 februari 2018
Uiterste inleverdatum copy
Op ‘e Hichte
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SNEON 18 NOVIMBER YN
MARTENAHIEM...
Ek al like it mei it waar net skoan,
dochs kaam Sint yn Tsjom ek oan.
Sa kaam 'r ek op besite bij ús yn
Martenahiem fansels,
bij syn "jonge blommen" sa seit 'r
altyd sels...
Elk koe’r wer bij namme ,en dat is
een keunst tinkt mij.
Wij wiene wakker fleurich en
blij.Mei ús allen ferskes sjonge en
fragen stelle oan de âldman,
En ja de swarte pyten koene dr ek
wat fan,
Net op fuotten mar op hannen troch
de seal te gean,
En gûchel pyten lieten ek sjen wêrt
se foar stean.
De poeieremolke is ek net fergetten
En guon minsken ha harren fêts oan
de pipernnuten ferfretten
Koart sein in noflike middei
hân,,dêrom Sint winskje wij jo in
moaie jierdei ta
En wij hoopje dat we takom jier wer
sa’n wille ha!
Groetnis út Martenahiem
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Piet’s Pagina

Hierbij een foto van het Muziekkorps “ Prijs den Heer” afbeelding nummer 8.
De foto is gemaakt op 31 augustus 1945. ( Koninginnen dag )
De plaats is op kaats en korfbalveld. De ingang van het sportterrein van toen was ,waar men
nu naar de Hervormde Pastorie gaat.
Op de foto zie je o.a. Auke, Ferre en Frouke van de Weij. Gerrit Woelinga, Wietze Meinsma,
Sietse S. Greidanus Lieuwe S. Greidanus, Willem Aardema en Ane Tamminga. Voor zittend
tussen Wietze Meinsma en Ane Tamminga. Fokje Meier ? op deze foto Wie kan mij
vertellen wie er meer uit 1945 staan. Zijn er nog notulen boeken van 1945. ?????
Wie heeft voor mij nog tegen een vergoeding, het boekje “Dorpsgezichten van Tsjom,” dit is
uitgegeven tijdens de Reünie van zomer 2000.
Mij werd om dit boekje gevraagd voor een familie Wijbenga die vroeger hier gewoond
hebben, en nu al vele jaren in Californië wonen.
Een familielid uit Leeuwarden gaat in Januari een bezoek aan deze familie brengen.
Ik wacht eventuele reacties af.
En alvast bedankt.
P. Smedinga.
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dit stukje bos kwamen we op de open
vlakte richting Mildam.Net op dit stuk
begon het harder te waaien en te regenen,
dat het duurde niet lang dat de onderkant
van mijn broek zeiknat was. Bij Mildam
hadden we een rust bij camping Geele
Bosch. Na deze rust ging het door Mildam
en dan rechtsaf richting Heerenveen. Na
een tijdje moesten we rechtsaf het bos in.
Op de routebeschrijving stond alleen R.A
Bospad
(Flapsingel).
Tussenhaakjes
betekent dat het pad deze naam heeft maar
er geen bordje is. Dus ik liep het eerste pad
in. Dit bleek na een paar km niet goed te
zijn. Vanwege het slechte weer had ik geen
zin om terug te lopen en heb de gok
genomen dat ik wel weer ergens op de
route zou komen. Dit bleek een goeie gok
en heb ik de route verder gevolgd langs
museum Belvedere terug naar de finish.

7 oktober 2017
56ste Vijfdorpen Wandeltocht
Heerenveen 40km
Vandaag weer eens de Vijfdorpen tocht
gelopen. Het was al een paar jaar geleden
dat ik deze tocht had gewandeld. De start is
zoals gewoonlijk uit de kantine van vv
Heerenveen. dat is bij de nieuwbouwwijk
Skoatterwald. Precies om halfnegen
werden de routes uitgedeeld en konden we
weg. Het weer was zoals de berichten al
voorspelden miezerig, net niet hard genoeg
om de regenkleding aan te doen. althans
voor mij. Het eerste stuk ging door een oud
stukje van Heerenveen dat wel aan de
oostkant van de snelweg ligt. Later gaat
deze weg over op een schelpenpad met de
snelweg aan de rechterkant. De auto’s hoor
je wel maar je ziet ze niet en dat gaat door
tot Oudeschoot. Hier moesten we door de
tunnel en over de brug die over het
Tjongerkanaal ligt en dan weer onder een
andere brug door om weer aan de andere
kant van de snelweg te komen. Deze weg
volgen en later over een betonpad richting
Ter Idzard. Hier weer door een tunnel en
dan verder de Heerenveense weg
oversteken en over een fietspad (grindpad
wordt later asfalt) naar Wolvega. Hier
moesten we de Heerenveense weg weer
oversteken en verder weer door een tunnel
naar v.v. Oldeholtpade voor een rust. Na de
rust ging het een klein stukje door het bos.
Het was nu ook harder begonnen te
regenen en moest de regenkleding aan. Na
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Arm en Rijk wandeltocht
Beetsterzwaag 40 km 426
deelnemers
Vandaag de eerste tocht van de winterserie
van 12 tochten van de FLAL gelopen. De
weersvoorspellingen waren voor de
morgen wat regenachtig en s middags zou
het droog worden. Dit kwam wel aardig
uit. Het dorp Beetsterzwaag ligt op
verhoogde dekzandruggen, die in de ijstijd
zijn ontstaan. Door de overtuin van het
stadige Lykcklamahûs (gemeentehuis)
lopen we in de Hoofdstraat met heel veel
imposante en monumentale gebouwen. We
verlaten Beetsterzwaag over het oude
Kerkpad West en gaan richting Oud Beets.
Na het passeren van het viaduct over de A7
zie je duidelijk de scheidlijn tussen de
hogere zandgronden en het lager drassig
gelegen laagveengebied.
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Direct na de recreatieplas (hier wordt nog
steeds zand gewonnen) moesten we linksaf
de weg over naar een fietspad wat later een
asfaltweg wordt. Na 1 kilometer ging het
vervolgens weer rechtsaf een schelpenpad
op. Dit was een lang recht stuk. Later ging
het weer rechtsaf en ging het richting Nij
Beets naar openluchtmuseum It Damshûs,
voor onze eerste rust. Na de rust ging de
route westwaarts over de Geawei. De
boeren van de hoger gelegen zandgronden
haalden hier heel vroeger al hun hooi in de
zomerperiode van deze Oude Prikkewei.
Over de Geawei(Ald prikkewei) ging het
richting De Veenhoop. Daar moesten we
door
het
natuurgebied
en
petgatenlandschap “De Kaanlânnen”.Dit
was echt een mooi stuk. In de Veenhoop
hadden we weer een rust. Na de rust
vervolgden we onze tocht naar de Smalle
Ee. Via een omweg langs de
“skriuwersarke” van Rink v d Velde en de
Bonne Buspetten kwamen we in het dorp
Smalle Ee. Dan ging het verder zuidwaarts
richting Boornburgum. Hier hadden we
onze laatste rust. Na de koffie ging het
richting Beetsterzwaag, maar we moesten
nog wel een lus maken door het bosrijke
Olterterp, het gebied van de adellijke
familie van Boelen. Het was een mooie
route, een gebied waar ik op de meeste
plaatsen nog nooit was geweest.

