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Advertentie-tarieven

Redactioneel

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:

Vorig jaar zijn er voor de nieuwe
Kameleon
televisieserie
opnames
gemaakt in Tzum. Twee weken terug
konden we voor het eerst het resultaat
bekijken op televisie. En ik denk dat elke
Tzummer de winkel van Slagerij
Walburg wel herkende. In deze editie
kunt u lezen, dat deze winkel echter in
zijn huidige vorm vanaf juni niet langer
de hele week open zal zijn. Net als de
schippers van de Kameleon, gaat Klaas
Walburg een nieuwe koers varen.

1 pagina, 5 x/jaar €150,00
*opmaak staand

½ pagina, 5 x/jaar € 90,00
*opmaak liggend

¼ pagina, 5 x/jaar € 45,00
*opmaak staand

Verder in deze editie kunnen we alvast
brainstormen
over
“Leve
het
boerenleven”, het thema van het
dorpsfeest eind juni.

Bij een eenmalige advertentie het
aangegeven bedrag delen door 4.
Voor adverteerders van buiten
Tzum wordt 25 % extra gerekend.

Hebt u nog iets te vertellen, of hebt u een
mededeling voor de inwoners van Tzum,
laat het ons weten.
Via de mail: redactie@tsjom.nl of via
whatsapp: 06-10545529
Veel leesplezier!
De redactie
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Na het officiële vergaderdeel werd het
stokje direct overgenomen door Jaap Koen
Bijma van Doarpswurk. Hij vertelde in het
kort wat er verder ging gebeuren en
introduceerde 3 acteurs van Tryater, die
improviserend aan de slag gingen met wat
zij voor de vergadering van bezoekers
hadden gehoord.

Jaarvergadering
Dorpsbelang:
Dorp in beweging.
Maandag 26 maart
vond de jaarlijkse
algemene
vergadering van Dorpsbelang Tzum plaats.
Er was een mooie opkomst van zo‟n 60
dorpsbewoners. Ook van gemeentezijde
was er ook flink wat belangstelling.
Wethouder
Haarsma
en
enkele
medewerkers, maar ook verschillende
raadsleden, waaronder onze dorpsgenoten
Tjerk Wijnia en Govert Geldof, waren
present.
Bij de opening haakte voorzitter Abe de
Vries aan bij de oude hitsong “Teach your
children”. Hij merkte op dat de taak van
ouders is om hun kinderen het goede bij te
brengen, maar dat ouders ook naar hun
kinderen moeten luisteren om ze beter te
begrijpen. Zo zit het ook met de
verhouding
tussen
de
gemeente
Waadhoeke en het dorp Tzum – de
gemeente moet duidelijk zijn over de
regels en de grenzen van wat kan, maar
ook mee kunnen gaan in de wensen en
ideeën van ons dorp.

Met de voeten stemmen op stellingen
Daarna was het tijd om in beweging te
komen. Gezamenlijk werd met de voeten
gestemd op een aantal stellingen (voor of
tegen), waarna er 6 groepjes verspreid over
de Moeting aan de slag gingen over de
plussen en de minnen van het dorp.

Zoals gebruikelijk vond eerst de officiële
algemene ledenvergadering van de
Vereniging Dorpsbelang plaats. Die verliep
buitengewoon vlotjes.

De plussen en minnen van Tzum worden op
een rijtje gezet
Weer samen in de grote zaal zijn alle
plussen en minnen van de groepen
verzameld.
Er bleken drie belangrijke thema‟s,
waarvan het merendeel van de aanwezigen
het belangrijk vinden dat die aandacht

Voorzitter Abe de Vries leid de
ledenvergadering losjes en ontspannen
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krijgen: Verkeer en verkeersveiligheid,
Vrijwilligerstekort
en
Openbare
ergernissen (“het dorp schoon en heel”).
Rond elk van deze thema‟s is een
werkgroepje geformeerd dat “hun” thema
in de loop van de komende maanden gaat
uitwerken in een min-of-meer concreet
actieplan.

Beker van Verdienste
naar team Vakantie Bijbelweek

Bloemen en de Beker van Verdienste
als blijk van waardering
Het bestuur van Dorpsbelang heeft dit jaar
veel nominaties voor de Beker van
Verdienste ontvangen. Dat is een goed
teken, want mensen zien en waarderen dus
dat er in ons dorp ook veel vrijwilligersinitiatieven ondernomen worden.
Uit alle inzendingen heeft het Bestuur een
keuze gemaakt voor de dames die nu al
enkele jaren de Kinder Vakantie
Bijbelweek organiseren. In deze week
worden elke dag enkele tientallen kinderen
op een leuke manier bezig gehouden en
met de bijbel in contact gebracht. En, niet
onbelangrijk, aan deze week werken ook
veel volwassenen mee. De Vakantie Bijbel
Week is dus een toekomstgerichte activiteit
die ook direct positief doorwerkt op het
dorp.

Het is de bedoeling dat de plannen eind
juni bij elkaar gebracht worden, zodat na
de vakantieperiode overleg met de
gemeente over de uitvoering kan starten.
Natuurlijk kan ook bij Waadhoeke niet
alles en zeker niet alles tegelijk, maar alles
is wel bespreekbaar.

Tijdens de Jaarvergadering van 26 maart is
de welverdiende Beker (met uiteraard ook
een bloemenhulde) aan enkele leden van
het team overhandigd.

Met deze verrassende avond heeft
Dorpsbelang de eerste stap gezet naar een
nieuwe Dorpsvisie. Het is de bedoeling dat
die niet meer door een (duur) extern
adviesbureau geschreven wordt, maar via
concrete projecten en acties vanuit het dorp
zelf ontstaat.
Deze avond wordt dus vervolgd…
Alle foto’s © Lieuwe Bosch
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Overleden op 24 maart in Martenahiem
Agnes Maria Veldman op de leeftijd van
91 jaar. Geboren in Dronrijp Het afscheid
was op 29 maart vanuit de Franciskus kerk
in Franeker. Aansluitend was de ter aarde
bestelling in Dronijp. Haar verblijf in
Martenahiem was ook maar kort.

Burgelijke stand vanaf 1 februari
2018
Overleden op 11 februari 2018 in
Martenahiem Dhr. H. Rustebiel op de
leeftijd van 97 jaar. Geboren op 10 februari
1921.

Overleden op 17 april 2018 in
Martenahiem Trijntje Tichelaar-Plaisier
op de leeftijd van 95 jaar. Geboren op 5
augustus 1922 en weduwe van Tjerk
Tichelaar. Het afscheid was vanuit de Vrije
Evangelische Gemeente te Franeker.

