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Redactioneel

Beste lezer,
Vóór u ligt de 1e uitgave van de Op ‘e Hichte van 
2016. We zullen dit jaar met veel enthousiasme, 
5 uitgaven van Op ‘e Hichte maken. De data’s 
voor het inleveren van kopij, staat elke uitgave 
onderaan de 3e pagina bij Colofon en vroegtijdig 
op de site van tsjom.nl. Zoals eerder aangegeven 
op de site van tsjom.nl, zien we graag dat de kopij 
als volgt wordt aangeleverd: 

Uw kopij aanleveren in een Word-document
Indien mogelijk de instellingen voor opmaak 
instellen op:
- 2 kolommen
- Lettertype Times New Roman
- Lettergrootte: Kop 14, tekst 12
- Indien aanwezig foto’s in de tekst plaatsen
- Indien aanwezig logo boven de kop plaatsen

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

In deze Op ‘e Hichte weer veel nieuws van 
onze vele verenigingen, aankondigingen van 
activiteiten op sportief- en cultureel gebied en 
onder andere wandelnieuws vanuit de organisatie 
van de Slachtemarathon.

Wij wensen u weer veel- en lang leesplezier.

De redactie.

Vereniging van 
dorpsbelang

Beste dorpsgenoten,

Het is alweer even geleden dat wij vanuit 
dorpsbelang iets hebben laten horen in Op e Hichte, 
maar des te meer valt er nu iets te vermelden.

Speeltuin Osingastraat
Zoals u heeft kunnen zien hebben we tegen alle 
verwachtingen in een geheel nieuw speeltuintje 
gekregen op de Osingastraat. Het was een 
verrassing aangezien het plan was om deze 
speeltuin te laten vervallen en een nieuwe speeltuin 
te realiseren op het oude kaatsveld. Echter door 
miscommunicatie binnen de gemeente is er toch 
een nieuw speeltuintje gerealiseerd omdat er 
volgens de gemeente nog geld beschikbaar was 
uit het budget voor de inrichting van de openbare 
ruimte. 
Voorgaande is door dorpsbelang besproken met 
gemeente. Ik denk dat we blij mogen zijn met 
deze speeltuin ook al had het geld goed gebruikt 
kunnen worden voor de nog te realiseren speeltuin 
op het kaatsveld.

Speeltuin Oude kaatsveld
Afgelopen jaar is de speeltuinwerkgroep van 
Dorpsbelang druk bezig geweest met het maken 
van plannen, overleggen met de gemeente en 
woningbouwvereniging en met het aanschrijven 
van fondsen. Ook hebben we op basis van de 
kleurplaten en werkstukken van de Statlânsskoalle 
een ontwerp gemaakt hoe de speeltuin er uit moet 
komen te zien. Het Rabobank Coöperatiefonds, 
VSB Fonds, NSGK, Jantje Beton, het Iepen 
Mienskips Fûns en het Waddenfonds hebben 
allen een bijdrage toegekend. We zijn dus een 
heel eind op streek met de financiën. We gaan 
nog in overleg met de woningcorporatie (eigenaar 
van het veld) en de gemeente over hun bijdrage in 
het totale plan. 
Het plan zal niet alleen gericht worden op 
de speeltuin, maar aanpak van het volledige 
kaatsveld.
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Kerstboomactie 
Woensdag 13 Januari konden de 
kerstbomen ingeleverd worden, de 
kinderen hebben hun best gedaan en een 
mooi aantal van 104 bomen verzameld. De 
prijzen zijn verdeeld en rond gebracht, 
maar de winnaars waren Jildau en Marrit 
Wielenga en Marije, Berber en Redmer 
van der Meulen met 52 bomen. 

 

Nieuwe borden 
Als u de weg al eens kwijt was in Tzum, 
die tijd is dan nu voorbij. Er zijn twee 
nieuwe dorpsplattegronden geplaatst op de 
Franekerweg en de Wommelserweg. De 
plattegrond is weer up to date en de borden 
zijn onderhoudsvriendelijk. Met dank aan 
Willem Elgersma voor het in elkaar zetten 
en Jan de Boer voor het plaatsen. 

