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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:

Terwijl ik dit schrijf, ben ik onderweg in
de trein. Op de stations rennen en vliegen
de mensen om op tijd op hun bestemming
te komen. Nog heel even en dan kan
iedereen genieten van een welverdiende
vakantie. De vakanties van de Tzummer
ondernemers staan op pagina 22 in deze
editie. De eindexamenkandidaten hadden
natuurlijk al eerder vakantie. Twee
weken terug werd er in Tzum ook flink
gerend. Tijdens het zeer geslaagde
dorpsfeest werd er met het kaatsen en
uiteraard de zeskamp fanatiek gestreden.
Een uitgebreid verslag met foto‟s leest u
in deze Op „e Hichte. Ojee, nu moet ik
ook rennen om op tijd te komen voor de
laatste redactievergadering!!

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

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

Fijne vakantie allemaal
Via de mail: redactie@tsjom.nl of via
whatsapp: 06-10545529

Veel leesplezier!

De redactie

Van harte gefeliciteerd,
namens de redactie
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wordt beter als de button “Melden” meteen
op de homepage te vinden is…

Vereniging van
Dorpsbelang

Op dit moment ziet
www.waadhoeke.nl zo uit:

Aan de vooravond van de
vakantieperiode, met al ‟n
leuke periode van mooi
weer achter de rug en
hopelijk nog veel meer voor de boeg, praat
de Vereniging van Dorpsbelang u even bij
over de ontwikkelingen van de afgelopen
maanden.

het

er

op

Kennismakingsbezoek
wethouder Haarsma
In de gemeente Waadhoeke zijn er zoveel
dorpen dat besloten is het contact met de
dorpen te verdelen onder alle wethouders.
Nel Haarsma, die in Het Bildt ook al
wethouder was, heeft Tzum onder haar
hoede gekregen.
Hoewel ze hier enkele privé-kennissen
heeft en het dorp dus al ‟n beetje kent,
heeft ze op 15 mei met het bestuur van
Dorpsbelang aan tafel gezeten. Uiteraard
was onze eigen dorpencoördinator Wilma
Stienstra er ook bij, zij is immers onze
eerste contactpersoon bij de gemeente.

Als langs deze weg een melding bij de
gemeente binnenkomt, wordt die direct op
de werklijst van de betreffende ambtenaar
gezet en mag je verwachten dat er snel een
(re)actie komt.
De Gemeente heeft ons ook geïnformeerd
over de voorgenomen nieuwe manier van
subsidiëring uit het Dorpenfonds en een
mogelijk nieuwe Dorpsschouw.
Binnenkort volgt daar meer informatie
over.

De onderwerpen die de revue passeerden
waren voor een deel oude bekenden. De
zorg om de oude melkfabriek, het
dorpsschooltje,
it
Spinneweb…
onderwerpen waar iedereen zich bewust
van is, maar waarvan ook gebleken is dat
ze niet makkelijk aan te pakken zijn. De
Gemeente neemt ze wel mee in de nieuwe
woonvisie, waar nu aan gewerkt wordt en
waar Tzum natuurlijk ook bij betrokken
wordt.

Verder was verkeersoverlast onderwerp
van gesprek, evenals de overlast die soms
veroorzaakt wordt door rondhangende
pubers.
Beide onderwerpen krijgen extra aandacht
van
de
gemeente.
Overigens
is
Tzum niet uniek,
getuige
deze
publicatie in het
blad van de
Vereniging
Eigen Huis…

Wel nieuw op de agenda zijn de zorgen om
voldoende vrijwilligers te (blijven) vinden
en de benaderbaarheid en bereikbaarheid
van de gemeente. Wat dat laatste betreft:
op de nieuwe website van de gemeente is
een meldknop voor ongemakken en
overlast geplaatst.
Hij is (nog?) wel ‟n beetje verstopt, achter
de button Bouwen en Wonen. Maar dat
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25 Juni:
follow-up na Jaarvergadering
Bij de Jaarvergadering van Dorpsbelang op
26 maart zijn drie werkgroepen gevormd
om ideeën te ontwikkelen rond de thema‟s
Vrijwilligers, Verkeer(sveiligheid) en
Gedeelde Ruimte (“schoon en heel dorp”).
Op het afgesproken moment – drie
maanden na de Jaarvergadering –
ontmoetten vertegenwoordigers van de
werkgroepen, het bestuur van Dorpsbelang
en een afvaardiging van de gemeente
elkaar weer in De Moeting.
De vertegenwoordigers presenteerden hun
plannen en ideeën rond de thema‟s, waarna
een
levendige
en
constructieve
gedachtewisseling
ontstond.
Omdat
iedereen zich bij de drie thema‟s betrokken
voelde, werden de aangereikte ideeën ook
verder verrijkt.
Door alle thema‟s en ideeën heen werd
duidelijk dat Tzum zelf op veel punten aan
zet is en dat de gemeente van harte wil
ondersteunen en faciliteren. Zo werd het
idee om een dorpsbrede Himmeldei te
organiseren enthousiast omarmd en zegde
de gemeente ter plekke toe eventueel
hulpmiddelen of materialen beschikbaar te
stellen.

Open en constructief overleg tussen
dorpsbewoners en de gemeente. Ambities
en mogelijkheden zijn belangrijker dan
regels en voorschriften.

Schotelschommel speeltuin
In de speeltuin staat een speciale
schotelschommel, die gekocht is met
subsidie van Nederlandse Stichting
Gehandicapt Kind (NSGK).
Op zondag 13 mei kregen wij de melding
dat de schommel kapot was. Heel erg
jammer, want er wordt ontzettend veel
gebruik van gemaakt.

Er is afgesproken dat een klein groepje van
de aanwezigen in september samen met de
gemeente verder aan de slag gaat om
concrete plannen voor 2019 te maken en
waar nodig ook externe hulp (ervaring,
kennis) in te roepen.

Gelukkig hebben we in overleg met de
leverancier een vervangend „nest‟ kunnen
krijgen. We gaan er vanuit dat deze het
langer volhoudt.

Zowel de betrokken dorpsgenoten als de
gemeente (en Dorpsbelang zelf ook)
vonden deze nieuwe manier van
overleggen zeer waardevol. Door deze
aanpak ontstaat een sfeer waarin ambities
en mogelijkheden belangrijker zijn dan
regels en voorschriften.

Felicitaties aan gezin
Van der Heide
Het gezin van Marnix van der Heide, onze
penningmeester, is op 5 juli uitgebreid met
de geboorte van Thorin, een welgeschapen
zoon.
Het Bestuur van Dorpsbelang feliciteert de
penningmeester en zijn echtgenote van
harte met hun gezinsuitbreiding.

Na de zomervakantie hoort u er meer van!
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Burgelijke stand
Overleden:
Overleden 9 juni 2018 in Martenahiem
Mw. T.F. Keuning v.d. Meulen op de
leeftijd van 87 jaar. Mevrouw Keuning
was geboren op 4 januari 1931 en woonde
vanaf februari 2017 in Martenahiem.
Overleden 24 juni 2018 in Martenahiem
Dhr. J. Plantinga op de leeftijd van 94
jaar. Dhr. Plantinga was geboren op 9
augustus 1923 en woonde sinds september
2017 in Martenahiem.
Overleden te Franeker 13 juni 2018
Johanna Kramer- de Boer op de leeftijd
van 72 jaar. Wonende aan de
Nieuwbuursterweg
44
alhier.
De
begrafenis was op 18 juni vanuit de
Martinikerk te Franeker.
Overleden te Franeker 5 juli 2018 Klaas
Kramer op de leeftijd van 72 jaar.
Wonende Nieuwbuursterweg 44 alhier. Het
afscheid was op 10 juli in Andringastate in
Marsum.