werd het Fraeylemaborg. Het landgoed is
31 ha groot.
We liepen eerst door het park en verlieten
het landgoed via de oprijlaan en via een
loop/fiets

waren we al snel in het buitengebied. We
passeerden een paar molens en kwamen al
gauw in een natuurgebied. Na p/l 10 km
kwamen we in Woudbloem. Woudbloem is
een streekje met een rijtje oude witte
huisjes dat nog dateert uit de tijd dat
Woudbloem een aardappelmeelfabriek had.
Verder zijn er een paar boerderijen. In 1
van deze boerderijen, Theaterboerderij Erf
en Weide, hadden we onze eerste rust. Na
de rust ging het langs de Scharmer AE9
(een kanaal) naar natuurgebied ,Roegwold.
Roegwold is een pas aangelegd
natuurgebied. Dan ging het verder naar
Schildmeer. Het schildmeer is een groot
recreatiegebied. Na het passeren van een
recreatiepark en een strand kwamen bij
onze tweede rust in Steendam. Na deze
rust moesten we een lus maken van 5 km
die via Tjuchem ging. Hierna kwamen we
weer in Steendam voor eventueel een
derde rust. Dan ging het verder langs de
andere kant van het recreatiepark naar
Hellum en dan verder naar Schildwolde.
Dit is volgens de ontwerper van deze tocht
de mooiste toren van Nederland. Na het
passeren van het Slochterdiep liepen we
door een mooie laan van het Overbos, ook
behorend bij het landgoed Fraeylemaborg,
terug naar de finish

4 november 2017
Fraeylemarborg Wandeltocht
Slochteren 40 km 386 deelnemers
De start van deze tocht vond plaats vanuit
het restaurant van “Fraeylemaborg, 1 van
de mooiste borgen van het Groningerland.
Al voor 1300 werd de huidige Borg als
Steenhuis gebouwd en vanaf 1645 stond
het bekend als Fraeylemaheerd en later
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wagenrust ergens midden in het veld bij
een lid van onze vereniging. Na deze rust
ging het richting Pahuijskanaal, ,een
verbindingsvaart
tussen
de
Workumertrekvaart en Makkum. Deze
vaart moesten we volgen tot Tjerkwerd. Na
Tjerkwerd
gingen
we
langs
de
Workumertrekvaart naar Dedgum en dan
door naar Parrega voor weer een rust. Na
deze rust ging het via een mooi fietspad
dwars door de weilanden naar Greonterp
en dan naar Blauhûs. Vanuit Blauhûs ging
het over de Hemdijk richting Tjerkwerd.
Halverwege moesten we linksaf over de
Krappedijk en verderop via een graspad
kwamen we weer bij Dedgum uit en
gingen we weer naar Parrega voor onze
laatste rust. Hier weer even wat gedronken,
daarna ging het verder door een tunneltje
en over een stukje fietspad, dat aan de
rechterkant van de Provinciale weg ligt
naar de Groenemeren. In de loop der jaren
zijn veel meren leeggepompt en geschikt
gemaakt voor beweiding. Er is in de jaren
tachtig overwogen om het water weer terug
te laten stromen en in te richten als
watersportgebied. Dit is een mooi gebied
om te lopen maar fietsen kan ook. Een paar
minuten over vijf waren we weer terug in
Workum samen met de twee mensen die
achter het inschrijfbureau zaten en samen
met ons gestart waren.

Het was een mooie tocht met ook mooi
weer. Op de site van www.bpol.nl staan
prachtige foto’s, die zijn een mooie
aanvulling op dit schrijven.

18 november
Nijefurd-Wandeltocht Workum
40km 378 deelnemers
Vandaag moesten we naar Workum. Deze
tocht is een paar jaar geleden (24-01-2015)
ook al eens georganiseerd maar toen waren
er maar 147 deelnemers omdat het s,
morgens vroeg hevige had gesneeuwd.
Maar vanwege het vele werk wat het
organiseren van zo’n tocht kost heeft het
bestuur toen besloten om de tocht later nog
eens te organiseren en dan hopen op beter
weer. Nu de voorspellingen voor deze dag
waren ook niet best maar het leverde toch
nog een mooie 378 deelnemers op. Het
bestuur had ons gevraagd of wij de pijlen
deze keer wilden ophalen. Daardoor
konden we laat starten. Ook moesten we
nog even wachten op twee mensen die
achter het start bureau zaten en ook graag
de 40km route wilden lopen. De start was
vanuit de Klameare, dit zit nu in het oude
stadhuis en ging richting het strand
(IJsselmeerkust) en dan verder buitendijks
langs een speciale route welke alleen
vandaag gebruikt mocht worden (kostbaar
natuurgebied). Na dit gebied kwamen we
in Gaast en dan verder richting Parrega
naar onze eerste rust. Dit was een
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Bustijden van Franeker naar Sneek
Locatie Martenahiem:
Maandag t/m vrijdag
06:06 uur
07:15 uur
08:15 uur