Overleden op 14 februari 2018 in
Martenahiem Eelkje Klaver-Hoekstra op
de leeftijd van 86 jaar. Geboren te Arum
op 11 juni 1931. Ze heeft lang in
Sexbierum gewoond en is aldaar begraven
vanuit de Sixuskerk. Ze was heel kort in
Martenahiem.

Overleden op 16 februari 2018 in
Martenahiem Antje Deinum-Akkerman
op de leeftijd van 94 jaar. Geboren op 15
maart te Boornbergum. Vanuit Welsrijp
heeft ze vele jaren in Martenahiem
gewoond. De afscheidsdienst was op 22
februari in Welsrijp.

Overleden op 4 maart 2018 in
Martenahiem Dhr. W.Visser op de leeftijd
van 90 jaar. Geboren op 18 mei 1927.

Overleden op 8 maart 2018 in
Martenahiem Epke Johannes Bouma op
de leeftijd van 81 jaar. Lang wonende aan
de Hitzumerweg 1 Tzum. Het afscheid
heeft plaatsgevonden vanuit de Franciskus
kerk te Franeker.

Overleden op 12 maart 2018 Albert
Gerrit Fennema op de leeftijd van 49 jaar.
Albert
woonde
lang
op
de
Nieuwbuurtsteweg 19 in ons dorp. Het
afscheid en de crematie was op 19 maart.
Velen kwamen naar de “Moeting “op de
familie te condoleren.
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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 2018
Wanneer

Wie

Zaterdag 5 mei

De Moeting

Zaterdag 2 juni

Voetbalvereniging

Zaterdag 7 juli

Voetbalvereniging

Zaterdag 4 augustus

Voetbalvereniging

Zaterdag 1 september

Vereniging van Dorpsbelang

Zaterdag 6 oktober

De Moeting

Zaterdag 3 november

Wêz Wis Tsjom

Zaterdag 1 december

Wêz Wis Tsjom

Jaar

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Januari

6560

5720

6160

4520

6920

5940

11820

7220

4860

7060

Februari

5200

5740

4140

4500

4167

5360

6880

7900

8120

7720

Maart

3680

5220

4780

4540

4560

5000

3620

3280

5740

6180

April

5720

4940

5200

6020

6400

6140

7020

7300

7040

6560

Mei

4740

5600

3680

4720

5920

5160

6500

5380

5680

Juni

4540

3960

6660

6100

4040

5380

6140

7000

7520

Juli

5800

4780

4780

7140

5600

6540

4380

6180

6520

Augustus

4280

6300

3080

2700

3720

4980

6920

6200

5780

September

3700

4160

4880

5940

5580

4240

5600

6060

8360

Oktober

4560

4800

4440

5900

10160

6660

5580

5600

3880

November

6420

6020

5640

3980

5100

6300

7620

8400

8160

December

4860

5240

3380

5740

5840

4530

4300

4860

5700

60520

61140

56120

64267

68400

73130

72740

Totaal

21160
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75440 73920
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Garageverkoop 26 mei
bezoekers van het dorp gegeven zodat ze
precies weten wie er allemaal mee doen.

Vorig jaar is er een jaartje overgeslagen,
maar dit jaar wordt er weer een
Garageverkoop
georganiseerd.
De
Garageverkoop vindt plaats op 26 mei
vanaf 09:00 tot 14:00.

We gaan flink wat ruchtbaarheid geven aan
de garageverkoop. Natuurlijk benaderen
we de plaatselijke media zoals Op „e
Skille, Van Wad tot Stad, Franeker Actueel
en Radio Eenhoorn, maar ook willen we de
garageverkoop gaan vermelden op de
digitale informatieborden rond Franeker.
Daarnaast willen we een spandoek plaatsen
op de rotonde op de rondweg van
Franeker.

Het gaat goed met de aanmeldingen. Als je
je nog niet hebt aangemeld doe dat dan nog
(door je naam en adres te sturen naar
penningmeester@tsjom.nl).
Dan
vermelden we je op de wandelkaart.
Er komt namelijk een wandelkaart waarop
alle deelnemende adressen staan vermeld.
Deze wordt op de dag zelf aan de

Doarpskrante

We hopen op een mooie (en lucratieve)
dag!
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Ook vertolkte Brassband Tzum het stuk
The Power of The Megatsunami.
Na dit stuk werden twee leden naar voren
geroepen en gehuldigd. Omdat Gerrie
Zijlstra en Alie Rispens
al
vele
jaren
muzikant
zijn,

90-jarig jubileum
Tzum groot succes!

Brassband

kregen zij beide
een insigne van de
Organisatie
voor
Muziek-verenigingen in Fryslân.
Het slotstuk voor de pauze was Perhaps
Love, met solo voor Siebe van der Zweep
en Gerbrich Greidanus op Euphonium.
Foto’s Lieuwe Bosch
Een stampvolle zaal, gedimde lichten en
een spectaculaire opening op oude
olievaten. Het publiek werd deze avond
meegenomen op een muzikale reis door de
tijd.

Dit alles vond plaats op 17 maart in De
Moeting
de
Tzum,
tijdens
het
jubileumconcert „Muzyk troch de tiid‟. De
presentatie was deze avond in handen van
Engbert en Doeke Helfferich.

Tijdens de pauze werd een grote verloting
gehouden waarbij de loten in een razend
tempo waren uitverkocht! Ook was er een
fototentoonstelling te bezichtigen met
foto‟s van vroeger tot nu en ook de prijzen
die in de loop der jaren door de brassband
zijn gewonnen, waren te bezichtigen.

Na een feestelijke opening vervolgde
Brassband Tzum de reis door de tijd met
het koraal As the Deer.

Doarpskrante
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Na de pauze was het de beurt aan het
jubileumorkest. De brassband had oud
leden, muzikanten uit Tzum en oude
bekenden van de band benaderd om deze
avond aan te sluiten bij de band om het
jubileum te vieren. Aan alle kanten werd
Brassband Tzum dan ook aangevuld met
muzikanten. Er zat hierdoor een mooie
ploeg muzikanten op het podium!

Na het slotnummer Music van John Miles
kreeg het jubileumorkest een staande
ovatie. De muzikale reis door de tijd, ter
ere van het 90-jarig jubileum van
Brassband Tzum, was een groot succes en
werd afgesloten met de toegift Proud Mary
waar het publiek helemaal op los kon gaan.
Het was een prachtige avond!

De muzikale reis door de tijd werd
vervolgd met de mars Slaidburn, vroeger
altijd gespeeld op straat in Tzum. Ook
nummers van Elvis Presley, Michael
Jackson en enkele bekende musicals
passeerden de revue. Tijdens het nummer
Rood van Marco Borsato kleurde de zaal
prachtig rood.