Gehuwd:
Gehuwd op 6 juli 2018 te Franeker Sido
Weijer en Tjitske Viëtor wonende Klaas
Douwesstraat 11.
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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
Zaterdag 7 juli
Zaterdag 4 augustus
Zaterdag 1 september
Zaterdag 6 oktober
Zaterdag 3 november
Zaterdag 1 december

Wie
Voetbalvereniging
Voetbalvereniging
Vereniging van Dorpsbelang
De Moeting
Wêz Wis Tsjom
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

3880

4740

5600

3680

4720

5920

5160

6500

5380

5680

Juni

4800

4540

3960

6660

6100

4040

5380

6140

7000

7520

Juli

5420

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

35250
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75440 73920
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Woensdag 27 juni…..

Martenahiem…de aanloop naar
en het meedoen aan het dorpsfeest
…

Alle verzamelde en gemaakte spullen voor
de optocht worden geshowd in het
restaurant…zodat een ieder betrokken is.
En wat zijn de bewoners allemaal
enthousiast.

Maandag 18 juni…..
Volgende week dorpsfeest in Tzum.
Meedoen aan de optocht vergt enige
voorbereiding.
Dus
worden
de
banden
alvast
opgepompt...en wordt er een proefrit
gemaakt

Donderdag 28 juni……

De laatste voorbereidingen worden
getroffen, fiets en rolstoelen onder de
parasols om nog de puntjes op de I te
zetten, en een ieder in het restaurant kan
meegenieten…dan eten en opmaken voor
de optocht….

Vervolgens plannen uit werken, spullen
verzamelen en nog een aantal bewoners
“warm “maken om ook mee te doen….veel
leuker kan het toch niet worden?
Maandag 25 juni…..
Donderdag dorpsfeest in Tzum... wij doen
mee aan de optocht...nog steeds druk met
de voorbereidingen....kleding is gepast er is
geknutseld enz. enz. LEVE HET
BOERENLEVEN

"Onze" herenboer(mei in bongel jild..san
man wol alle froulju wol ha ) deed mee
aan "Boer zoekt vrouw" en "Boer siket
frou wie in grut sukses".8 dames had hij
geselecteerd.. voor de was...de sokken en
de huishouding...de overige 5 ruim
inzetbaar.
Tipje van de sluier
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huis...wat
een
gezelligheid!
Als klap op de vuur pijl zaterdagmiddag
muziek
en
zang
van
THE
BLIZZARDS....Het restaurant zat vol ,een
hapje en een drankje en vrolijkheid.
We zijn nog aan het nagenieten!!!!!

Wat een fijn ritje, hier en daar zwaaien nar
oude bekenden, mooi weer en genieten van
het meedoen.

En o ja voor wie het nog niet had
meegekregen…we stonden ook nog twee
keer in de krant…MACHTICH MOAI !

Oare kear dogge we wer mei !
Ik bin fol fjoer.

Groetnis Geke de Schiffart

Zondag 1juli….

activiteiten begeleiding
Wat kunnen we terug kijken op een
prachtig dorpsfeest...de optocht.. vrijdag
ochtend de kinderspelen in en om het
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„net niet‟ optocht zijn. Toen we als bestuur
in onze Oranjeverenigingoveralls om iets
voor half 7 vanuit de tent op de
parkeerplaats
kwamen,
bleek
die
ongerustheid totaal misplaatst. De hele
parkeerplaats stond vol met prachtig
uitgedoste mensen en karren en er bleven
maar deelnemers toestromen. Wat heeft
iedereen zich enorm ingespannen en wat
zag het er allemaal prachtig uit!

Nijs fan de Oranjevereniging
Met het bestuur voorop werd een rondje
door Tzum gemaakt. Achter het bestuur
liep een hele ploeg worteltjes, spruitjes,
bananen en ander gezond spul van
buurtvereniging de Nije Bining. Zij werden
gevolgd door 2 ongelofelijk schattige
kuikentjes met hun moederkloeken Femke
en Angelina. Achter dit kuikentransport
kwam de ploeg van het Martenahiem, een
heer met een harem aan dames, met als
tekst „Boer zoekt vrouw was een groot
succes.‟ Met startnummer 4 volgde de hele
vrijburgstraat, die een complete boerderij
uitbeelden,
met
trekkers,
boeren,
vogelverschrikkers
en
koeien.
Buurtvereniging Foar de B(t)oer had zich
ook laten inspireren door boer zoekt
vrouw: Zij hadden Yvon Jaspers met haar
volkswagenbusje van stal gehaald en
probeerden zoveel mogelijk mensen in het
publiek te verleiden tot een speeddate. Het
Foar de Toer publiek was overigens ook
eenvoudig te herkennen: Iedereen uit die
buurt liep rond met grote gele oormerken.

We hebben er sinds vorig jaar oktober naar
toe gewerkt en nu ligt het alweer achter
ons: Het dorpsfeest Tsjom 2018, met als
thema Leve het Boerenleven.
Maandag 25 juni werd de tent neergezet en
„s avonds zaten we heerlijk in de zon klaar
voor de opgave van het pearkekeatsen en
de 6-kamp. In de week voorafgaande aan
het
dorpsfeest,
kregen
we
van
verschillende kanten te horen dat ons
dorpsfeest tegelijk viel met de toetsweek
van veel middelbare scholen. Een aantal
scholieren had zelf al een plan bedacht:
Met hun leraren hadden ze afgesproken dat
ze de toets van vrijdag 29 juni „s ochtends
om kwart over 8 al mochten maken, zodat
ze om 10 uur op het veld konden staan
voor het pearkekeatsen. Maar dan moesten
ze dus wel een uur later kunnen starten met
kaatsen. We hebben als bestuur toen
besloten dat wanneer er voldoende
jeugdpearkes zouden zijn, we een aparte,
later startende jeugdpoule zouden maken.
En dat is gelukt! Er waren maar liefst 40
pearkes, waarvan 14 jeugdpearkes, dus een
aparte poule was te realiseren. Daarover
later meer.

Foar de Toer 2.0, de jeugdafdeling van de
buurtvereniging, had een eigen kar met
daarin een kip in quarantaine. Er werd alles
aan gedaan om de verspreiding van de
vogelgriep tegen te gaan, tot aan
ontsmetten van het publiek aan toe. Na dit
kippenhok kwamen de Lyntsjesnijers, met
startnummer 7. Zij beelden in een hele
lange stoet de boerenkalender uit, met per
maand de activiteiten op en om de
boerderij. De zelfgemaakte snert werd vol

Want we begonnen het feest natuurlijk op
donderdag 28 juni om 18:30u met een
optocht door het dorp. Er hadden zich 9
deelnemers opgegeven en ik kneep hem
wel een beetje...Wat nu als we in totaal met
een man of twintig het dorp door zouden
moeten? Dat zou dan toch een beetje een
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enthousiasme uitgedeeld aan iedereen die
25* C nog wat frisjes vond en wel een
stevige warme hap kon gebruiken.
Smiwofa met startnummer 8 had weer een
enorme op mankracht aangedreven kar
gebouwd,
waarop
schattige
miniboerinnetjes in roze overalls een koe
melkten. En deze kleurrijke afwisselende
enthousiaste stoet werd afgesloten met een
compleet boerenbont servies, tot in detail
uitgevoerd, tot aan het kleinste theelepeltje.
De jury had een moeilijke taak, maar het is
ze toch gelukt tot een besluit te komen: De
3e plaats was voor het kuikentransport, de
2e plaats voor Tusken Terp en Wetter met
hun prachtige boerenbont servies en op
nummer 1 is geëindigd de Boerenkalender
van de Lyntsjesnijers.