Maandag t/m vrijdag in de vakanties
06:06 uur
07:15 uur
08:15 uur

13:14 uur
14:14 uur
15:14 uur
16:14 uur
17:14 uur
18:14 uur

17:14 uur
18:14uur

Van Sneek naar Franeker (Froonacker)
Maandag t/m vrijdag

Maandag t/m vrijdag in de vakanties

06:33 uur
07:40 uur
08:40 uur

06:33 uur
07:40 uur
08:40 uur

13:39 uur
14:53 uur a
15:53 uur a
16:53 uur a
17:53 uur a

16:53 uur a
17:53 uur a

a = tot Franeker station
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It Spinnenweb

“Het zou zonde zijn als It Spinnenweb
niet meer zou bestaan voor onze jeugd”,
horen we ouders vaak zeggen. “Ik heb er
vroeger veel mooie feestjes beleefd”. It
Spinnenweb is, en moet een onderdeel
van het dorp blijven vinden de nieuwe
bestuursleden. Inmiddels hebben 4
dorpsleden zich gemeld om in het nieuwe
bestuur te stappen. Hierdoor kan de
doorstart van “It Web” doorgaan. Om
alle bestuurstaken te verdelen zou het
mooi zijn dat er nog 2 leden zich
toevoegen aan het bestuur.
Verder zijn we nog op zoek naar
vrijwilligers die willen helpen bij
activiteiten of eens in de zoveel tijd een
avond achter de bal willen staan. Samen
houden we It Spinnenweb in de lucht en
creeeren we een fijne plek voor de jeugd.
Zou u of jij hierbij willen en kunnen
helpen, dan kunt u mailen naar:
annie.yntema@gmail.com of naar
jessye__greidanus@msn.com.

We willen iedereen bedanken voor hun
medeleven, kaartjes en telefoontjes
tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man en onze vader.

Safolle kaarten mei bemoedigjende
wurden.
Safolle waarmte en gebedens.
Safolle dy´t efkes lâns kamen

WILLEM DIJKSTRA
De leegte en gemis zijn bij ons
achtergebleven.
Rennie Dijkstra, Tineke en Jolanda

Lâns dizze wei wolle wy eltsenien
tanksizze dy't mei ús meilibbe hat yn de
wiken foar en de tiid nei it ferstjerren fan
myn leave man, ús soarchsume heit en
grutske pake
Gosse Tolsma
Jimme meilibjen en ek jimme kommen
nei de tanktsjinst hat ús tige goed dien.
Ineke Tolsma -Giliam
bern en pakesizzers.
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Dansen bij de Moeting op het plein,
wat later op de dag voor de Sint een
verrassing zal zijn.

Intocht Sinterklaas
Beste dorpsgenoten,
De mijter van Sinterklaas zat ook dit jaar
weer als gegoten,
net zoals de voorgaande jaren heeft
iedereen reuze genoten.
Maar liefst 12 pieten in het zondagse pak,
op de grond en op het dak.

Binnen met zijn allen lekker zingen,
en allemaal andere leuke dingen.
Een welkom voor de Sint,
is hoe het feest begint.

Nieuwe karakters zijn ontstaan,
en andere zijn voldaan.
Net als normaal,
met ieder jaar een nieuw verhaal.
De lach op de kindergezichten waren snel
behaald,
net als de gezichten heeft ook de zon
gestraald.

Leeftijd speelt bij dit feest geen rol,
ook de koffiezaal van Marthanahiem zat
helemaal vol.
Met live muziek op de piano,
zongen de oudere jongeren als een pro.
Bedankt en tot volgend jaar,
wij staan in ieder geval weer klaar.
Groeten van de Sinterklaas commissie

Doarpskrante

33

fan Tsjom

Kleurplaat
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Sinterklaas sprookje
Maandag 27 november zijn we weer met
groep 7 en 8 naar het sinterklaassprookje in
de koornbeurs geweest.
Het was weer reuze gezellig en spannend.
Het ging deze keer over een schat,
indianen en cowboys!.
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PUZZEL NUMMER 5-2017
Wanneer u de puzzel in dit nummer opgelost heeft, schrijft u de oplossing op de
antwoordstrook. Daarna brengt, stuurt of mailt u de oplossing naar het redactieadres.
Onder de goede inzenders verloten wij dan weer een prijs van € 7,50.
De oplossing van vorige puzzel was:
“ Zonnepanelen”
De prijs is gewonnen door: Mw. A.Cnossen, Lollummerweg 7, 8804 RX Tzum
redactie@tsjom.nl
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06-59544643
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De oplossing is:………………………………………………………….
Naam:……………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………….
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middelen heb ik voorradig, zoals
goudsbloemzalf en smeerwortelzalf.
Ik hoop velen met de natuurgeneeskunde te
mogen genezen en te helpen. Meer kunt u
lezen op mijn website Flear.nl
Met groet
Gerrie Zijlstra- Smitstra

Genezen
middelen.

met

natuurlijke
Verkoop
kransen etc.

De winter staat weer voor de deur. Dat
betekent voor velen onder ons dat een
verkoudheid of griep op de loer ligt. Rust
nemen is dan het advies. Veel water of
kruidenthee drinken en fruit eten. Met
behulp van kruidenmiddelen kan het nog
sneller.
Voorkomen
is
natuurlijk
wenselijker. Door mijn 4 jarige studie bij
de kruidenvakopleiding heb ik veel mogen
leren over de zelfgenezende kracht in de
mens en de kruiden die ons hierbij helpen.
Zo zijn er talloze kwalen en pijntjes zoals
bijvoorbeeld acné, wratten, voetschimmel
die met natuurlijke middelen te behandelen
zijn. Ze werken vaak iets zachter, maar
door
goede begeleiding ook zonder nare
bijwerkingen.

kerststukjes,

Net als vorige jaren gaan we weer
kerststukjes, kransen etc. maken
en verkopen.
De opbrengst gaat dit jaar naar
Vreugdekinderen Onderweg.
Dit zijn kinderen in een
kindertehuis in Zuid Afrika die
met HIV besmet zijn.