 

Actualiseren gegevens verenigingen op 
de website Tsjom.nl 
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ingeleverd worden, de kinderen hebben hun 
best gedaan en een mooi aantal van 104 bomen 
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Marrit Wielenga en Marije, Berber en Redmer 
van der Meulen met 52 bomen.
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Als u de weg al eens kwijt was in Tzum, die 
tijd is dan nu voorbij. Er zijn twee nieuwe 
dorpsplattegronden geplaatst op de Franekerweg 
en de Wommelserweg. De plattegrond is weer up 
to date en de borden zijn onderhoudsvriendelijk. 
Met dank aan Willem Elgersma voor het in elkaar 
zetten en Jan de Boer voor het plaatsen.

Actualiseren gegevens verenigingen op de 
website Tsjom.nl
Op de website van Tsjom staan onder het kopje 
“verenigingen” een link naar het onderdeel van 
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ervaring dat de gegevens m.b.t. bestuursleden, 
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bestuursleden te kunnen benaderen. Wij willen 
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graag uw aandacht hiervoor vragen en waar 
nodig deze gegevens te actualiseren.

Jaarvergadering en beker van verdienste
Op maandag 7 maart vanaf 19.30 bent u 
van harte welkom om de jaarvergadering van 
dorpsbelang. In deze jaarvergadering wordt elk 
jaar de “beker van verdienste”uitgereikt aan één 
of meerdere personen die zich vrijwillig hebben 
ingezet voor ons dorp. Ook dit jaar willen wij 
dat doen. Suggesties voor personen die volgens 
u in aanmerking komen voor de beker, kunnen 
worden ingediend via de mail op info@tsjom.nl 
of met een briefje door de deur bij Freerk Leijstra 
op voorstraat 10.

32e EDITIE VAN DE 
HALVE MARATHON 
VAN TZUM OP 
23 JANUARI

RECORD AANTAL DEELNEMERS BIJ 
ZONNIGE HALVE MARATHON TZUM.
De Sportvereniging Friesland uit St.-Jabik 
organiseert al 36 jaar vele recreatielopen in 
Friesland, Groningen en Drenthe. De club is 1 
april 1980 opgericht door Jan en Josefien Kooistra 
omdat Jan was gestopt met snelwandelen en lange 
afstandwandel-tochten maar wel graag door wilde 
gaan met het organiseren van trimloopjes die ze 
onder de vlag van de SV de Lat organiseerden 
in Leeuwarden, Oenkerk, Appelscha, St.Jabik en 
Oudemirdum.

De SV De LangeAfstandTippelaars wilde die niet 
meer organiseren en omdat veel verenigingen en de 
atletiekbond niet zo weg waren van recreatielopers 
en zij juist wel besloten ze de SV Friesland op te 
richten samen met hun snelwandelvrienden Jilt 
Postma en Jan Cijs.  Geen gedoe met leden etc 
maar leuk en gewoon trimloopjes organiseren voor 
de liefhebbers met als doelstelling zo goedkoop 
mogelijk zodat niet het inschrijfgeld een drempel 
hoeft te zijn om me te doen.

Na 5 jaar sloot men zich aan bij de atletiek-unie 
en werden heel veel “wilde”lopen overgenomen 
en onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse 
Atletiekunie georganiseerd.
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unie en werden heel veel “wilde”lopen 
overgenomen en onder de vlag van de 
Koninklijke Nederlandse Atletiekunie 
georganiseerd. 

Nu 36 jaar later zijn Josefien en Jan nog 
steeds actief met hun SV Friesland en één 
van de lopen die ze al zoveel jaren 
organiseren met Arie Smedinga en de VV 
Tzum is de halve marathon van Tzum, 
maar nog nooit werd deze onder deze 
omstandigheden georganiseerd dan 

afgelopen zaterdag, zonnig 7 a 8 graden en 
een beetje wind die later iets steviger werd.  

 

Ook nog nooit stonden er zoveel lopers aan 
de start 430 uit alle delen van Nederland en 
zelfs uit het buitenland. De meesten zijn lid 
van de SV Friesland die 750 leden heeft en 
deze loop de eerste is van de club-
competitie waarvan de prijzen van 2015 
hier werden uitgereikt. Fanatieke leden 
lopers die de meesten van de 12 lopen 
meededen ontvingen een waardebon van 
50% korting op hun schoenenaankoop 
aangeboden door Running Center John 
Sloot en daarbij nog eens een bon van 25% 
korting aangeboden door SV Friesland. 