de auto zat voor de terugrit naar Almere,
had Gerrit zijn eerste nummer al gespeeld.
Gerrit vond Tsjom leuk en Tsjom vond
Gerrit leuk, dus het bleef nog lang gezellig.
Toen Gerrit op hield, nam Marcel
Meppelink het over. En toen Marcel zijn
hele repertoire ten gehore had gebracht,
had Gerrit ook nog wel zin in het zingen
van nog een paar nummers. Driedubbel
waar voor ons geld dus, deze veelzijdige
en gezellige zanger!
Vrijdag startte om 9 uur met het
pearkekeatsen voor iedereen die geen
tentamens of toetsweek had. Deze 26
pearkes konden gelijk allemaal van start
voor de eerste van in totaal 4 ronden. Om
10 uur voegden de 14 jeugdpearkes zich bij
hen op het veld zodat er toen 40 pearkes
tegelijk stonden te kaatsen. Ondertussen
waren de kinderen van groep 1 t/m 4 van
de Staetlânsskoalle naar Martenahiem
gegaan, om daar samen met de bewoners
spelletjes te spelen. Groep 5 t/m 8 kwam
naar het veld, om daar in 8 groepen tegen
elkaar te strijden in een 6-kamp.

Lieuwe Bosch heeft alle prachtige creaties
op de gevoelige plaat vastgelegd, dus
iedereen kan op www.tsjom.nl nog even
nagenieten van dit feestelijke geheel.
Na deze optocht was het de beurt aan
cabaretier Jacob Spoelstra om het publiek
te vermaken. Of het nu lag aan de
vermelding in het programmaboekje dat hij
eens opgetreden heeft op de EOjongerendag, of juist omdat hij eens
opgetreden heeft op Lowlands blijft
onduidelijk, maar een feit is dat er veeeeeel
te weinig mensen waren. Of eigenlijk: Dat
er nog veeeel meer mensen bij hadden
gekund, die allemaal een superleuke avond
gehad hadden als ze wél gekomen waren.
De grofweg 70 man die er wel was heeft
zich in ieder geval „de bûsen út de broek
gelachen want het was erg gesellich en
grappig, vraag maar aan Teatske.

Op het programma stonden overallhangen,
een
kruiwagenrace,
een
komkommerestafette,
spijkerpoepen,
ballen in een melkbus gooien en
buikschuiven. Iedereen deed enorm zijn
best, maar uiteindelijk heeft groepje 8
(Gerbrich, Caprice, Keano, Piter, Dirkje,
Jan en Noah) nipt gewonnen met 35
punten. Groepje 3 en groepje 4 kwamen
daar vlak achter, beide met 34 punten.

Terwijl Jacob de ene grap na de andere uit
zijn mouw schudde en de relatie van Wilco
en Joukje eens even goed onder de loep
nam, bouwde Gerrit Poortinga zijn
versterkertoestanden op in de hoek van de
tent. Dus gelijk nadat Jacob het podium
verlaten had en nog voor hij goed en wel in
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In de jeugdpoule ging het ondertussen
mooi vlot, dus ook voor hen bleek het
mogelijk om 4 rondes te kaatsen. De
uitslag van de jeugdpoule was als volgt:
1. Jan Tymen Eisma en Francien
Yntema
2. Steven Koster en Marije van der
Meulen
3. Piter Gerben Palma en Anke
Greidanus
4. Jurrit Osinga en Yannah Palma
5. Romke Kroondijk en Johanna
Atsma
De uitslag van de pearkes zonder
toetsweek:

Na deze sportieve zonnige gezellige
kaatsdag kon iedereen even naar huis om te
douchen, te eten en om het haar in de krul
te draaien, want de mannen van
Millennium waren vanuit ergens tussen
Almelo en Hengelo onderweg naar Tsjom
voor een dampende stampende lange
muzikale avond. Zij waren er om 10 uur, in
hun hippe broekjes, helemaal klaar voor.
Tzum nog niet. Rond half 11 druppelde de
tent voorzichtig vol, maar toen gingen de
mannen ook 200% los. Het was vanaf de
eerste minuut dik vet feest en dat bleef het
tot de laatste minuut. Mogelijk dat de
speciale cocktails van Jan Willem ook nog
extra bijdroegen aan de feestvreugde. In
ieder geval werd het al weer licht toen deze
heren uit het Oosten de terugreis inzetten,
na weer een zeer geslaagde avond!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Harry Benders en Christien Vasen
Jan de Boer en Gerhardina Tolsma
Wiebren & Corina van Wieren
Wilco & Joukje Atsma
Hessel & Jeannette Westra
Arie Smedinga en Tjitske Tolsma
Marnies
Yntema
en
Niels
Strikwerda
8. Wesley Wint en Siebrich Atsma
Voor wie de foto‟s van Lieuwe goed
bestudeerd heeft of voor wie mij wél kon
verstaan tijdens de prijsuitreiking, zal de
nummer 8 een verrassing zijn, want we
hebben vrijdagmiddag Klaas Terpstra en
Gerbrich
Elgersma
de
8e
prijs
meegegeven. Wesley lette echter goed op
toen ik de voor- en tegen eersten noemde,
en hij hoefde niet lang te rekenen om te
concluderen dat hij het samen met Siebrich
beter gedaan had dan Klaas en Gerbrich.
Bij het na rekenen van de punten bleek dat
inderdaad te kloppen, dus we hebben bij
Wesley en Siebrich ook nog een
welverdiende 8e prijs laten bezorgen. (En
nee, die hebben we niet afgepakt van Klaas
en
Gerbrich,
eens
gegeven…)

Doarpskrante

Op zaterdagochtend stond om 10 uur een
niet allemaal even fris en fruitig uit de
ogen kijkende groep mensen klaar voor de
2e optocht door het dorp, deze keer met
een iets andere en ook wat kortere route.
Weer terug in de tent had Margriet meer
dan 100 liter koffie klaar staan en dat ging
er, nadat Lieuwe op het veld een enorme
groepsfoto genomen had, goed in.
Om 12 uur was het tijd voor de Boeren 6kamp
voor
iedereen
boven
de
basisschoolleeftijd. Maar liefst 17 ploegen
hadden zich opgegeven. Dat betekent dus
dat er meer dan 100 man een paar uur druk
in de weer zijn geweest met trekkertrek,
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darten
met
hooivorken,
komkommerestafette,
geblindeerde
kruiwagenrace, balgooien, overallhangen,
kratstappen en aan het einde buikschuiven
inclusief de er ter plekke bij bedachte
stormbaan.
Alle
ploegen
waren
bloedfanatiek en Lieuwe heeft ook hier
weer ladingen prachtige plaatjes van
geschoten. Terwijl dit zich op het veld
afspeelde, stond Martenahiem op zijn
grondvesten te schudden, in verband met
het optreden van The Blizzards.

het veld, het bier vloeide rijkelijk en de tijd
vloog voorbij. En toen was het einde van
het
dorpsfeest
bereikt.
Zondag heeft de kerk nog een tentdienst
gehouden in de tent en daarna kon het
bestuur samen met de mannen van de
technische
dienst
en
een
aantal
aanwaaiende vrijwilligers de boel weer
opruimen. Dat ging als een trein en fris
bloed zorgt ook voor nieuwe ideeën bleek
maar weer: De afgelopen jaren gingen wij
als bestuur op de knieën over het veld om
alle harde stukjes plastic van de schiettent
uit het gras te zoeken, voor iemand het in
zijn voetzolen heeft. Dat bleek zoveel
makkelijker
te
kunnen….