Ook gaat er een deel naar TeaRixt.
Zij hoopt volgend jaar met World
Servants naar Malawi te gaan.
Vrijdag 8 december houden we de
verkoop in de Moeting van 16.00
– 18.00 uur
Op vrijdag 15 december zijn we in
Martenahiem van 9.30 – 11.30
uur.

Om een kruid te noemen die ikzelf gebruik
om verkoudheid en griep te beperken of te
verkorten is de vlierbes. Aan het eind van
de zomer heb ik er veel van kunnen
oogsten en heb er een heilzame siroop van
gemaakt. Ik heb er zoveel gemaakt dat ik
ook anderen er mee mag helpen. Dus bij
mij te verkrijgen, maar ook vele andere
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Maar voordat het zover is, moet Nynke €
10.000,- inzamelen voor dit doel. Via haar
kerk heeft ze al diverse giften mogen
ontvangen. In Tzum gaat de opbrengst van
de flessenbak bij de Moeting naar Nynke
toe. En het werven van mensen die via haar
een kindje willen sponseren, zorgt ervoor
dat Nynke haar sponsormeter met € 1000,stijgt.

Yn petear mei……Nynke de Jong
Hardlopen om geld in te zamelen voor een
goed doel hoor je wel vaker. Maar 42
kilometer hardlopen op een eiland in
Indonesië voor kinderen in extreme
armoede is toch wel bijzonder. Onze
dorpsgenote Nynke de Jong gaat deze
uitdaging volgend jaar oktober aan. Dan
gaat ze deze marathon, genaamd de
Muskathlon lopen.

Een hele marathon lopen heeft ze nog nooit
gedaan. Ze probeert twee keer per week te
trainen als het werk het toe laat. En af en
toe een halve marathon te lopen. Maar met
een duidelijk doel voor ogen zal het Nynke
zeker lukken!

Nynke (20 jaar) woont met vader Roelof
en moeder Lolkje in de Jorit
Martenssstrjitte. Ze heeft nu een tussenjaar
omdat ze nog niet weet welke
vervolgstudie ze wil gaan doen. Afgelopen
jaar heeft ze haar MBO-diploma gehaald.
Nynke werkt nu 3 dagen in de week bij
groothandel Foox in Franeker, ’s avonds in
de Koornbeurs en ’s ochtends bezorgt ze
de krant in Tzum.

https://www.muskathlon.com/nlnl/deelnemers/2062/nynke-de-jong.html

Een spreker in de kerk in Leeuwarden
maakte
Nynke
enthousiast
over
sponsorkindjes. Daarop besloot ze de 7jarige Jemis uit Indonesie maandelijks te
ondersteunen.
Nadat ze een infoavond had bezocht over
de Muskathlon was ze meteen om.
Hardlopen met een echt doel, een doel om
kinderen in extreme armoede een
hoopvolle toekomst te geven. De
organisatie, de 4e Musketier organiseert
deze marathon, waar je kan kiezen om te
fietsen, lopen of rennen om geld in te
zamelen voor een bepaald doel. In het
geval van Nynke is dat Compassion. Zij
zorgen voor kinderen in extreme armoede.
In oktober gaat ze dus tien dagen naar het
eiland Sumba in Indonesië. Natuurlijk om
de marathon te lopen. Maar ze krijgt ook
de kans om haar sponsorkindje Jemis en
zijn familie te ontmoeten. En meerdere
projecten van Compassion te bekijken.
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gewonnen en sta met een beker
vooraan mijn naam vermeld als
Clubheld van VV Tzum!

Verkiezing
Clubheld
van de amateurclub

Op 15 november werd de
regiowinnaar bekend gemaakt.
Helaas ben ik dit niet geworden
maar ik had ook geen schijn
van
kans.
Gemeente
Franekeradeel viel onder de
regio
Algemeen
Dagblad
Landelijk. Onder deze regio zitten ook de
super grote steden zoals o.a. Amsterdam,
Leeuwarden e.d. Hier kunnen wij nooit
tegen op boksen. Maar, al met al, maakt
het ook niet uit. Het is al mooi dat ik
gewaardeerd wordt als vrijwilliger, die
zich met hart en nieren inzet voor de club.
En tegenwoordig niet alleen meer voor VV
Tzum, maar ook voor de andere
sportverenigingen, zoals de tennis en de
kaatsvereniging,die allen vallen onder de
naam De SBST.

In oktober heb ik een e-mail
ontvangen van de KNVB, dat
er iemand op mij gestemd
had voor de titel clubheld van
de amateurclub. Tot op heden
weet ik nog steeds niet wie!? Via de e-mail
ontving ik ook de eerste tussenstand uit de
gemeente Franekeradeel. Hier stond ik met
1 stem op de derde plek.
Vervolgens ben ik aan het googlen
geslagen om te bekijken wat deze titel
verder inhoudt. Nu bleek, dat ze in iedere
gemeente van Nederland op zoek waren
naar de leukste, beste, trouwste en meest
bijzondere vrijwilligers die zich actief
inzetten voor hun sportvereniging. In elke
gemeente wint de clubheld met de meeste
stemmen. Er worden 15 regiowinnaars
verkozen waaruit de vakjury de landelijke
winnaar selecteert. Hij of zij mag zich een
jaar lang DE clubheld van Nederland
noemen en ontvangt een cheque met
10.000 euro voor de vereniging!