Rabo Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne heeft ons
dit jaar €295,18 opgeleverd. Bedankt voor
het stemmen!

Ook was er deze avond speciaal aandacht
voor Sipke van der Weij. Na jarenlang
blazen bij de brassband was dit
jubileumconcert zijn laatste optreden. Wel
blijft hij zich inzetten voor de brassband.
Hij kreeg een prachtig fotoboek cadeau
met daarin dankwoorden van leden, oudleden en de dirigent.

Anjeractie
In de week van 27 mei - 2 juni komen wij
bij u langs voor de jaarlijkse collecte van
het Prins Bernhard Cultuurfonds. De helft
van de opbrengst is voor de eigen clubkas,
met de andere helft ondersteunt het
Cultuurfonds cultuur en natuur in de regio.
Bazar/Garageverkoop
Op zaterdagmiddag 19 mei organiseren wij
weer onze jaarlijkse bazar. Dit jaar in een
iets ander jasje. Op 26 mei doen wij mee
aan de jaarlijkse garageverkoop in Tzum.

Doarpskrante
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Informatie hierover volgt zo snel mogelijk!
Allen van harte welkom!

Nog één keer: overlast
Het komt en het gaat in
golven,
soms
gebeurt
het
weinig, soms meer. Overlast
en zelfs vernielingen door
baldadige jongeren. Hard op
de ramen of deuren bonzen,
mensen
belagen,
met
brommertjes door de straten
of het park crossen met alle
schade en ook risico’s van
dien…

Schiermonnikoog
Op 1 juni reizen wij af naar het Festival
voor de korpsen op Schiermonnikoog.
Vorig jaar werden wij 2e met maar liefst 84
punten! Wij hopen dit jaar op weer een
groot succes!
Muzyk yn jo wyk
Op vrijdagavond 13 juli spelen wij weer
her en der in de openlucht in Tzum samen
met enkele basisschoolleerlingen die na het
basisschool project proeflessen bij ons
volgen. Kom deze avond naar buiten! Meer
informatie over tijden + locatie volgt.

Dorpsbelang heeft de situatie
besproken met de gemeente, de
jongerenwerker van De Skûle
en de politie. En het is
duidelijk: zo lang er niet
meer concrete meldingen bij
de politie binnenkomen, zijn
de mogelijkheden om er iets
aan te doen zeer beperkt.
Het
schijnt
dat
mensen
overlast
niet
durven
te
melden omdat ze dan hun naam
en
telefoonnummer
moeten
opgeven. Men is bang dat die
gegevens
dan
bij
de
veroorzaker(s)
van
de
overlast terecht komen.
Dat is
geval.

absoluut

niet

het

De politie vraagt om de naam
en
het
telefoonnummer
om
“spookmeldingen” te voorkomen
en
later
contact
met
de
melder op te kunnen nemen. De
politie geeft nooit namen van
melders door aan anderen.
Dus in geval van overlast:
Spreek
de
veroorzaker(s)
rechtstreeks aan en meld het
voorval bij de politie.
Telefonisch 0900-8844 of via
de website www.politie.nl >
“Aangifte of melding doen”.

Doarpskrante
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niet wilden teleurstellen, terwijl de
familieleden het steeds zwaarder vonden
om te komen maar ons niet wilden
teleurstellen. Dorpsbelang overweegt nog
om in september een herdenking te
organiseren, aansluitend op de Indiëherdenkingen in die periode.
En nu weer terug naar het dorpsfeest: De
besturen van (buurt)verenigingen in Tzum
weten het al: We starten het dorpsfeest
donderdagavond met een optocht. We
hopen op een hele gezellige optocht met
heel veel deelnemers. In verband met
aansprakelijkheid
en
hele
dure
verzekeringen
zijn
gemotoriseerde
voertuigen niet toegestaan. Fietsen,
skelters, kruiwagens en kinderwagens
uiteraard wel.

Nijs fan de Oranjevereniging
Jaaaaaa! Het aftellen kan beginnen! Van
donderdag 28 juni tot en met zaterdag 30
juni is het feest op het Lyntsjepark. De tent
is geregeld, het programma is rond dus het
wordt tijd om onze plannen met jullie te
delen. Maar eerst nog wat andere
informatie:

Het thema van dit jaar is „Leve het
boerenleven‟. In verband met dat thema
kunnen wij ons voorstellen dat er
misschien plannen zijn om wat levende
have mee te laten lopen. Al hoe leuk dat
ook is, we willen wel aan iedereen vragen
de afweging te maken in hoeverre het vee
het zelf leuk vindt om mee te lopen en hoe
groot het risico is dat vooral groter vee
schrikt en er dwars door tuinen en over
passerende kleuters heen vandoor gaat....

Afgelopen 27 april was onze koning jarig.
We
zijn
niet
voor
niets
een
Oranjevereniging, dus ter gelegenheid van
dit Oranjefeestje zijn de bewoners van
Martenahiem getrakteerd op Oranjekoek.
Een andere traditie is per dit jaar
geëindigd. Vorig jaar hebben we na de
dodenherdenking op 4 mei in goed overleg
de organisatie van de herdenking
overgedragen aan Dorpsbelang. Dit omdat
het organiseren van de deze herdenking
weinig raakvlakken heeft met onze
hoofdtaak: Het organiseren van het
dorpsfeest. Dorpsbelang heeft dat heel
zorgvuldig opgepakt met de betrokken
nabestaanden en in goed overleg met de
nabestaanden besloten geen herdenking
meer te organiseren in Tzum op 4 mei. De
publieke belangstelling nam jaar na jaar af
en het bleek dat wij de herdenking
organiseerden omdat we de familieleden

Doarpskrante

Na de optocht is iedereen van harte
welkom in de tent. We hebben dan een
cabaretier op het programma staan, die
zowel op de EO-jongerendag heeft
opgetreden, als op Lowlands. En nu dus op
het dorpsfeest in Tzum.
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Daaruit blijkt wel dat Jacob Spoelstra,
want over hem gaat het, van alle markten
thuis is.

Vrijdagavond MOET iedereen naar de
tent! 2 jaar geleden hebben we ze gelijk na
hun optreden weer geboekt en nu is het
zover: De mannen van Millennium komen
weer naar Tzum! Dat worden gegarandeerd
een paar uurtjes dik vet feest!

Wanneer Jacob klaar is met zijn one-manshow, pakt Gerrit Poortinga het stokje
over. De eerst dag van het dorpsfeest kan
dus indien gewenst afgesloten worden met
een voorzichtig dansje!