 

Het inschrijfgeld hoort nog steeds bij de 
laagste van Nederland, voor € 3,00 kan 
men bv de halve marathon lopen, krijgt 
men een goed uitgezet en fraai parkoers 
aangeboden 3 keer warm drinken 
onderweg, worden de tijden opgenomen 
voor de uitslag en krijgt men warme 
bouillon, thee, fruit etc. na de finish. Ook 
kan men voor dit bedrag ook nog warm 
douchen.   Veel “hollanders”zijn vaak 
verbaast dat dit allemaal voor dat bedrag 
kan bij hun is het vele malen duurden en 
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JANUARI 

RECORD AANTAL DEELNEMERS 
BIJ ZONNIGE HALVE MARATHON 
TZUM. 

De Sportvereniging Friesland uit St.-Jabik 
organiseert al 36 jaar vele recreatielopen in 
Friesland, Groningen en Drenthe. De club 
is 1 april 1980 opgericht door Jan en 
Josefien Kooistra omdat Jan was gestopt 
met snelwandelen en lange afstandwandel-
tochten maar wel graag door wilde gaan 
met het organiseren van trimloopjes die ze 
onder de vlag van de SV de Lat 
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doelstelling zo goedkoop mogelijk zodat 
niet het inschrijfgeld een drempel hoeft te 
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Na 5 jaar sloot men zich aan bij de atletiek-
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georganiseerd. 
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van de lopen die ze al zoveel jaren 
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omstandigheden georganiseerd dan 

afgelopen zaterdag, zonnig 7 a 8 graden en 
een beetje wind die later iets steviger werd.  

 

Ook nog nooit stonden er zoveel lopers aan 
de start 430 uit alle delen van Nederland en 
zelfs uit het buitenland. De meesten zijn lid 
van de SV Friesland die 750 leden heeft en 
deze loop de eerste is van de club-
competitie waarvan de prijzen van 2015 
hier werden uitgereikt. Fanatieke leden 
lopers die de meesten van de 12 lopen 
meededen ontvingen een waardebon van 
50% korting op hun schoenenaankoop 
aangeboden door Running Center John 
Sloot en daarbij nog eens een bon van 25% 
korting aangeboden door SV Friesland. 

 

Het inschrijfgeld hoort nog steeds bij de 
laagste van Nederland, voor € 3,00 kan 
men bv de halve marathon lopen, krijgt 
men een goed uitgezet en fraai parkoers 
aangeboden 3 keer warm drinken 
onderweg, worden de tijden opgenomen 
voor de uitslag en krijgt men warme 
bouillon, thee, fruit etc. na de finish. Ook 
kan men voor dit bedrag ook nog warm 
douchen.   Veel “hollanders”zijn vaak 
verbaast dat dit allemaal voor dat bedrag 
kan bij hun is het vele malen duurden en 

nog warm douchen.   Veel “hollanders”zijn vaak 
verbaast dat dit allemaal voor dat bedrag kan bij 
hun is het vele malen duurden en komt het voor 
dat er één euro per kilometer wordt gevraagd.

 Voor de organisatie was het nog een spannende 
week, zou het sneeuw langs de Bolswardervaart 
dooien op het recreatiepad of blijft het liggen 
en is het glad. Gelukkig veel dooi en regen en 
kon er veilig hard gelopen worden op die mooie 
paden met prachtig uitzicht over het Friese land 
en verkeersvrij.
Vol lof was men, jammer dat het bij de jeugdloop 
even mis ging maar daarvoor is ook een oplossing 
bedacht. Met dit aantal deelnemers is het fijn 
dat ze gebruik mogen maken van de Showroom 
Strikwerda daar is meer ruimte dan in de kantine. 
De vrijwilligers werden bedankt en kregen de 
nodige schouderklopjes van de deelnemers. Het 
start/finishgebied was ook weer gezellig ingericht 
en DJ Christiaan Valk verzorgde het geluid. De 
boog en tenten stonden er en kon er even onder 
het genot van wat drinken nagepraat worden over 
deze loop. Ook het sociaal contact is bij het lopen 
belangrijk.