Hoe dit allemaal tot stand is gekomen?
In 2006 werd ik door Gelske Venema
gevraagd of het ook wat voor mij zou zijn
om in de jeugdcommissie van VV Tzum te
stappen. Persoonlijk moest ik hier wel even
over nadenken. In verband met mijn
werkzaamheden als zwemleidster voor
baby-,peuter- en kleuterzwemmen en de
thuissituatie, wist ik eigenlijk niet of dit
wel voor mij geschikt zou zijn. Daar kwam
bij kijken dat ik voetbal een vreselijke
sport vond. Ik was destijds blij dat ik uit
huis ging en bij Wijbren ging wonen.
Eindelijk niet meer dag en nacht voetbal op
de t.v. In 2004 zijn zowel Kevin als
Damian begonnen bij VV Tzum. En
natuurlijk krijg je dan wel een andere kijk
op het voetbal, maar het plezier dat de
jongens hadden vond ik belangrijker dan
het voetbal.

Nou dat is niet mis natuurlijk, hier moeten
we wat mee gaan doen. Heb gevraagd of
de info over het stemmen op de site van
Tsjom en VV Tzum mocht staan , zodat de
mensen op mij konden gaan stemmen. Dit
is positief ontvangen en men heeft dit
vermeldt op beide site’s.
In een tweede mail kreeg ik weer een
tussenstand te zien. Wat bleek?; ik sta
eerste! Toch nog maar even wat mensen
vragen of ze eventueel op mij willen
stemmen. Wat blijkt? De link op de site’s
werken beide niet. Maar toch kreeg ik
steeds meer stemmen, dus op een of andere
manier is het toch een aantal mensen
gelukt om te stemmen.

Uiteindelijk toch afgeproken dat ik eerst
wel even mee zou gaan lopen om te
beoordelen of dit wel wat voor mij zou zijn
en of het goed te combineren was met mijn
werkzaamheden en de thuissituatie. Al met

Op 1 november werd bekend wie de titel
“Clubheld van de amateurclub” kreeg uit
alle gemeentes. En wat bleek? Jaaaa ik heb
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al heeft dit niet zolang geduurd, want ik
vond het helemaal geweldig. Het was
prima te doen en elk vrij moment was ik
wel weer bezig met de voetbal.

vrijwilligersfuncties op mijn naam te
hebben in het bestuur. Want ja, ook heb ik
nog een aantal jaren in het bestuur gezeten
van VV Tzum.

Toen Gelske in de gaten kreeg dat ik haar
functie wel over kon nemen is zij in 2007
gestopt als jeugdcoördinator, maar is
daarna nog wel een tijdje vrijwilligster
geweest.

In 2010 kwamen we op het idee om een
cursus te organiseren voor het werven van
scheidsrechters. Het B1 team en een paar
van de D1 en een aantal vrijwilligers
hebben in samenwerking met de KNVB,
een pupillen-scheidsrechtercursus gevolgd.
Er zijn tot op heden nog steeds een aantal
cursisten aktief als scheidsrechter. Respect
hiervoor.

Vanaf 2007 waren Jacob Bosch en ik
samen nog de jeugdcoördinatoren van VV
Tzum. We hebben een supermooie tijd
gehad en vele aktiviteiten georganiseerd.
In 2008 hebben Jacob en ik het
meisjesvoetbal opgericht bij VV Tzum.
We hebben eerst een vriendinnendag
georganiseerd. Hier was veel animo voor
waardoor we met het idee kwamen om een
meisjesteam op te zetten. Dit heeft
uitstekend uitgepakt. In 2009 heeft de
jeugd van VV Tzum meegedaan aan het
Calvé Straatvoetbaltoernooi. Dit ging zo
ontzettend goed dat men dedistrict finale
mocht spelen in Assen. Ook kwamen we
met het idee om de Sint en zijn Pieten uit
te nodigen bij de VV Tzum. Ook dit was
een geweldig succes. De kinderen hebben
genoten.

In 2011 kwamen Jacob en ik op het idee
om een kuiertocht te organiseren. Dit werd
de Tsjommer Kuiertocht. Ook weer een
groot succes met vervolg.
Elk jaar werd er voor de jeugd van VV
Tzum een Clinic, een 4-tegen-4 toernooi en
een
vriendinnendag
georganiseerd.
Daarnaast ook voor de jeugd geweldige
seizoensafsluitingen waaronder een 6kamp. Geweldig om te zien hoe de jeugd
kon samenwerken en allen heerlijk hebben
genoten van deze activiteit. Diverse teams
zijn meerdere malen kampioen geworden.
Hoe geweldig is dit? Hoe gaan we dit keer
weer een feestje organiseren. Weer met
zijn allen patat eten? Of we gaan gewoon
een keer lekker pannenkoeken eten. Erg
leuk om elke keer wat anders te bedenken.
Natuurlijk mochten de kampioenen ook
nog naar de Amsterdam Arena, waar
gestreden werd om de Johan Cruijff schaal.
Ook hier zijn we diverse malen naar toe
geweest. Een super toffe ervaring voor de
jeugd. Natuurlijk mogen we niet vergeten
dat de jeugd ook nog diverse malen naar
het Abe Lenstra Stadion is geweest om
Heerenveen te zien voetballen en zelfs de
Vrouwen van Heerenveen, waar zowel de
meiden als de jongens naar toe zijn gegaan.

In 2008 kreeg ik te horen dat Piet en Hiltje
gingen stoppen als beheerders van de
kantine. Het leek mij helemaal geweldig
om dit over te nemen. In 2008 ben ik
begonnen met de opleiding Sociale
Hygiëne en heb hier ook mijn diploma
voor gehaald. In 2009 heb ik de
beheerdersfunctie van Piet en Hiltje
overgenomen. Dit natuurlijk naast mijn
vrijwilligerstaak als jeugdcoördinator.Wel
heb ik mijn werkzaamheden als
zwemleidster opgezegt. Dit had mede te
maken met de thuissituatie waardoor ik
alles niet meer kon combineren. Heb mijn
betaalde baan opgezegt voor het
vrijwilligerswerk!