En weer terug naar het veld voor de
prijsuitreiking: Uiteindelijk, na heel wat
optellen en omrekenen (alle spellen
worden omgerekend naar punten: De beste
ploeg bij een bepaald spel verdient 17
punten, de 2e 16 enz) resulteerde dat in de
volgende eindscore:
1e plaats, 97 punten: Team Rintje
2e plaats, 84 punten: Jan de Boer zoekt
vrouw
3e plaats, 81 punten: De Boerenfeinten
4e plaats, 76 punten: Team Janco
gedeeld 6e, met 69 punten: de Slotriboeren
en
Duo
Penotti
7e plaats, 64 punten: de Sixpacks
8e plaats, 61 punten: de Sûne Fretters
9e plaats, 57 punten: Vrouwen zoeken boer
10e plaats, 56 punten: Trekkùùùùùùùùùùr!
11e plaats, 53 punten: Team Appel
gedeeld 13e plaats, 51 punten: de
Trochsetters
en
Reddiescrew
gedeeld 15e plaats, 46 punten: Foar de
Toer
2.0
en
Foar
de
Toer
16e plaats, 45 punten: Buur & Boer
17e plaats, 41 punten: De Gekke Gasten

En nu zit het er weer op, de laatste vriezer
is inmiddels ook weer van het veld en wij
kunnen als bestuur tevreden terugkijken op
een gezellig zonovergoten dorpsfeest.
Volgende week nog even een evaluerende
vergadering
en
dan
vakantie!

Na deze enerverende zenuwslopende 6kamp was het tijd voor ontspanning:
Matinee XXL met DJ Quickfinger, duo To
Go Lucky, spijkerslaan en een rodeostier.
Het was prachtig weer, het was gezellig op

Doarpskrante

Namens de Oranjevereniging, Tine
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Brassband
Tzum
Plantjesmarkt
Op 19 mei hield Brassband
Tzum voor het eerst een
plantjesmarkt op het terrein
van De Moeting. Dit was
een groot succes! Er waren
prachtige planten te koop en
heerlijke
broodjes
hamburger. We hebben een
mooie middag gehad en vele
planten verkocht!
Afsluiting
muzieklessen
Ook dit jaar hebben wij
weer
een
lesproject
georganiseerd voor kinderen
uit groep 5/6. Iedereen kreeg
een gekleurde trompet mee
naar huis. Het lesproject
werd op 31 mei afgesloten
met een eindpresentatie voor
ouders en familie. De zaal
zat helemaal vol! Samen
met Brassband Tzum werd
het stuk Wieger wordt
wakker uitgevoerd. Een
groot succes! De leerlingen

die nog graag verder wilden
met muziekles, konden zich
hierna opgeven voor nog
enkele muzieklessen.
Schiermonnikoog
Op vrijdag 1 juni zaten wij
weer met het hele orkest op
de
boot
naar
Schiermonnikoog voor het
jaarlijkse
korenen
korpsenfestival.
Op
vrijdagavond zaten wij op
het podium en behaalden
maar liefst 85 punten! Een
prestatie om trots op te zijn!
Zaterdagochtend waren wij
alweer vroeg uit de veren en
zaten wij om 08.40 uur
alweer klaar op de koepel in
het dorp om te spelen. We
hebben
een
prachtig
weekend gehad op het
eiland!
Geslaagden
Ook dit jaar hadden wij
weer vele leden/leerlingen
die
HaFaBra-examen
mochten doen en geslaagd
zijn! Piter-Gerben Palma,

Doarpskrante
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Teade-Wytse
Palma,
Wybrich Aardema, Houkje
Aardema, Petra Palma en
Allard
Sijbesma;
gefeliciteerd!
Kaatsen
Harlingen
1 juli speelden wij bij de
jaarlijkse kaatspartij
in
Harlingen. Het was een
prachtige
middag
met
heerlijk warm weer!
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
muzieklessen bij ons hebben
gevolgd. Kom deze avond
naar buiten!
Na 13 juli hebben wij nog
een seizoensafsluiting op de
planning staan en gaan wij
na de zomer weer van start
met een spetterend seizoen
vol leuke en muzikale
activiteiten!

fan Tsjom

Bestellingen via de webshop kunnen
worden afgehaald op dinsdag en
donderdagmiddag tussen 16.00 en 17.00
uur. Ook op de reguliere openingstijden.
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot
18.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Slagerij Walburg
Zoals bijna iedereen in Tzum en daarbuiten
heeft vernomen zijn wij sinds 8 juni op een
heel andere manier werkzaam.

Door op deze nieuwe manier te werken
kunnen we efficienter met onze tijd
omgaan. Jan en Tetje kunnen meer gaan
genieten van hun vrije tijd. Ze blijven nog
wel werkzaam.

De winkel is minder lang open, en iets
kleiner geworden. Doordat we nu beter en
persoonlijker onze klanten kunnen helpen
voelt u zich beter op uw gemak.

De opening was zeer geslaagd, Steven de
Jong heeft de nieuwe winkel geopend.

In het begin van de week kunnen wij ons
beter richten op slachten, uitbenen,
uitsnijden en verpakken. Dit doen wij voor
onze eigen verkoop, voor veehouders, voor
chef koks en voor de Coop supermarkt in
Winsum. Ook maken we dan de vele
soorten worst en vleeswaren.
We hebben een webshop laten maken waar
u 24 uur per dag en 7 dagen per week een
bestelling
kunt
plaatsen.
www.slagerijwalburg.nl/webshop
Wij maken dit met grote zorg voor u klaar.

De belangstelling was groot en het was
gezellig.
De eerste vier weken zijn ons goed
bevallen, de winkel gaat goed en de
webshop groeit.
Bijna al onze klanten voelen zich thuis in
deze nieuwe situatie.
Graag willen we iedereen bedanken voor
het vertrouwen en de vele goede reacties.
Vriendelijke groet,
Klaas Walburg

Doarpskrante
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MOETINGJOURNAAL
“Historisch” vrijwilligersfeest dorpshuis
De Moeting

In 2013 hebben we de pastorie, het
buitenterrein en de keuken onder handen
genomen en het resultaat is zeer goed
geslaagd, er wordt veel gebruik van
gemaakt en alle bezoekers zijn onder de
indruk van de fijne uitstraling en sfeer.

Afgelopen vrijdag 6 juli was het jaarlijkse
“dankjewel” feest voor alle vrijwilligers
die meehelpen om ons dorpshuis De
Moeting draaiende te houden. Dus stoelen
klaar zetten, opruimen, helpen in de
bediening, tuinonderhoud, schoonmaak,
bardienst, snacks bakken, repareren, oud
papier ophalen, schilderen en zo kunnen
we nog wel even doorgaan.

Nu zijn de entree en de hal, de
toiletgroepen, de evenementenzaal en de
kleedkamers aan de beurt.
De afgelopen jaren hebben we een
inventarisatie gemaakt van wat er allemaal
moet gebeuren om ook dit deel weer klaar
te maken voor de toekomst.

Ons dorpshuis kan alleen bestaan door
deze belangeloze inzet van onze
vrijwilligers.