Prachtige foto’s en uitslagen staan op de site 
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Prachtige foto’s en uitslagen staan op de 
site www.svfriesland.nl en www.tsjom.nl 
 
SV Frieslandloper Riekele Kobes  
Leeuwarden won de halve marathon in 
1.41.43 hij was een klasse apart, traint 
samen met Koos Jelmer de Vries, die de 10 
engelse mijlen won in 59.11  olv. Sjouke 
Touber op de atletiekbaan van BV Sport op 
het Nylan Leeuwarden. De Lionitasser 
Johannes Postma Leeuwarden won de 10.2 
km in 37.10 en de Burgummer Pieter Prins 
ook SV Friesland won de 5.5 km. in 20.59 
Bij de vrouwen was Brenda de Jong 
Impala Drachten de snelste op de halve 
marathon 1.41.37, Hester Salverda 
Oudemirdum won de 16.1 km 1.12.51 de 
10.2 km was voor Gietje v.d.Schaaf 
Berltsum 49.11 en de 5.5 km Charissa 
Zijlstra Lekkum 27.00   
 
De volgende loop van SV Friesland is op 
zaterdag 13 februari de Kleine Wielenloop 
in Leeuwarden ook daar worden veel 
deelnemers verwacht. 
 
Ook veel Tzummers en/of oud Tzummers 
deden aan deze loop mee. Hun tijden – 
overgenomen van SV Friesland - kunt u 
hier onder lezen; 

De halve marathon; ( 21 km) 
23e Oege-Piet van der Weij 1.37.13 
42e Jurrit Dijkstra  1.41.40 
67e Femke Gerbranda  1.52.00
 (Emmeloord)  
69e Sybren de Groot  1.53.47 
114e Teun van der Meij 2.21.00 
 
Herman Westerhuis werd 9e op 16 km 
lopers in de tijd van 1.11.03 
 
De tijden op de  10,2 km; 
12e K. Greidanus (Bilthoven) 42.17 
32e Yde Leijstra (Voorburg)  49.03 
53e Harmen Westra  52.07 
54e Erwin Atsma  52.14 
66e Aart Dijkstra  54.55 
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www.svfriesland.nl en www.tsjom.nl
SV Frieslandloper Riekele Kobes  Leeuwarden 
won de halve marathon in 1.41.43 hij was een 
klasse apart, traint samen met Koos Jelmer de 
Vries, die de 10 engelse mijlen won in 59.11  
olv. Sjouke Touber op de atletiekbaan van BV 
Sport op het Nylan Leeuwarden. De Lionitasser 
Johannes Postma Leeuwarden won de 10.2 km 
in 37.10 en de Burgummer Pieter Prins ook SV 
Friesland won de 5.5 km. in 20.59
Bij de vrouwen was Brenda de Jong Impala 
Drachten de snelste op de halve marathon 1.41.37, 
Hester Salverda Oudemirdum won de 16.1 km 
1.12.51 de 10.2 km was voor Gietje v.d.Schaaf 
Berltsum 49.11 en de 5.5 km Charissa Zijlstra 
Lekkum 27.00  

De volgende loop van SV Friesland is op zaterdag 
13 februari de Kleine Wielenloop in Leeuwarden 
ook daar worden veel deelnemers verwacht.

Ook veel Tzummers en/of oud Tzummers deden 
aan deze loop mee. Hun tijden – overgenomen 
van SV Friesland - kunt u hier onder lezen;

De halve marathon; ( 21 km)
23e  Oege-Piet van der Weij 1.37.13
42e  Jurrit Dijkstra  1.41.40
67e  Femke Gerbranda  (Emmeloord)  1.52.00
69e  Sybren de Groot  1.53.47
114e  Teun van der Meij  2.21.00

Herman Westerhuis werd 9e op 16 km 
lopers in de tijd van   1.11.03

De tijden op de  10,2 km
12e  K. Greidanus (Bilthoven) 42.17
32e  Yde Leijstra (Voorburg)   49.03
53e  Harmen Westra  52.07
54e  Erwin Atsma  52.14
66e  Aart Dijkstra  54.55
75e  Gerbrich Elgersma  56.26
80e  Nynke de Jong  56.38
81e  Sjoerdtje Keizer  56.42
85e  Marrit Strikwerda  57.18
86e  vriend Jeroen Zondervan 57.18
99e  Lidewey Jorna  58.43
107e  Appie de Bruin  1.00.00
114e  Nynke Strikwerda  1.00.37
118e  Anita Reitsma  1.01.40

119e  Erik Vogelaar  1.01.40
121e Joukje Atsma  1.02.34
130e Sjoerd Fortuin  1.04.37