Ook is de jeugd een aantal keer naar het
Cambuur Stadion geweest om Cambuur te
zien voetballen. Ook zijn er jeugdleden het
veld op gegaan met de Line-up van
Cambuur en waren er zelfs een aantal die

Een tijdje later is Wijbren erbij gekomen
als mede beheerder van de kantine, omdat
het niet mogelijk was om twee
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als ballen jongens en meisje het veld op
mochten. In de rust mochten ze het ook
nog opnemen
tegen
een
andere
amateurclub om de keeper van Cambuur
uit te spelen en te scoren. De jeugd van VV
Tzum won deze competitie en ging met
een goed gevulde tas met Camuur
artributen weer naar huis!

indelingen van de jeugd, de competitie
indelingen, de dispensatieregelingen, de
vrijwilligers regelen voor o.a de
activiteiten, het wassen van de kleding, het
zoeken naar trainers en leiders, het regelen
van scheidsrechters en het oplossen van
problemen die men ondervindt tijdens
wedstrijden, trainingen of juist in het team
zelf. Trainingen en wedstrijden bijwonen.
Het goed luisteren en aanvoelen wat de
jeugd vindt en waar zij hinder van
ondervinden. Al met al komt er best veel
bij kijken. Ik kijk hier ook met een heel
positief gevoel op terug en heb genoten
van de samenewerking met zowel Gelske
als met Jacob. En natuurlijk niet te
vergeten de jeugd. Het was en is nog steeds
geweldig om de jeugd te zien voetballen en
hoeveel plezier ze hieraan beleven.

In 2014 hebben we in overleg voor het
eerst een gemengd team opgericht. De
C1G. Het was een geweldige ervaring voor
de jeugd. Het team bestond toen uit 7
meiden en 9 jongens. Veel gewonnen werd
er toen niet, maar men heeft wel met veel
plezier gevoetbald. Na dit jaar mochten de
meisjes niet meer bij de jongens voetballen
en is het team uitelkaar gegaan. De meiden
zijn een 7-tal Vrouwen team geworden en
de jongens zijn; of elders gaan voetballen
of getopt met voetbal omdat er geen
doorgroei mogelijkheden waren bij VV
Tzum. We hebben het dan over de
leeftijden 13 t/m 15 jaar.

Naast al deze dingen heb ik natuurlijk ook
nog de kantine waar een hoop voor
geregeld moet worden, denk hierbij maar
aan de inkoop, het bijvullen, regelen van
de kantinedienstvrijwilligers, het maken
van schema’s voor de kantinedienst. Het
overleg met de vrijwilligers. Het
organiseren van de vrijwilligersavonden,
het organiseren van toernooien. Jaarlijks de
terugkerende trimloop, de afsluitfeesten
met de bbq en niet te vergeten de
schoonmaak. ’s Avonds nog achter de bar
om de leden te voorzien van een lekker
koud biertje na de trainingen. Gemiddeld 6
dagen per week actief opde club.
Aanwezig bij alle trainingen en
wedstrijden,zowel bij de jeugd als bij de
senioren, zodat je weet wat er speelt en hoe
ermee om te gaan! En dit alles met heel
veel
plezier!
Inmiddels
is
alles
overgenomen door de SBST, zijn er vele
dingen veranderd en heb ik het iets
makkelijker gekregen. Echter helemaal
wegblijven ligt niet in mijn aard en ben ik
nog steeds wel 5 keer in de week aktief in
de kantine en aanwezig bij diverse
trainingen. Niet omdat het moet, maar
gewoon omdat ik het geweldig vindt en
hier puur van geniet.

In 2014 heb ik mijn vrijwilligersfunctie als
jeugdcoördinator stop gezet. Niet omdat ik
er geen zin meer in had, maar omdat het;
volgens het toenmalig bestuur; niet
mogelijk was om onze functie voort te
zetten naast het bestuur. Een subcommissie was niet mogelijk. Door de vele
werkzaamheden en de vele vergaderingen
voor het vrijwilligerswerk bij VV Tzum
heb ik de keuze gemaakt om te stoppen als
jeugdcoördinator en mijn functie als
kantinebeheerdster voort te zetten. Dit doe
ik nog steeds met heel veel plezier en blijf
ik voorlopig nog wel een aantal jaren doen.
Ook ben ik vervolgens weer aan het werk
gegaan om mijn vrije tijd toch weer op te
vullen! Want thuiszitten is voor mij
helemaal niks!
Al die jaren die Jacob en ik, als jeugdcoördinatoren, hebben samen gewerkt valt
niet te beschrijven. Het vergt enorm veel
inzet en discipline. En bovenstaande
activiteiten zijn maar een klein deel van
wat er allemaal bij komt kijken. Denk
hierbij ook nog aan: leidersvergaderingen,
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Inmiddels ben ik voorzien van een super
mooie oorkonde:

Tzum gekomen. Hiervoor mijn excuses,
we doen nu weer mee!

Clubheld van de Amateursport 2017 in de
gemeente Franekeradeel.

Dit seizoen begon later dan normaal. Dit
heeft te maken met de late vakanties en een
nieuwe opzet. In de eerste drie weekenden
van september werden Bekerwedstrijden
gehouden en hier hebben Tzum 1 en Tzum
Vrouwen 1 ook aan deelgenomen. Voor
Tzum 1 krijgt dit een vervolg op zaterdag
16 december a.s. Dan moeten zij aantreden
tegen SC Joure 3! In het weekend van 23
september begon voor alle teams de
competitie! Voor de Voetbalver. Tzum
doen de volgende teams mee; Tzum 1,
Tzum 2, Tzum Vrouwen 1, JO 15
(gemengd) in een volledige competitie op
groot veld)
JO 09 en JO 11
.
Grote Clubactie 2017;
In de 3e week van september was het weer
tijd voor de Grote Clubactie!
Donderdag 21 september is een begin
gemaakt met de verkoop van de 300 loten
die we hiervoor hebben. Het heeft wat
meer voeten inaarde gehad om ze allemaal
kwijt te raken, maar dit is toch weer
gelukt! Hierdoor kunnen we weer €720,00
bijschrijven!
Voetbalclinic ism de Basisschool;

Ik wil via deze weg iedereen bedanken die
op mij gestemd hebben. Heb er geen
woorden voor. Ben er enorm trots op!