Zaterdagochtend kan iedereen even rustig
bijkomen met een bakje koffie in de tent.
Daarna is het tijd voor onze agrarisch
geïnspireerde
6-kamp!
Denk
aan
hooivorken, kruiwagens en trekkerbanden.
Daar wil je bij zijn �
Na de 6-kamp maakt Jopie, alias DJ
Quickfinger, een beginnetje met ons
Matinee XXL. Arjen en Manuela van To
Go Lucky sluiten het matinee én daarmee
ons dorpsfeest, op gepaste wijze af.

Vrijdag
staat
het
pearkekeatsen
traditiegetrouw op het programma. Geen
zorgen, we gaan geen paartjes door elkaar
husselen. Wel spelen we weer in 4 ronden
en we zouden het leuk vinden als iedereen
verkleed komt, ter verhoging van de
feestvreugde. Voor de oudste groepen van
de Steatlânsskoalle organiseren we een
boeren 6-kamp bij school of op het veld
(ligt een beetje aan de ruimte die nog
beschikbaar is), de jongste groepen gaan
naar Martenahiem om daar samen met de
bewoners spelletjes te doen.

Doarpskrante

Voor de echte doorzetters zal er zondag
ook een tentkerkdienst gehouden worden
en dan zit het er echt weer op. Maar zover
is het nu nog niet, eerst nog bijna 2
maanden voorpret.

Succes met het brainstormen over en
knutselen aan optocht-outfits,
Namens de Oranjevereniging, Tine
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Voorbeelden van succesvolle projecten
zijn er genoeg. Bijvoorbeeld een
schoonmaakactie in Boksum, waar 40
vrijwilligers het dorp schoonmaakten.
Seepma: „Het is mooi dat het dorp weer
spic en span is, maar het is ook mooi dat
mensen samen aan de slag gaan. Je hoeft
niet met iedereen uit de straat bevriend te
zijn, maar het is wel handig dat je elkaar
kent en helpt.‟

Wie zelf een goed idee heeft, kan voor een
bijdrage tot 300 euro terecht op
www.lossefearren.nl. De aanvraag is
eenvoudig: „De belangrijkste eis die we
stellen is dat mensen samen actief aan de
slag gaan en dat het een nieuw initiatief
betreft. We zien ook graag dat onze
huurders actief betrokken zijn. En
natuurlijk steunen we alleen projecten in
dorpen waar we als coöperatie huizen
verhuren.‟ Wie twijfelt of een project in
aanmerking komt voor een bijdrage kan
contact opnemen voor overleg via 0518481494.

Losse fearren biedt ons dorp
kansen

Met Losse fearren draagt Wonen
Noordwest Friesland een steentje bij aan
kleinschalige projecten die dorpen leuker,
mooier en gezelliger maken. Sinds de
lancering van Losse fearren in 2009 kregen
honderden verenigingen en particulieren
een
bijdrage
voor
hun
project.
Moeten sommige dorpen Losse fearren nog
ontdekken, in dorpen als Tzum, Ried en
Oosterbierum kloppen inwoners al vaker
aan voor een steuntje in de rug.
Leefbaarheidscoördinator Willem Seepma
is blij met al die aanvragen: „Als
woningbouwcorporatie steunden we altijd
al grotere projecten die de leefbaarheid ten
goede komen, zoals de verbouw van een
dorpshuis of de herinrichting van een
dorpsplein. Met Losse fearren dragen we
nu ook een steentje bij aan kleinere
projecten. Want juist ook dat soort kleinere
projecten maken dat het fijn is om in een
dorp te wonen.‟

Doarpskrante

Op lossefearren.nl staan ook tientallen
projecten ter inspiratie voor andere dorpen.
Seepma: „We zien steeds vaker dat dorpen
ideeën van elkaar kopiëren. In Minnertsga
plantten de buren van de Tilledijk
honderden bloembollen in hun straat en
sloten de dag samen af met een maaltijd.
Toen Dorpsbelang Oosterbierum KloosterLidlum dat las, organiseerden ze zelf ook
een bloembol-dag. Dat is mooi om te zien.‟
Meer informatie: lossefearren.nl
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Buurtvereniging

Foar de Toer
Dit was erg gezellig en leuk en voor een
ieder heerlijk om weer eens te schaatsen.
Tijdens een korte pauze was er wat lekkers
voor een ieder met heerlijke warme
chocomelk!

Winteractiviteiten 2018
Op 17 februari hebben we onze jaarlijkse
winteractiviteit georganiseerd voor al onze
buurtgenoten. Dit jaar wat anders dan
voorheen om ook de kinderen een leuke
activiteit te bezorgen. ‟s Middags zijn we
met een groep leuke buurtgenoten naar de
11Stedenhal in Leeuwarden geweest waar
we heerlijk hebben geschaatst!

‟s Avonds hebben we een zeer gezellige
avond gehad bij Pieter en Tjitske. Alle
aanwezige buurtgenoten hebben wat eten
meegebracht zodat we konden genieten
van een zeer gevarieerde maaltijd.
Een heerlijke kippensoep, salades,
broodjes knakworst of een broodje
hamburger. Er was voor iedereen genoeg!

Het was erg leuk om diverse nieuwe
buurtgenoten te leren kennen.
Zo ook, onze nieuwe buurtgenoot Fred.

Doarpskrante
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Tijdens de borrel bleek dat hij muzikant is
en van het één komt het ander tijdens een
gezellige avond. Er werd afgesproken dat
hij zou komen optreden voor de buurt!
Op 15 april was het zo ver en heeft Fred
met zijn mede muzikanten een prachtige
middag voor ons gespeeld.
Onder het genot van een hapje en drankje
konden we genieten van de jazz muziek.
Vooral onze nieuwe buurtgenoten waren
aanwezig en dat werd erg gewaardeerd.

Nieuws van
SMIWOFA.

buurtvereniging

Op zaterdag 13 januari hadden we de
nieuwjaars-borrel met ledenvergadering.
Vanaf 18.00 uur werden de bewoners
verwelkomt met een nieuwjaarsdrankje.
Wanneer de meeste bewoners binnen zijn
werd
de
snert
uitgeschept
en
rondgedeeld.
Rond
18.30
opende
voorzitter Trix Strikwerda de vergadering.
De
verschillende
agendapunten
passeerden de revue en er werden
plannen voor dit jaar gemaakt. Aan het
eind van de vergadering was de trekking
van het lotnummer. Dit jaar werd het
pakket gewonnen door Alie Bosch. Ook
was er een bestuursverkiezing. Trix had
aangegeven om het bestuur te willen
verlaten. We vonden nieuwe aanvulling in
het bestuur in de persoon van Jan de Boer.
Trix werd voor haar vele werk bedankt
met een mooi bloemstuk.