De cv ketels zijn meer dan op. Het zwarte
doek op het schrootjesplafond mag niet
meer van de brandweer, in de toiletten
vallen de tegels spontaan van de muur, oud
sanitair. De douches in de kleedkamers zijn
niet legionella-proof volgens Vitens. Veel
zaken zijn op en versleten.

Een bijzonder moment was het zeker, want
voor het eerst werd het deze keer buiten in
onze voortuin gehouden, en dan ook nog
met een perfect georganiseerde barbecue!
Onder geweldige omstandigheden!
Met ambachtelijke hamburgers en dikke
lende klaargemaakt door Klaas Walburg en
afgemaakt, ge-slowcooked, door Willem
Starke op de barbecues.

Er moet dus nodig wat aan gebeuren.
Het gebruik van de evenementenzaal
verandert, de sport neemt in aantal uren af,
minder kinderen en andere interesses.
Maar er komt ook weer nieuw gebruik,
zoals concerten van Greidebrass en
Brassband
Tzum,
dansweekenden,
voorstellingen etc.

Maar wellicht nog historischer is het
gegeven dat het dit jaar 150 jaar geleden is
dat de pastorie gebouwd werd. De eerste
steen van de pastorie is gelegd op 4 mei
1868.
100 jaar later is de Stichting
gemeenschapshuis Tzum (de voorloper van
Stichting
doarpshûs
De
Moeting)
opgericht. Deze stichting heeft de oude
pastorie in bezit en beheer genomen, nadat
de dominee eerder al was vertrokken naar
de nieuwe pastorie even verderop aan de
Nieuwbuurtsterweg.

Doarpskrante

Met onze vaste dorpshuis-architect Zijlstra
zijn we al verschillende keren door het
gebouw gegaan om in beeld te krijgen wat
er allemaal moet gebeuren en wat de
kosten daar van zijn.
Hoewel het vervelend is dat er onderdelen
niet meer goed zijn/afgekeurd zijn, geeft
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dit natuurlijk ook veel voordelen als we
dan toch aan de slag moeten. We hebben
heel goed gekeken waar we kunnen
isoleren en zorgen dat we de exploitatie
kosten kunnen drukken. Dus isoleren, led
verlichting, betere aansturing verwarming
en moderne cv-ketels. We willen graag van
het gas af en zoveel mogelijk nul op de
meter, maar ons gebruik en dus verbruik
vind vooral in de donkere maanden en in
de avonduren plaats en is het op dit
moment nog niet handig om geheel over te
schakelen. We kijken goed wat we nu al
kunnen doen en mee kunnen nemen voor
omschakeling op een later moment.

De rest van het bedrag moeten we zelf inen
aanvullen,
vooral
met
zelfwerkzaamheid.
We weten nu dat we met de renovatie
kunnen beginnen en we hebben in grote
lijnen in beeld wat er moet gebeuren. En
we zijn inmiddels begonnen met het verder
in detail uitwerken van de werkzaamheden
om deze in behapbare “brokken” op te
knippen zodat we “tijdens de verbouwing,
de winkel open kunnen houden” Onze
planning is om in 2020 klaar te zijn.
Na deze verheugende mededeling hebben
we alle vrijwilligers nogmaals bedankt
voor hun inzet.

De begroting hiervan komt ongeveer op €
250.000,-. We zijn al geruime tijd bezig
om subsidies aan te vragen en fondsen aan
te schrijven. En het was dus een mooi
moment om te kunnen melden dat we al
voor ongeveer 70% van de begroting
toegezegd gekregen hebben. Waarbij we
nu al onze dank aan de voormalig
gemeente
Franekeradeel,
Wonen
NoordWest Friesland, het VSB fonds en
het Oranjefonds uitspreken en dan zijn er
ook nog een paar aanvragen onderweg.

Piet Smedinga heeft vervolgens nog een
korte toelichting gegeven over de
geschiedenis van de pastorie.
Toen kon er lekker gegeten en gedronken
worden. Het was gezellig en iedereen is
vol en voldaan weer naar huis gegaan!
Allemaal een hele fijne zomer toegewenst
!!
Het bestuur van doarpshûs de Moeting,
Petra, Willem, Lourenske, Ytsen

Doarpskrante
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VAKANTIE PERIODE
Stifting Stype Tadzjikistan betanket
alle Tsjommers!

TSJOMMER
UNDERNIMMERS

It suteljen mei de sûkerlatten fan bakkerij
De Schiffart foar it wurk fan Stifting
Stype Tadzjikistan is prachtich ferrûn en
hie in moaie opbringst. Wat in positive en
hertlike réaksjes krigen wy oan in protte
doarren! En dat jildt net allinnich foar dat
iene bestjoerslid dat hjir syn woartels te
lizzen hat ...

Kapsalon Elja
30 juli t/m 27 augustus

Nee werklik, it hat ús hiel goed foldien,
en de aksje is poerbêst slagge. Mei tank
oan ús sponsor bakkerij De Schiffart en
oan allegearre dy‟t bydroegen hawwe!

Bakkerij de Schiffart

De koeken foelen der sa goed yn, dat wy
krekt net genôch hiene om alle huzen by
del te gean, en benammen bûtenút
moasten wy sadwaande in pear oerslaan.
En fansels slagge it ek net om iderien
thús te treffen.

Slagerij Walburg

6 augustus t/m 26 augustus

13 augustus t/m 25 augustus

Pedicure Praktijk
It Fuottenein

Mochten jo dochs noch wat mear witte
wolle oer it wurk fan de Stifting, sjoch
dan
op
de
webside
www.stichtingstype.nl. Eventúeel steane
dêr ek de mooglikheden om noch in lytse
bydrage te jaan as wy jo mist hawwe.
Bydragen oan de Stifting Stype meie
ôflutsen
wurde
foar
de
ynkomstebelesting (ANBI).

Tijdelijk op Ds. J. van Dijkstraat 18
Tzum, Voor het maken van een afspraak kunt u
bellen naar tel: 0615698428

30 juli t/m 19 augustus.

Op 15 augustus giet de groep nei
Tadzjikistan ta om in nij wasklokaal ôf te
wurkjen, mei by de groep ek de (âld)Tsjommers Age Jelle Cnossen en Marten
Hingst. De groep pleatst geregeldwei in
ferslach fan ‟e wurksumheden. Jim kinne
dan sjen, wat der mei de opbringst fan
dizze en oare aksjes dien wurdt!

Mei nochris ús grutte tank,
Liuwe Westra
foarsitter Stifting Stype Tadzjikistan
De opbringst fan de koeke aksje wie
€450,-

Doarpskrante
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. 10 vragen aan…..

Julia Wierdsma
6. Wat kan er wel weg of kan anders?
Dat zou ik zo niet weten, we wonen hier te
kort om daar een oordeel over te geven.

1. Wie bent u ? Hoi ik ben Julia
Wierdsma. Ik ben sinds oktober 2017
inwoner van Tzum. We hebben een groot
(samengesteld) gezin met 7 kinderen, en ja,
dan kom je al gauw uit op een boerderij.
Tritzum 5 vonden wij ons geluk.

7. Als u zou gaan verhuizen, waar zou u
dan
naar
toe
willen
en
waarom?Verhuizen ? Oh ik moet er niet
aan denken. Nee wij zitten hier wel goed.