Deze werd gehouden op maandag 25
september jongstleden. Tijdens de
gymlessen van school komen de
verschillende groepen dan naar het
voetbalveld om kennis te maken met dit
leuke spelletje. De jeugd was weer zeer
enthousiast, hierdoor kunnen we ook weer
enkele nieuwe jeugdleden verwelkomen!
Opnames voor de serie van de Kameleon
op het voetbalveld.

Bedankt!
Groet Debby Zijlstra

Seizoen 2017-2018

Op zondag 8 oktober kwam bijna de gehele
crew van De Kameleon, de serie in Tzum
om film opnames hiervoor te maken. ’s
Ochtend eerst bij Slager Walburg en de ’s
middags op het voetbalveld. Een aantal

Door
verschillende
oorzaken is er in de
laatste twee edities
van deze dorpskrant
geen kopij van de VV
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jeugdspelertjes mochten hierbij aanwezig
zijn om te figureren. Het werd een lange
middag met een mooie ervaring voor deze
jeugd! De serie komt in het voorjaar van
2018 op TV bij NPO 3!

37 tegen blijkt wel dat er mogelijkheden
zijn.
Tzum Vrouwen 1 heeft het ook lastig nu
het een klasse hoger speelt na hun
kampioenschap. Maar ook hier geldt dat de
nederlagen over het algemeen klein
uitvallen, dus ook hier blijft hoop.
De Vrouwen hebben 6 punten uit 9
wedstrijden, met een doelsaldo van 8 voor
en 19 tegen!

Op vrijdag 24 november mocht een elftal
pupillen van de Voetbalvereniging Tzum
mee lopen in de Line-up bij SC Cambuur.
Dit was voorafgaand aan de wedstrijd SC
Cambuur – FC Den Bosch. Auke van der
Meulen heeft hier een verslag van gemaakt
en clubfotograaf Lieuwe Bosch heeft hier
weer fraaie plaatjes geschoten. Elders in
deze dorpskrant te lezen en te zien!

Tzum 1 staat op een verdienstelijke 3e
plek. Zij hebben 4 gewonnen, 2 gelijk en 2
verloren en dus 14 punten uit 8
wedstrijden, doelsaldo 16 voor en 13
tegen.

We lopen alweer richting de Winterstop
dus doen we weer een rondje langs de
teams voor een tussenbalans;

Tzum 2 tenslotte, heeft nog maar 6
wedstrijden gespeeld, hiervan wisten ze
twee te winnen. Zij hebben 6 uit 6 met een
doelsaldo van 10 voor en 26 tegen, dit
betekent plek 9!

Tzum JO 09-1 speelt in een nieuwe vorm
dit seizoen. 6 tegen 6 op een kleiner veld.
10 minuten voetballen – Time out – 10
minuten voetballen- rust!
En dat nog eens. De standen worden
doorgegeven naar de KNVB, maar hier
wordt geen klassement voor bij gehouden.
De ervaringen hiermee zijn wat wisseld.
Grotere verenigingen hebben meer spelers
in dezelfde leeftijdscategorieen, kleine
clubs moeten altijd middelen. Dat komt dit
spel niet altijd ten goede.
Maar de spelertjes vinden het nog steeds
leuk en blijven enthousiast!

In de komende winterstop zijn er weer de
nodige activiteiten gepland. Zo doet Tzum
1 weer mee aan het Open Fries zaalvoetbal
Kampioenschap in de Trije te Franeker.
Speelt de Jeugd weer een aantal
toernooitjes met Achlum/Arum/ Mulier.
Op zaterdag 20 januari 2018 kan er weer
geklaverjast worden op It Lyntsjepark.
Vanaf 13.30 uur is hier weer
Maatsklaverjassen.
Een week later staat de Tzummer halve
marathon weer op de agenda.
Hier kan dan tevens andere afstanden
worden gelopen; 1-2-5,5,10 en 16 km.
De start is ook nu weer om 11.00 uur!

Tzum JO 11-1 doet het prima. Zij hebben 9
wedstrijden gespeeld en 9 gewonnen. Zij
staan dan ook bovenaan maar worden op
de hielen gezeten door Hielpen JO 11-1.
Zij hebben ook nog alle wedstrijden
gewonnen! In de laatste wedstrijd – in
Hielpen - zal waarschijnlijk de beslissing
vallen in het onderling duel!

Tenslotte wens ik een ieder fijne
feestdagen toe en een gezond en sportief
2018!

Tzum JO 15 1g: Dit gemengde team heeft
het lastig, maar slaat zich er goed
doorheen. De meeste teams zijn
jongensteams. 7 van de 9 wedstrijden
werden steeds net verloren en ze speelden
2x gelijk. Uit hun doelsaldo van 9 voor en
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sociale media, internet en e-mail.
Daarom hebben we met een groep
vrijwilligers het plan opgevat om op
zondag 24 december een gezellige borrel
met diner te organiseren in de foyer van De
Moeting.
Deze middag/avond is bestemd voor iedere
Tzummer, en zeker ook voor mensen die
de kerstdagen zonder familie en/of
vrienden moeten doorbrengen.