Met de fijne jazz muziek op de achtergrond
zijn de ideeën voor de optocht tijdens het
dorpsfeest nog gedeeld en kon een ieder
zijn of haar inbreng nog aan toevoegen.
Fred, het was een leuke spontane actie
waar we allen erg van hebben genoten!

Op 2 maart was er voor de jeugd een film
metvooraf een patatje en frikandel of
kroket.

Binnenkort zullen de buurtgenoten worden
geïnformeerd over de ideeën voor de
optocht.

Een barbecue hielden we op 28 april. Het
werd
een
gezellige
avond
waar
ook
nieuwkomers in de buurt van de partij
waren. Er werd lekker gegeten en veel
besproken. Een supergezellige avond.

Als je vooraf al graag wilt aangeven mee te
willen helpen dan kun je dit altijd even
bekend maken bij één van de bestuursleden
(Jikke / Anna-Liefke / Anita).
Met vriendelijke groet,

Het volgende uitje zal zijn op 13 oktober
naar de Stiekeme stoker in Bolsward.

Bestuur buurtvereniging Foar de Toer

Het bestuur.

Doarpskrante
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Fokkert een boerenbedrijf in Holthone.
Daarna ging het verder naar het
landgoed “De Groote Scheer” een
historisch cultuurlandschap van ruim
800 hectare met akkers, bossen,
natuurterrein, houtwallen en singels.
Deze
worden
verbonden
middels
eeuwenoude zandpaden. Vanaf hier ging
het langzaam weer terug naar De Krim.

Kuierje mei Murk
10 februari 2018 “Onder Ons
Wandeltocht” De Krim 40 km 380
Deelnemers
Vanmorgen om half zeven vertrokken uit
Tzum .Ik moest eerst naar Franeker om
Dirkje Oegema-Greidanus op te halen. Zij
had me gebeld of ze mee kon rijden naar
De Krim. Omdat Dirkje de 50km liep kon
ze om half negen al starten. Waar De Krim
lag wist ik niet ,ik had er ook nog nooit van
gehoord, maar het ligt tussen Slagharen en
Coevorden .De start was vanuit het
dorpshuis De Planeet en ging eerst een
stukje door De Krim en daarna over het
fabrieksterrein
van
een
oude
aardappelmeelfabriek. Hier stonden nog
een paar arbeidershuisjes met nog
hetzelfde uiterlijk als 100 jaar geleden.
Vroeger is er veel turf gestoken in de
omgeving van De Krim. Later werd het
landbouwgebied waar veel aardappels
werden
verbouwd.
Achter
het
fabrieksterrein liggen de vloeivelden, het
gebied
is
van
oorsprong
een
spoelwaterbassin
van
de
aardappelmeelfabriek. Nu is het een mooi
natuurgebied. De 50km en de 40km lopers
vervolgden hun weg naar de Lutter Esch
voor
onze
eerste
rust
in
het
verenigingsgebouw “t, Olde Schoeltie in
Lutten. Na rust moesten we de
Dedemsvaartseweg oversteken en kwamen
we aan bij de voormalige vuilnisbelt
“Collendoorn”. Dit is nu een natuurterrein
van wel 20 meter hoog. Dan verder naar
het buurtschap Engeland naar het
Engelandse Bos. Via Anevelde ging het
naar onze tweede rust bij melkveebedrijf
van de fam Waterink. Hier kwamen we
bijna uit in Gramsbergen. De Vecht komt
hier ons land binnen. Na rust ging het
richting de Vecht. Deze moesten we een
heel
stuk
volgen
tot
aan
het
waterknooppunt De Haandrik, gelegen
tussen Gramsbergen en Coevorden. Hier
kruist de Overijsselse Vecht met het kanaal
Almelo-De Haandrik. Dan gaat het verder
naar de derde rust. Deze is bij de Fam.