2. Wat doet u zoal? Ik werk samen met
mijn partner Marcel van der Haring. Hij is
hypotheekadviseur in Franeker en nu sinds
kort ook in Leeuwarden. Ik neem de
administratieve taken op me. Daarnaast
geef ik ook bootcamp aan de inwoners van
Tzum en omstreken. Bootcamp is een
buitentraining waar het hele lichaam aan
bod komt, zowel cardio als kracht,
Iedereen kan mee doen ongeacht leeftijd of
sportervaring, jij bepaald de intensiteit. We
sporten in groepsverband dus naast het
werken aan je algemene fitheid is het ook
gewoon heel gezellig! Iedere les ziet er
weer anders uit en die afwisseling houdt
het leuk.

8. Waar hebt u een hekel aan ?
Dierenleed, onze stofzuiger ( die heeft een
geluid als een straaljager), mensen die
altijd maar klagen, Abba.
9. Wat wilt u nog persé in uw leven doen
of bereiken? Mijn visie voor Bootcamp
Tzum is mensen verbinden en in hun eigen
kracht zetten. Een grote wens van mij is
een indoor Bootcamp bouwen in de schuur
zodat we ook winterdag of bij slecht weer
door kunnen trainen. Naast sport wil ik ook
mensen op weg kunnen helpen met
voeding.
10. Met wie zou u wel een weekje willen
ruilen en wat zou u dan gaan doen? De
meiden van Fitgirls.nl. Zij hebben een
groot online platform gebouwd om
vrouwen te motiveren het beste uit zichzelf
te halen op gebied van voeding, mindset en
sport. Heel inspirerend. Ik zou dan vooral
veel willen leren en nieuwe ervaringen op
willen doen om zelf toe te kunnen passen.

3. Waarmee vult u uw vrije tijd ? Naast
les geven sport ik zelf ook graag. Ook doe
ik jeugdwerk voor de Voorhof in Franeker.
Ik organiseer daar sportactiviteiten en
gezellige avonden voor de jeugd. Ook in
het weekend zijn we veel bezig op de
boerderij. Klussen en tuinwerkzaamheden
we hoeven ons nooit te vervelen.
4. Wat heeft u met Tzum ? Tzum is ons
thuis. Mijn kinderen gaan sinds kort ook
naar school in Tzum en ze vinden het
heerlijk. Mijn zoon voetbalt bij VV Tzum.
We genieten enorm van onze boerderij en
de rust van het buiten uit wonen. En via
school en de bootcamp hebben we ook al
veel leuke contacten opgedaan. We voelen
ons helenaal thuis hier.
5. Wat is volgens u het mooiste plekje in
Tzum? Tritzum 5 uiteraard !!
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ACTIVITEITENKALENDER
Zaterdag 7 juli 2018 t/m zaterdag
8 september 2018
Johanneskerk
Elke zaterdagmiddag tijdens Tsjerkepaad
expositie schilderijen van Greta Zandbergde Boer (oud inwoonster Tzum)
Zaterdag 21 juli 2018 t/m zondag
2 september 2018
Zomervakantie Noord
Zaterdag 25 augustus 2018
10.00 uur Lyntsjepark
Visserpartij
Dinsdag 28 augustus 2018 t/m vrijdag
31 augustus 2018
09.30 uur – 12.00 uur de Moeting
Vakantiebijbelweek
Vrijdag 14 september 2018 t/m zondag
16 september 2018
Wommelserweg Tzum
Fuel Power Event
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Piet’s Pagina

De foto van de pastorie is uit 1927 dominee IJ. Stelma woonde er toen.

De foto van de pastorie nu.
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De eerste steen werd gelegd op 4 mei
1868. (zie in de hal )

De eerste predikant die de pastorie
bewoonde was dus de genoemde D.
Cannegieter J.J. zn Hij woonde er tot zijn
overlijden in 1877. En de laatste predikant
die er woonde was dominee Jan de Waard.
(1961-1963 )

Door D. Cannegieter J. J. zn Predikant. En
de kerkvoogden,

Tot slot nog
geschiedenis:

H.L. Lanting; H.A. Visser en S. P.
Oosterhaven.

Een eerdere pastorie die gebouwd was in
1658 stond achter de pastorie van nu, en is
afgebroken toen de nieuwe pastorie van
1868 klaar was.

De Hervormde pastorie.
Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de
Hervormde pastorie gebouwd is.

Op 17 oktober van dat jaar was de bouw
klaar.

een

klein

stukje

De eerste steen van die pastorie is gelegd
door Johannes Couperus die toen de
predikant was. De steen is te zien in de
voorkerk. Verder zit aan de oostzijde van
de pastorie nog een gevelsteen met ook en
tekst in het latijn, uit de pastorie van 1568.

Met de bouw kon worden begonnen nadat
twee diaconie woningen die voor de
pastorie stonden werden afgebroken. Deze
woningen stonden links voor de pastorie
tegen het kerkhof bij de weg.
De bewoners waren Gabe Hessels
Hoekstra ( meester schoenmaker) en Jelle
Poort (klok en horloge hersteller.)

Deze pastorie had twee woonkamers, een
aanbouw plus paardenstal, en twee
koeienstallen. Ook was er een Appelhof en
moestuin, groot 20 roeden.

P. Bruinsma sloopte de diaconie woningen
voor f. 1100 gulden.
De pastorie is gebouwd door de aannemers
J.B. Duif en F. Fekkens voor een bedrag
van f.10989 gulden in vier termijnen
betaald.
B. Colenbrander was de eerste 4 maanden
opzichter bij de bouw kosten f. 200. de
tweede opzichter was G. Lamminga en hij
verdiende f. 172.
De kosten voor het schilder en glaswerk
waren f. 820. En werd door drie schilders
uitgevoerd. nl. J. van Dijk kreeg f. 210. T.
Terpstra f. 250 en H. Hoekstra f. 360.

Op de andere oude kaart zien wij de
nieuwbuurtsterweg met de lange houten
schutting om de Appelhof en moestuin van
de pastorie.

Wel mooi om nog even te vermelden dat
de timmerlieden van de kerkvoogdij f. 10
gulden kregen toen de topspant ( hoogste
punt)
was
geplaatst,
aldus
het
rekeningenboek van de kerkvoogdij bij
Tresoar in Leeuwarden.

Doarpskrante

De foto is gemaakt in het jaar 1912

Piet. S
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ook Schipborg, het Kniphorstbos, het
Noordlaarderbos en Noordlaren in de route
opgenomen.

Kuierje mei Murk
14 mei 2018 ”Drie Provinciën
Wandeltocht” Bakkeveen 40 km
Dit jaar maar weer eens naar Bakkeveen
geweest om de “Drie Provinciën” tocht te
lopen. Het was al aardig druk bij de start
toen wij daar om kwart voor acht kwamen.
Omdat wij ons niet bij de voor inschrijving
hadden ingeschreven konden we om kwart
over acht starten en niet om acht uur. Maar
om acht uur zagen we dat er niet streng
gecontroleerd werd op starttijden en dus
zijn wij toen ook maar weggegaan. Na de
start gingen we gelijk de bossen in rond
Dundelle,, onze startlocatie. Na een korte
tijd verlieten we de bossen en liepen we
door weiden en akkers, een pas ingezaaid
maisveld, met de opdracht achter elkaar te
lopen, en een veld met gepote aardappelen
kon ons met toestemming van de boer niet
tegenhouden. Ook de rest van de route
liepen we door bos, veld weide en akkers.
Verharde wegen waren een uitzondering.
Het was geweldig genieten van de natuur
en agrarische omgeving. Er waren dit jaar
wel veel rupsen, voordat je het wist had je
zomaar een stuk of wat op je lichaam. De
rustplaatsen waren deze keer ook niet zoals
anders in cafés of sportkantines, maar op
alternatieve locaties zoals padvinderij,
bed en breakfast en een boerderij. Vanuit
Bakkeveen liepen we in westelijke richting
onze route langs Wijnjewoude, Olterterp,
Beetsterzwaag en Ureterp. Het was een
mooie route met een ruime voldoende
voor de organisatie en een dikke pluim
voor de uitzetters.