Activiteiten van
buurtvereniging
Smiwofa
In de afgelopen
maanden hebben we twee
activiteiten gehouden. Op vrijdag 13
oktober hebben we een gezellige
bingoavond gehad bij Johan en Gerhardina
thuis. De animo was groot en het bestuur
had voor de vele prijzen gezorgd. Rond
twintig
minuten
voor
acht
riep
bingoleidster Trix de eerste nummers om.
Al snel waren de 5 rondes voorbij, maar
bleef het nog lang gezellig. Heel goed om
als buurtbewoners met elkaar in contact te
komen en te blijven.
Op zaterdagmiddag 4 november hebben we
bezoek gebracht in Achlum. Hier kregen
we een rondleiding. In de chocoladefabriek
van de familie Klaver. Met veel
belangstelling werd het proces gevolgd van
cacao
naar
eindproduct
o.a.
chocoladerepen en flikjes. Uiteraard
mochten we ook proeven en menigeen
kocht ook een chocoladepakket om dit
thuis te verorberen.
Daarna
gingen
we
naar
de
kloosterboerderij van de familie Schoon.
We werden opgesplitst in 3 groepen en op
die manier werd ons veel verteld over de
historie van deze bijzondere boerderij.
Hier hebben we ook koffie gedronken en
werden we getrakteerd op zelfgemaakte
cupcake. We beleefden een informatieve
en gezellige middag.

Alleenstaanden, stellen, gezinnen, iedereen
is welkom. Aanvang is om 16.00 uur met
een hapje en een drankje. Einde diner is
om 19.30 uur. (i.v.m. de kerstdienst die om
20.00 uur begint). Aan het diner zijn geen
kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage
wordt wel bijzonder op prijs gesteld.
Opgeven kan tot 15 december a.s. bij
Hennie Yntema, Jorit Martensstraat 15.
Telefoonnummer:
0517-452433,
mailadres: yntema@tsjomonline.nl.
Vanaf 19.15 uur is iedereen van harte
welkom om voor de kerkdienst een glaasje
glühwein te komen drinken.
Hennie, Willem, Sjoerdtje, Nynke, Jan
en Joukje

Binnenkort gaan we veer kerstverlichting
aanbrengen in de straten. We wensen u
allen een fijne decembermaand
toe en een goed 2018!

Tsjommer Kerstdiner
Lieve Dorpsgenoten,
December, de maand van gezelligheid en
samen zijn met mensen van wie we
houden. In de tijd waarin we leven is echt
menselijk contact veelal ondergeschikt aan
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zo duur als het westen. Dus we begonnen
onze zoektocht naar een passend huis in
het mooie Frieslân. Via het internet
zochten we naar huizen die ons leken en
binnen ons budget pasten. Daarvan
maakten we een selectie, vlogen naar
Nederland en gingen ze bekijken. Om een
lang verhaal kort te maken, eindigden we
onze zoektocht uiteindelijk hier in Tzum.
Zo kwamen twee Amsterdammers in
Terpzicht terecht. En we vinden het
heerlijk.

Nije Tsjommers
Toen wij eind 2016 met pensioen gingen,
moesten we besluiten waar we ons wilden
vestigen voor de rest van ons leven. In 35
jaar huwelijk waren we 21 maal verhuisd
en hebben twintig jaar buiten Nederland
gewoond. Je zult je afvragen waarom een
mens zo vaak wil verkassen. Maar van
willen was niet altijd sprake. Als je in het
buitenlands bedrijf van een financiele
instelling werkt, wordt je gewoon gestuurd.
Maar we beklagen ons geenszins. De
ervaringen die je opdoet, de culturen die je
van zeer nabij leert kennen en vooral de
mensen die je overal op de wereld
ontmoet, zijn onbetaalbaar.

We zijn meteen met onze neus in de boter
gevallen, want we hebben allerliefste buren
om ons heen. We werden dan ook meteen
lid van de buurtvereniging en van
Dorpsbelangen. Zodat we hier onze
dorpsgenoten leren kennen en op de hoogte
blijven van wat er in onze omgeving
speelt.

We wilden ons echter definitief vestigen,
niet meer verhuizen en dus een plek vinden
waar we ons prettig zouden voelen. De
laatste drie en een half jaar hadden we in
Ierland gewoond. Een prachtig land met
een schitterende natuur. Maar buiten de
hoofdstad Dublin is de infra-struktuur
slecht. De gezondheidszorg is ronduit een
drama en het land is erg duur. Dus ondanks
dat de Ieren ontzettend aardige mensen
zijn, wilden we daar niet blijven.

Inmiddels geeft Machiel Nederlandse les
aan mensen die uit het buitenland hierheen
zijn gekomen en de taal beter willen leren
schrijven en spreken. Hij is lid geworden
van de Golfclub De Groene Ster in
Leeuwarden, waar hij inmiddels zitting
heeft genomen in een paar commissies,
maar vooral geniet van het golfspel op
deze prachtige club. Yvonne gaat in
Franeker regelmatig naar de fitness-studio
om haar conditie op peil te houden. Ook
schildert ze en doet het meeste werk in de
tuin. Zo proberen we deel te hebben aan de
gemeenschap in Friesland.

We lieten verschillende landen de revue
passeren, maar op een gegeven moment zei
Yvonne: “Als er iets met jou zou gebeuren,
is het eerste wat ik doe, naar Nederland
verhuizen.” Nou toen was de keuze snel
gemaakt. Als je lang in verschillende
landen hebt gewoond, zie je pas hoe goed
dingen in Nederland georganiseerd zijn.
Het is gewoon een geweldig land om in te
leven, ook al klagen wij Nederlanders
graag over van alles en nog wat.

We voelen ons hier erg thuis. De Friese
taal heeft nog wel een paar geheimen voor
ons. Verstaan gaat al redelijk goed, maar
aan het spreken moet nog hard gewerkt
worden. We behoren nu ook tot de
gelukkigste mensen in Europa, net als alle
Friezen.

Toen kwam natuurlijk de vraag, waar in
Nederland willen we dan wonen? Als
eerste kwam de provincie Friesland bij ons
op. Schone lucht, weinig files, aardige
mensen en, ook niet onbelangrijk, lang niet
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Mar dan
fersjitte wy fan
kleur !!

En no bin ik
klear mei
swarte pieten!

No.. ik
fuort
net!!

Pffrrr…
Ik fjouwerje
mar nei De
Jouwer
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