Doarpskrante

24 februari 2018 “Mussel-Ruiten Aa
Wandeltocht” Vlagtwedde 40 km 356
Deelnemers
Vlagtwedde stond vandaag op het
programma. Het is wel een eind rijden
maar je bent dan ook weer eens in een
andere omgeving. De naam van de tocht is
ontleend aan de riviertjes Mussel Aa en de
Ruiten Aa die beide dwars door het mooie
landschap Westerwolde stromen. Vooral de
Ruiten Aa heeft de afgelopen jaren een
ware verandering ondergaan, doordat men
vanwege de ecologische hoofdstructuur de
kanalisatie van de jaren 1960 weer
ongedaan heeft gemaakt en het riviertje
weer kan meanderen. De route ging
voornamelijk
door
drie
mooie
landschapselementen van Heerlijkheid
Westerwolde.nl het rivierenduinlandschap,
het essenlandschap en beekdallandschap,
waar de Mussel Aa met de Ruiten Aa
samenkomen en verder gaan als de
Westerwolde. De route bracht ons door de
plaatsen Vlagtwedde, Ellersinghuizerveld,
Metbroeksbos, Smeerling, Onstwedde,
Holte, Hofte en Wessinghuizen. Wedde
met de Wedderborg, die nog een rol heeft
gespeeld in het begin van de 80- jarige
oorlog. De gericht plaats de Giezelbaarg,
waar omstreeks 1590 negentien vrouwen
wegens vermeende toverij opgehangen en
levend verbrand werden. Ook kwamen we
nog door het buurtschap Wedderbergen.
Ter Wupping, en het essengehucht Ter
Smeerling. Het was een mooie dag, wel
snerpend koud vanwege de vorst en een
krachtige oostenwind. Maar met zo‟n
mooie route en helder zonnig weer heb je
daar niet veel last van en je kunt je erop
kleden.
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10
maart
2018
“Gaasterland
Wandeltocht” Oudemirdum 40 km 374
Deelnemers
Vandaag hoefden we niet zo vroeg weg om
naar Oudemirdum te gaan. Onderweg
regende het een beetje maar bij de start
was het droog. Vanaf de rust ging het al
gauw het bos naar de Luts en de manege.
Hier gingen we het parkeerterrein over en
dan naar een fietspad om het bos weer in te
gaan en via wat omwegen uit te komen bij
Sybrandy‟s Pretpark. Voor dit pretpark
moesten we linksaf naar een gemaal en
daar rechtsaf door het open veld een
ruiterpad volgen en dit gaat later het bos in.
Via dit bos ging het naar Bakhuizen voor
onze eerste rust in het dorpshuis “De
Gearte” Afgelegd 12,5 km. Na de rust ging
het naar Hemelum en dan naar de Morra en
het Morrapad. Dit moesten we volgen naar
de Galamadammen. Daar rechtsaf en even
later de weg oversteken naar de Fluessen.
Dit meer moesten we een stukje volgen tot
de rotonde en dan richting Kolderwolde en
naar Oudega. Hier moesten we rechtsaf en
dan met een omweg (want de kilometers
moeten wel gemaakt worden) naar de grote
weg en verder naar Balk. Hier was weer
een rust bij” HRC Teernstra, tegenover de
brug. Afgelegd 28,5 km. Na rust moesten
we over de brug en een stuk terug lopen,
maar dan aan de andere kant van de weg,
en dan naar Ruigahuizen. Dan verder de
weg vervolgen, hier kwamen we langs een
klokkenstoel die aan de Tsjerkhofleane
staat. Even verder moesten we het bos
weer in en kwamen we uit bij Kippenburg.
Dan even verder linksaf, dan kom je bij de
golfbaan langs, en dan over de eerste
houten brug over en over het fietspad en
later een zandpad richting Oudemirdum.
Maar voordat we daarnaar toe gingen
moesten nog een klein lusje lopen om
langs de voormalige uitkijktoren van de
BB te lopen. Het was een mooie dag met
goed weer en een mooie route.
Ps. Vandaag had ik weer een wandelboekje
vol. De teller staat nu op 18095
geregistreerde km.
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24 maart 2018 ”200 jaar Maatschappij
van
Weldadigheid
Wandeltocht”
Wilhelminaoord 40 km 508 Deelnemers
(foto,s)
Vandaag alweer de laatste tocht uit de
winter serie van de FLAL. Het weer was
goed en de route was ook mooi met een
prachtige omgeving. De start was in “Ons
Dorpshuis”,
van
Wilhelminaoord.
Wilhelminaoord
is
genoemd
naar
Wilhelmina van Pruisen, de moeder van
koning Willem 1. In 1818 richtte generaal
Johannes van den Bosch zich tot koning
Willem1 met een plan tot oprichting van
een Maatschappij van Weldadigheid. Er
waren in die tijd veel bedelaars en
vondelingen in Nederland. Door middel
van kolonies zouden woeste gronden
ontgonnen kunnen worden en de paupers
gehuisvest worden. Koning Willem1 was
enthousiast. De kolonies in dit gebied
werden later omgevormd tot dorpen
Frederiksoord,
Wilhelminaoord,
Boschoord en Willemsoord. Het eerste stuk
van de tocht maakte eerst een rondje in de
omgeving van Wilhelminaoord en zo
kwamen we bij onze eerste rust in
Vledderveen. Afgelegd 8.5 km. Deze rust
hebben we overgeslagen want de volgende
was alweer bij 13,7 km. Van Vledderveen
ging de tocht verder door het grensgebied
van Drenthe en Friesland. De grensrivier
is niet meer dan een slootje. Van tijd tot tijd
zie je een grenspaal en weet je waar je
bent. En zo kwamen we uit bij Boschoord.
Hier was de tweede rust bij zorgboerderij
De Eikenhof. Hier hebben koffiegedronken
en toen onze weg vervolgd richting het
gebied ten zuiden van Boyl tot we
uitkwamen bij camping Zonnekamp.
Hier moesten we omheen lopen en naar
Wateren gaan. Hier een slag om het
bungalowpark van Landal Greenpark. Dan
ging het verder naar het uitgestrekte
heidegebied van Dolsumerveld. Via heide
en bos kwamen we voor de tweede keer bij
De Eikenhof, afgelegd 28km. Na deze rust
ging richting Vledder en dan naar
Frederiksoord. Hier lopen we door een bos
en langs het Huis Westerbeek. De stichter
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van de Maatschappij Johannes Van den
Bosch heeft er gewoond. Bij het eindpunt
passeren we een rij koloniehuisjes nieuwe
stijl

Poepenhemeltje en het beekdal van het
Deuzerdiep mochten uiteraard in deze
prachtige route niet ontbreken. Het weer
was prachtig, de eerste lente dag van het
jaar met temperaturen van plm. 20 graden.

7 april 2018 23e “Eendrachttocht” Assen
40 km
Alweer voor de 23e keer organiseerde de
wsv Eendracht uit Assen deze wandeltocht.
Voorgaande jaren was de start, voor zover
ik weet steeds vanuit het Wielerhome bij
de Bonte Wever. Het Wielerhome moet
verdwijnen en wsv Eentracht week daarom
dit jaar uit naar de kantine van VV Asser
Boys. Dit had ik niet goed gelezen in het
programmaboekje, maar wel gelukkig de
tomtom aan gezet. Ik vond het al wat een
vreemde route waar hij ons langs stuurde
maar het komt altijd goed. Nu dus ook,
alleen bij een andere start locatie dan dat
we dachten waar we moesten zijn. Lang
leve de tomtom. De startlocatie nodigt wel
uit om via het Amelterhout de route naar
het Nationaal Park Drentse Aa teleggen.
Dit was dus vandaag ook het geval. Vanuit
de startlocatie gingen we richting Loon,
langs het Lonerdiep, het randje van het
Balloërveld naar onze eerste rust in
Anderen. Na deze rust ging het verder over
schouwpaden en fietspaden naar Eext voor
de tweede rust. Na deze rust ging het door
de bossen van Boswachterij Gieten Borger
richting Papenvoort. Dit vond ik het
mooiste stuk van de route, niet dat de rest
niet mooi was maar dit is een mooi open
bos. Papenvoort hebben we niet aangedaan
maar we zijn afgebogen naar Rolde voor
de derde rust.

21
april
2018
“Winterkwartet”
Giethoorn 40 km
Voor deze dag stond Giethoorn op de rol.
Het weer was goed, volop zon met plm. 22
graden. Het wandelseizoen van wsv TIGO
werd vandaag afgesloten met de 4e
wandeltocht uit de serie van Winterkwartet
TIGO had een oude route uit het archief
gehaald maar hij voelde als nieuw. Het
weer werkte enorm mee en de tijd van het
jaar bracht mee dat er in de natuur
ontzettend veel te genieten was. Het jonge
frisse groen en de bloeiende bloemen en
bomen maakte deze tocht tot een fleurig
feestje Het eerste stuk van de route ging
richting Wanneperveen en dan rechtsaf
naar Blauw Brug en dan naar BeltSchutsloot. Dit is zo‟n dorpje net als
Giethoorn met die mooie brugjes en
bootjes in het water. Dan verder naar
Barsbeek, Heetveld en St Jansklooster.
Hier hadden we onze eerste rust na 18 km.
Na deze rust ging het met een omweg naar
Jonen. De oversteek van de Walengracht
met het pontje van Jonen is toch telkens
weer bijzonder.