Het was een prachtige route met veel
natuur, bijna geen asfalt gezien, en
prachtige vergezichten. Ook het weer hielp
mee aan deze geslaagde tocht. „s Morgens
regende het nog maar bij de start was het
droog en kwam de zon er bij en werd het
zelfs nog een beetje broeierig. Ook een
overtocht met het pontje van de familie
Vos aan de Drentse Diep maakte deel uit
van de route. Al met al een geslaagde dag
alleen jammer dat er niet meer wandelaars
de moeite hadden genomen om naar
Kropswolde te komen.

9 juni 2018 “9e Lustrum Wandeltocht”
Kropswolde 35 km 354 deelnemers
Vandaag hadden we een lustrumtocht
vanwege het 45-jarig bestaan van de
FLAL. De start was vanuit het
strandpaviljoen Meerwijck in Kropswolde
Het heette een rondje Zuiderlaardermeer,
maar voor de 35km lopers was het wel een
heel ruim rondje. Naast Zuidlaren waren
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DANKEWOL
foar alle kaarten,
blommen, attinsjes en
telefoantsjes die ik
krigen ha nei myn
operaasje en doe ik
thús kaam út it
sikehûs.
It wie geweldich!!
It hat ús allegear
goed dien.
Nynke en Gerrit
Strikwerda
en bern
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K.F. Wêz-Wis Tsjom

We zijn inmiddels meer dan
halverwege onze wedstrijdlijst
en er is veel werk verzet. Bijna
alle wedstrijden tot nu toe zijn
onder goede omstandigheden
gekaatst. Soms is het qua
deelname, met name bij de
jeugd, even puzzelen maar alle
wedstrijden hebben we met een mooie lijst
kunnen kaatsen!

Ook op KNKB niveau wordt door
enkele van onze leden regelmatig
een prijs gewonnen. Vanuit Tzum
is er deelname bij de 30+ en 50+
categorie,
Jongens-,
Schoolmeisjes-, Pupillen Jongensen Pupillen Meisjes categorie
deelname. Voor de schoolmeisjes,
Jongens en Pupillen jongens geldt dat er
ook
een
afdelingspartuur
was
vertegenwoordigd op het NK.

Behalve bij ledenwedstrijden zijn er ook
behoorlijk veel jeugdleden actief op
Federatiewedstrijden. Ook hier zijn al
verschillende prijzen gewonnen, zowel
individueel als met afdelingsparturen.

Op de kleine PC, het Fries Kampioenschap
schoolkaatsen, werd door drie leden van
onze vereniging gekaatst voor de
Staetlânsskoalle. Zij wisten uiteindelijk
alle partijen te winnen en werden dus Fries
kampioen. Tzum eindelijk op het bord!
Gefeliciteerd Bianca Hiemstra, Gebrich
Koster en Marrit Wielenga!

Afdelingswedstrijd Federatie 27 juni 2018
in Achlum: 1e prijs Gerbrich, Marrit en
Yannah bij de schoolmeisjes. 2e prijs
Anke,
Jildau
en
Alise
bij
de
e
jongens/meisjes. 1 prijs voor Allard,
Simon en Jorrit bij de pupillen jongens.
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We dachten ism met Tv Tzum qua prijzen
iets aparts te doen in bijvoorbeeld deze
vorm. Volgend jaar gaan we kijken naar
andere mogelijkheden. Geluiden uit het
deelnemersveld luisteren we graag naar. Al
maak je het natuurlijk nooit iedereen naar
de zin.

Wat betreft ons materiaal zijn we bezig
met het vervangen van onze “kwaadpalen”
en hun houders. Deze combinaties zijn oud
en bewerkelijk. Voldoen ook niet meer aan
de hedendaagse eisen die door de KNKB
worden opgelegd. We kijken naar een
makkelijker te (ver-)plaatsen systeem waar
geen pennen en hamers meer aan te pas
hoeven te komen en materiaal dat lichter is
qua gewicht.
Gezien de reacties van vorig jaar viel de
deelname bij het Teatsen op 10 juni jl. een
beetje tegen. Toch 9 parturen op de lijst. Er
werd uit alle macht gestreden om de
tuingereedschappen welke als prijs waren
gesponsord dit jaar door ACR Winsum.
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De jaarlijkse barbecue is inmiddels ook
geweest. Omdat we de laatste jaren o.a.
door sponsoring en bovengenoemde acties
steeds financieel positief het jaar konden
beëindigen hebben we gemeend deze
happening gratis aan te bieden aan onze
leden en vaste vrijwilligers. Het blijkt elk
jaar weer dat het regelen van vrijwilligers
moeilijk is. Zelfs steeds moeilijker wordt.
Toch redden we het vaak weer. Om
iedereen te bedanken voor hun inzet en tijd
vonden we dit een mooi gebaar. Velen van
jullie waren aanwezig. Hopelijk kunnen we
op jullie blijven rekenen.

We zien u allen graag 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 vervolg
van het seizoen!

Namens het bestuur,
Auke van der Meulen

Restant wedstrijdagenda
7 juli KNKB pupillen J/M 9.00 uur
-

15 juli Lyntsjedamespartij 13.00
uur.
25 augustus Visserpartij 10.00 uur
1 september Kind-Ouder partij +
DEL senioren 10.00 uur
7 september Nachtkaatsen 20.00
uur
16 september KNKB heren 50+
10.00 uur
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Voetbalactiviteiten.
Terwijl we momenteel
de wedstrijden op het
WK
in
Rusland
kunnen
volgen,
kunnen we tevens nog
even terugblikken op
enkele activiteiten die
we
na
de
voetbalcompetitie nog
hebben gehad.

Het winnende team van De Knikkeraars!
Zaterdag 9 juni was de afsluiting van het
voetbalseizoen 2017/2018.
De Jeugdcommissie had samen met de
Feestcommissie van de Senioren een leuk
parcours uit gedacht welke in team vorm
doorlopen moest worden. ‟s Morgens de
Jeugd en ‟s middags de Senioren. Enkele
oefeningen
hierbij
waren;
een
snelheidsmeter voor het schieten, een
levend tafelvoetbalspel, voetbalcurling,
voetvolley en penalty schieten.
De jeugd ging na afloop aan de patat en
voor de Senioren stond de bbq weer klaar.
Een mooie manier om zo gezamenlijk af te
sluiten!

Zo was er op de woensdagavond van 30
mei een speciale wedstrijd voor JO 9 jaar.
Zij namen het deze avond op tegen hun
moeders! Onder fantastische omstandigheden vond dit treffen plaats op It
Lyntsjepark! Na een 1-1 ruststand wisten
de “mannen”van O9 de wedstrijd toch nog
te winnen; 3-1!
Een patatje na de wedstrijd was dus wel op
zijn plaats!

In het nieuwe seizoen, wat begin
september begint met bekerwedstrijden, zal
de VV Tzum in principe bij de Jeugd weer
met dezelfde teams meedoen aan de
competitie (start 29 september).
Bij de Senioren is dit iets anders, hier
houden we 1 Senioren Herenteam over en
1 Senioren Vrouwenteam! Voor het eerst
in de geschiedenis van VV Tzum dus maar
één Herenteam!
Echter, zijn we nog bezig om een 35+
elftal op de been te krijgen. Deze spelen
dan in pouleverband op de vrijdagavond en
één keer per maand. We hopen dit van de
grond te krijgen.

Op vrijdag 8 juni vond weer het
Stratenvoetbal toernooi plaats.
Dit jaar slechts met 4 teams. Buurtver.
Tusken Terp en Wetter was houder van de
Wisselbokaal. Zij werden in deze 22e
editie 2e achter de nieuwe winnaar De
Knikkeraars. De Knikkeraars wisten alle 3
wedstrijden vrij overtuigend te winnen en
werd daardoor de terechte winnaar!
Bv De Nije Bining werd deze avond 3e en
Smiwofa eindigde als laatste.

Tenslotte wens ik alle voetballers en
voetbalsters en fijne vakantie toe en we
zien jullie graag weer in september!
Hauke van der Meulen.
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Nieuws van de Staetlânsskoalle
Kunstroute

Dan ging je door naar
het rusthuis daar waren de zonnebloemen
van groep 7&8. Dan kwam je de Dominee J.
van dijkstraat nummer 5 daar woonde de
kunstenares die prachtige schilderijen van
het platte land gemaakt had, en van oude
rommel een robot had gemaakt. En in die
zelfde staat was er op nummer 22 ook nog
van alles te zien van de schilders. In het
steegje naar de Pastorijleane zaten juf
Sietske en juf Saskia helemaal in het grijs als
een standbeeld. Dan ging je naar de Jorit
Martens straat nummer 28 waren schilderijen
te vinden van Warhol en Modigliani. En bij
de zelfde straat
op nummer 15 waren de
echte schilderijen van Erik Pater. Dan ging je
naar het noord daar was een geschilderd hek
gemaakt door de kleuters. En daar verderop
het Noord waren er foto‟s van de kleuters.
Dan ging je naar de Voorstraat nummer 3
daar waren ook nog wat schilderijen. Dan op
het laatst liep je naar de bakker, daar waren
creatieve visjes gemaakt door groep 1&2.
Dan liep je door naar de zijkant van de
bakker en daar eindigde iedereen met een
lekker ijsje.

De mensen die de kunstroute gingen lopen,
werden ontvangen met koffie of limonade en
een stukje cake. De kunstroute begon met
een paar tekeningen & schilderijen in school
zoals:
Mondriaan
groep 1&2,

Het was een groot succes!!
Picasso groep 7&8,
Warhol groep 3&4 en

Gemaakt door: Marrit & Rindert
Erik Pater

van Gogh groep 5&6. Buiten op de
schoolramen waren er nog wat tekeningen
van Paul Klee. Dan kon je verder lopen naar
de oude showroom, daar waren nog meer
tekeningen van deze schilders. Verderop bij
de slager waren er schilderijen van Amedeo
Modigliani. In de Dekemastraat nummer 10
kon je kijken naar Warhol & Modigliani.

Doarpskrante

Omdat er op de Steatlanskoalle een
projectweek werd gedaan over „kunst‟, werd
kunstenaar Erik Pater uit Franeker gevraagd
om een aantal workshops te geven aan de
schooljeugd. De kinderen maakten onder zijn
leiding schilderijen in de stijl van Modigliani
en James Rizzi, maakten een graffiti muur
met hun eigen naam of een schilderij van een
wonderlijke onderwaterwereld. Deze en
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andere door de kinderen gemaakte
kunstwerken zijn te zien geweest tijdens de
Kunstroute die op 7 juni in Tzum plaats
vond.

Musical groep 7&8
Woensdag 4 juli hebben wij ons eind
musical gehad. `s Ochtends hadden wij de
generale die was voor de kinderen van de
school en voor de opa`s en oma`s. Iedereen
vond het leuk om te doen maar het was niet
vlekkeloos. `s Avonds hadden we de echte
musical. Die was voor de rest van de mensen
die wilden kijken.
De musical heette „Bende Op De Camping‟.
Het speelde zich af op „Camping Alles
Went‟. Gretina is de beheerster van de
camping samen met haar kleindochter
Amber. Jack en Roos wilden er een luxe
vakantie resort bouwen. De ene helft was een
bende en de andere helft lag plat. Jack en
Gretina hadden allebei gasten, Jack voor zijn
resort en Gretina voor haar gezellige
Camping.
Dit was een samenvatting van de musical als
u er niet bij kon zijn kunt u ook altijd nog de
dvd kopen.
Wij willen iedereen bedanken die ons
geholpen hebben bij de musical.

Erik Pater is een kunstschilder uit Franeker
die in 2016 voor zichzelf is begonnen met
het geven van schilderlessen. Hij heeft van
zijn passie voor het schilderen zijn werk
gemaakt en begeleidt in zijn lessen cursisten
bij het maken van schilderijen. Naast kennis
over technieken en materiaalgebruik speelt
gezelligheid ook een belangrijke rol. De
lessen zijn er voor jong en oud, voor
beginners en voor gevorderden.
Zelf maakt Erik natuurlijk ook schilderijen
en die vallen vooral op doordat ze wat
afwijken qua vormgeving. Zo heeft hij een
schilderij gemaakt wat om een hoek gaat (je
kunt het dus alleen maar op de hoek van een
muur hangen), een schilderij wat bestaat uit
drie losse panelen die als een soort van
puzzelstukken in elkaar passen of een
schilderij wat geschilderd is op 31
zeshoekige doeken, die gezamenlijk een
beeld vormen.

Gemaakt door: Gerbrich en Marije.
Groep 8 naar het VO
De leerlingen van groep 8 nemen woensdag
18 juli afscheid van ons. Volgend jaar gaan
ze naar het voortgezet onderwijs.
Onderstaand kunt u lezen wie naar welke
school gaat.
Femke: Simonvestdijk Franker
Cilke: Simonvestdijk Franker
Teade Wytse: Simonvestdijk Harlingen
Wilke: Simonvestdijk Harlingen
Aafke: AMS
Simon: AMS
Bianca: AMS
Gerbrich: AMS
Melissa: AMS
Luuk: AMS
Marrit: AMS
Ryan: AMS
Gerrit-Jan: AMS
Caprice: Marne college

Het werk van Erik Pater is te bekijken op
zijn website www.erikpater.com maar is in
het weekend van 15 en 16 september ook te
bekijken bij hem thuis aan de Dr. Jelle
Bangastraat 20 in Franeker. Hij organiseert
dat weekend een open atelier, waarbij de
deur van zijn huis open staat voor
belangstellenden. Van 13-17 uur kunnen
geïnteresseerden een kijkje nemen bij
schilderijen van Erik zelf en van zijn
cursisten.
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Kleurplaat
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PUZZEL NUMMER 3-2018
Wanneer u de puzzel in dit nummer opgelost heeft, schrijft u de oplossing op de
antwoordstrook. Daarna brengt, stuurt of mailt u de oplossing voor 19 september naar
het redactieadres. Onder de goede inzenders verloten wij dan weer een prijs van € 7,50.
De oplossing van vorige puzzel was:

“Energielabel”
De prijs is gewonnen door: Mw. K. v/d Weij-Smedinga, Dekemastraat 11
Antwoordstrook Puzzel nummer 3-2018
redactie@tsjom.nl
whatsapp
06-59544643

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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Bysûnder,
wat in krêft.

Welke kant
op?

Links!... of euhh
rjochts! Ja! Of
toch net??

Binne we fan de
route of rekke?
Tsja… euh…
niet geschoten
ia altijd mis….

Zucht…
mannen en
richten…

Helemaal
top….…..

Johan. Helje
efkes in
pleister….. doch
mar twa.
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