Na Jonen ging het naar Dwarsgracht. Hier
was de tweede rust. Hier hebben wat
gedronken en de waterfles weer gevuld
ging het verder naar Giethoorn. Eerst naar
Giethoorn Noord, hier was het niet zo druk
met toeristen en bootjes maar in Giethoorn
Zuid, dit ligt niet tegen elkaar aan, was er
bijna geen doorkomen aan zowel op het
voetpad als op het water en Nederlands
hoorde je er nauwelijks.

Voor de terugweg naar Assen volgden we
een flink stuk van het voormalig
spoorlijntje Assen-Gieten. Deurze was ook
in
de
route
opgenomen.
Het
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3. Waarmee vult uw vrije tijd ? Gezellig
met het gezin op pad / klussen in en om het
huis.

4. Wat heeft u met Tzum ? Heerlijk rustig
dorp en gezellige mensen.

5. Wat is volgens u het mooiste plekje in
Tzum ? Het bos bij het voetbal: heerlijk
om op een zomeravond te zitten vissen en
tot rust te komen.

10 vragen aan…….
Gino Satta

6. Wat kan er wel weg of kan anders ?
Wat meer parkeervakken in de Meester
Klaas Douwesstraat. Door verjonging is
het nog wel eens vol in de straat.

1. Wie bent u ? Ik ben Gino Satta en woon
sinds 3 jaar met mijn gezin in het mooie
Tzum. Ik ben 29 jaar oud, getrouwd en
trotse vader van 2 zoontjes.

7. Als u zou gaan verhuizen, waar zou u
dan naar toe willen en waarom ? Naar
een mooie grote boerderij met een grote
loods in Friesland. Het lijkt ons nog mooi
om mooi landelijk te wonen met wat dieren
er bij.

8. Waar hebt u een hekel aan ? Koude
winterdagen en mensen die hun
hondenpoep
niet
opruimen
op
kinderspeelveldjes.

9. Wat wilt u nog persé in uw leven doen
of bereiken? Een lange motorreis door
Amerika en een gezond bedrijf met
tevreden klanten.
2. Wat doet u zoal ? Ik ben werkzaam in
de kunststof kozijnen en sinds kort bezig
om een bedrijf op te starten in de
ongedierte bestrijding. In de breedste zin
van het woord kan ik het voor mensen
bestrijden of mensen kunnen materiaal
kopen om het zelf uit te voeren.

Doarpskrante

10. Met wie zou u wel een weekje willen
ruilen en wat zou u dan gaan doen ? Met
de minister van Economische Zaken.
Mensen die hard werken meer belonen en
niet kaal plukken.
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ACTIVITEITENKALENDER

Zaterdag 26 mei 2018
09.00-14.00 uur
Garageverkoop Tzum

Vrijdag 8 juni 2018
Lyntsjepark
Stratenvoetbaltournooi

Donderdag 28 juni 2018 t/m
zaterdag 30 juni 2018
Dorpsfeest: “Leve het boerenleven”

Zondag 15 juli 2018
13.00 uur Lyntsjepark
Lyntsjedamespartij

Zaterdag 21 juli 2018 t/m zondag
2 september 2018
Zomervakantie Noord

Zaterdag 25 augustus 2018
10.00 uur Lyntsjepark
Visserpartij

Zaterdag 1 september 2018
Herdenking Indiëgangers
Begraafplaats Johanneskerk

Doarpskrante
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Piet’s Pagina
Oude kaart met versierde wagen.
Deze foto is gemaakt in 1923. De plaats is, waar nu Neno van der Schaar woont, op het
grasveld voor de boerderij “Welgelegen”. Vandaar gingen de versierde wagens vroeger in
optocht door het dorp.

Voor de wagen staan van links naar rechts Hauke van der Meulen, ? Klaas Lanting, Sjoerd de
Haan en Pieter Palma met roos op de jas zijn bestuursleden van de Oranjevereniging.

Oud feest programma
Verder hier nog een afbeelding van een programma voor een feestavond georganiseerd door
Dorpsbelang. Uit het jaar 1938. Dus 80 jaar terug in de tijd.
In dit programma staan veel liedjes die gezongen moesten worden deze avond o.a een
Tzummer volkslied. (zie afbeeldingen )
Dit programma is in het bezit van Mevrouw E. Hilverda-Zondervan.

Doarpskrante
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en vlugklaar artikelen, en uiteraard als trots
vlees van eigen geslachte runderen, die
zorgvuldig door Klaas zelf worden
uitgezocht bij boeren in de buurt.
Varkensvlees uitsluitend van Friberne
varkens en kip van Boerderijkip, dit om de
kwaliteit hoog te houden.
Geen stress, geen hormonen, zo weinig
mogelijk antibiotica en met veel respect
voor dier en milieu. In de producten wordt
zo weinig mogelijk gebruikt gemaakt van
zout, conserveringsmiddelen en anderen
slechte en overbodige toevoegingen.
In 1983 zijn Jan en Tetje begonnen in
Tzum met een kleine winkel. Jan en Tetje
hebben altijd hard gewerkt om het bedrijf
goed te laten draaien.

De winkel is beperkter open. Op vrijdag
van 9.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag
van 8.00 uur tot 12.00 uur, zodat het vlees
vers kan worden gesneden en de klant
persoonlijker kan worden geholpen.

Rond 1985 zijn zij begonnen met
huisslachtingen op kleine schaal. Het
bedrijf is in 1993 uitgebreid door de
woning tot de winkel te verbouwen en de
werkplaats te vergroten.
In 2006 is Klaas bij het bedrijf in gekomen.
Samen hebben we het bedrijf door kunnen
laten groeien.
In 2015 zijn de koelcellen uitgebreid en de
slachtplaats is vernieuwd conform de
laatste regelgeving.
Er worden per week ongeveer 5 runderen
en 2 lammeren geslacht.

Naast de winkel zal een webwinkel zijn
intrede doen. (begin april). Hier kunt u als
klant op elk gewenst moment een
bestelling plaatsen. We zorgen ervoor dat
uw
bestelling
met
zorg
wordt
klaargemaakt.
U
kiest
zelf
het
ophaalmoment of laat het bezorgen (binnen
een straal van 15 km van Tzum gratis
vanaf een besteding van € 50)

In Juni 2018 gaan Jan en Tetje een stapje
terug doen. Klaas zet het bedrijf voort.
Klaas wil zich focussen op vlees met goede
kwaliteit en pure producten.
Om de klanten optimaal te kunnen
bedienen wordt de winkel weer kleiner
gemaakt, net zoals vroeger.
Het
assortiment wordt kleiner, maar beter. Met
eigengemaakte worstsoorten, vleeswaren
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Slagerij Walburg vaart zijn eigen koers
in 2018!
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K.F. Wêz-Wis Tsjom
Het seizoen is inmiddels
begonnen.
Afgelopen
woensdag hebben de kinderen
van de basisschool het
startschot gegeven. Onder de
hoede van de Federatie
Franekeradeel
en
in
samenwerking
met
de
basisscholen, wordt deze partij
gekaatst. Het
prijzengeld
wordt door de schoolkinderen
zelf verzameld in de week
voorafgaand aan deze partij, in
ons eigen dorp.

Inmiddels is het slotfeest van
de jeugd sponsoractie van
Poiesz ook alweer geweest. We
mochten een cheque van
€1029,00 in ontvangst nemen!!
Een
geweldig
bedrag!!
Iedereen bedankt voor het
steunen van onze vereniging
middels het verzamelen van
Poieszmunten
en
het
deponeren van deze munten in
onze koker! Een pluim aan
onze jeugdcommissie die zich
hiervoor geweldig heeft ingezet!

Hieronder vind u de volledige kaatsagenda;

Ook van de Rabobank mochten we een
bedrag ontvangen via de Rabo Clubkas
Campagne. Hiervoor kon gestemd worden
via de website van de Rabobank. Een
cheque van €140,00 was ons deel!! Ook
hier zijn we erg blij mee!. Ook hiervoor
willen we iedereen bedanken die zijn stem
aan ons gegeven heeft.

25 april
27 april
12 mei
19 mei
26 mei
2 juni
10 juni
16 juni
23 juni
7 juli
15 juli
25 augustus
1 september
7 september
16 september

Basisscholen DEL partij
Koningspartij
Pearkekeatsen + ledenpartij
Ledenpartij
KNKB dames 1e klasse
Ledenpartij
Teatsen
Generatiepartij + ledenpartij
Ledenpartij + BBQ
KNKB pupillen J/M
Lyntsjedamespartij
Visserspartij
Kind-Ouder partij
Nachtkaatsen
KNKB Heren 50+

Hopelijk zien we u allen eens op het veld
tijdens één of meerdere wedstrijden die we
op onze agenda hebben staan. Het is
gezellig, er zijn versnaperingen te krijgen
en de kaatsers vinden het leuk als u komt
kijken.
We hopen op een mooi en sportief seizoen!
Namens het bestuur,

Het was de bedoeling om de
mobiele
kaatsmuur
tijdens
wisselende activiteiten naar
Tzum te halen om ook buiten
eens te proeven van deze
populaire bezigheid. Maar nu
blijkt dat het ding onherstelbaar
beschadigd is geraakt. Dit idee
moet dus nog even in de ijskast.
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Auke van der Meulen
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voor Gerbrich Elgersma en
Amarins v/d Meulen. In de
finale stonden Truus Overal en
Nynke v/d Veen tegen Elisah
Vos en Jessie Bok. Het was een
spannende finale die met 5-5 64 gewonnen werd door Elisah
Vos en Jessie Bok.

Koningspartij 27-4-2018
Het kaatsseizoen op het veld is
begonnen! In week 16 zijn de
eerste trainingen en het
competitie kaatsen begonnen.
Op de verjaardag van Koning
Willem Alexander is de eerste
ledenwedstrijd gekaatst. Het
weer zat ontzettend mee, zo nu
en dan bewolking maar we
hebben ook mogen genieten
van de zon.

De heren kaatsten met 7
partuur. In de finale van de
verliezersronde wisten Klaas
v/d Brug en Douwe Greidanus te winnen
van Erwin Atsma en Piter-Gerben Palma
met 5-2 6-4. De finale in de winnaarsronde
ging tussen Cornelis Rusticus en Redmer
Cnossen tegen Johan Hettema en Wilco
Atsma. De mannen gingen aardig gelijk op
maar aan het einde wisten Johan Hettema
en Wilco Atsma de winst te pakken met 54 6-6.

Bij de welpen waren er 3 parturen. Elk
partuur mocht twee keer kaatsen en de
punten van deze twee wedstrijden werden
opgeteld. Het partuur van Piter de Groot en
Dirkje de Boer hebben twee keer
gewonnen en hierdoor mochten ze de krans
meenemen naar huis!
De pupillen en schooljeugd kaatsten deze
wedstrijd door elkaar en er werd in twee
poules gekaatst. Er werd spannend
gekaatst, 2 keer hing de 5-5 er zelfs aan.
Uiteindelijk was de derde prijs voor Jorrit
Palma en Pieter Zijlstra. De finale ging
tussen Teade Wytse Palma en Dytmar de
Groot tegen Yannah Palma en Jelmer
Eijzenga. Er was veel publiek om beide
parturen aan te moedigen en ze maakten er
een spannende partij van! Het werd 5-5 2-6
en Yannah Palma en Jelmer Eijzenga
wonnen de krans! De tweede prijs was
voor Teade Wytse Palma en Dytmar de
Groot.

Het was een geslaagde dag!
De foto‟s van deze dag staan op de website
van
K.F.
Wêz-Wis
Tsjom.
De prachtige prijzen voor deze partij zijn
gesponsord door autobedrijf Strikwerda en
De Zevenster

Bij de vrouwen waren er 10 parturen. Er
werd fanatiek en sportief gekaatst. De
finale in de verliezersronde werd gekaatst
door Anita Palma en Francien Yntema
tegen Johanna Atsma en Wybrich
Aardema. Deze werd gewonnen met 5-2 64 door Anita Palma en Francien Yntema.
In de winnaarsronde was de derde prijs
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Namens het bestuur,
Johanna Atsma
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Geboren!!
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Peuterspeelzaal
t' Hummelhonk

We zijn weer met de peuters naar de
lammetjes geweest van Dhr. Jorritsma op
de Nieuwbuurtsterweg.

Op dinsdag 24 april en donderdag 26 april
hebben we op de peuteropvang aandacht
besteed aan de koningsspelen. We hebben
gezellige ochtenden gehad met spelletjes
en genoten van een taartje en limonade!
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Kleurplaat
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Woordzoeker
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PUZZEL NUMMER 2-2018
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:

“Wykaanpak”
De prijs is gewonnen door: Mw. T. Westra Ds. J. van Dijkstraat 16
redactie@tsjom.nl
whatsapp
06-59544643

Antwoordstrook Puzzel nummer 2-2018

De oplossing is:………………………………………………………….
Naam:……………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………….
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Bustijden van Franeker naar Sneek
Locatie Martenahiem:
Maandag t/m vrijdag

Maandag t/m vrijdag in de vakanties

06:06 uur
07:15 uur
08:15 uur

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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Oeh… ferjit ik
wer dat ik net oan
it wurk bin …

Ho! Plysje!!
Stean bliuwe of
ik sjit!!!
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