De tijden op de 5,5 km
9e  Sietze Vietor  26.36
10e Jelmer Wielenga  26.43
16e Tsjitske van der Sluis 28.41
17e Marieke Meinsma  29.04
21e  Jacob Bosch  30.18
22e  Jitske van der Sluis 33.04
30e  T. Greidanus (Kubaard)  33.12
31e  Anjali Kooistra  33.12
34e  Sandra Adely  34.11
36e  Elisah Vos  34.31
37e  Britt Lormans  34.32
38e  Reina Talsma  34.37
41e  Alise Elgersma  35.41
42e  Jildau Wielenga  35.41
47e  Baukje Ypenga  37.48
49e  Tsjitske Vietor  37.53
54e  Corry Hoekstra  42.58

Tenslotte voor de jongste jeugd de 1.2 en de 
2.4 km

Marrit Wielenga werd 5e op de 2.4 km, 
haar tijd was 11.00 minuten precies.
7e  Yannah Palma  12.08
10e  Femke Hoogland  13.56
11e  Bianca Hiemstra  16.55

Jorrit Palma was de snelste op de 1.2 km, 
hij liep dit in 5.09 minuten!
4e  Watse Westra  6.10
8e  Dankert Vogelaar  6.27
9e  Marije Westra  6.31
13e  Doete Vogelaar  6.45
16e  Jelmer Eijsinga  7.21
17e  Jorick Tamminga    7.23
18e  Janet Adema  8.50
19e  Pieter de Groot  8.51
20e  Doutzen Meppelink 8.56
21e  Ellis de Groot  9.12
23e  Olivia Buchholz  10.02 
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Waarom lid worden van 
de begrafenis (crematie) 

vereniging Tzum??

• Onze vereniging werkt zonder 
winstoogmerk;

• onze doelstelling is geen zakelijke, 
doch persoonlijke dienstvereniging;

• lidmaatschap slechts € 12,50 p.p.p.j. 
(vanaf 18 jaar);

• deskundige bode.

Daarom hebben reeds vele 
dorpsgenoten gekozen voor onze 
uitvaartsvereniging!!!

Reacties naar: Begrafenisvereniging 
Tzum p/a  A. Wielenga, Terpzicht 8, 
8804 PA Tzum, tel. 45 28 24 
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Ha goeie minsken!

It giet oan!
Net (spitich genoch) de alvestèdentocht, mar de 
toanielfoarstelling fan Nut en Genoegen! (ek 
prachtich en lekker waarm)
D’r wurd troch de spilersploech wer hurd repeteart 
om it stik LIBJEND APART TEGEARRE op’e 
planken te krijen.
In moai blijspul mei wer in totaal oar byld as 
ferline jier. In ferrassing foar jimme! 
Wat we al wol fertelle kinne is dat t mei de 
ferhúzing fan de mem/’frou fan’ te krijen hat. 
De minsken die t by har belutsen binne hawwe 
allegearre in oar belang foar wat betreft it hûs 
wer’t se nei ferhúzje sil. Moaie en ek hilaryske 
taferielen sille him ôfspylje mei û.o de buorfrou, 
mei sjerry, kwasten en ferf. Koart sein en om net 
noch mear te ferklappen: de muoite wurch om te 
kommen en te genietsjen fan alles wat dr gebeure 
sil. En leau ús mar; dat is genoch!!

Op’e folgjende dagen binne jim wolkom:

Sneon 20 febrewaris 20.00 oere
Snein 21 febrewaris 14.30 oere

Op freed 19 febrewaris is de generale repetysje 
foar de skoalbern om 19.30 oere.

Op sneon en snein komt it duo Ko en Zo om 
muzyk te meitsjen foar noch mear gesellichheid! 
En fansels wer in moaie ferlotting op beide dagen.

Wolle jimme wis wêze fan in plakje by de 
foarstellingen? Fanôf 5 febrewaris kinne 
yntreekaarten kocht wurde by Bakkerij de 
Schiffart as bestelle fia www.gewoontegek.com 

Oant 20 as 21 febrewaris!
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Toanielferiening 
Nut en Genoegen

Laatste nieuws Brassband Tzum

De afgelopen tijd stond in het teken van de 
feestdagen. 19 december hadden we kerstconcert 
met Sander van Marion, van beide kanten erg 
positief en zeker voor herhaling vatbaar. 

Op 24 december hebben we de kerstnachtdienst 
begeleid. Ook zijn er toen fotò s gemaakt van 

de band. Deze kunt u vinden op onze site en 
facebook pagina.
Op 29 december hebben we het jaar afgesloten 
met een gezellige oudjaarsborrel. Inmiddels zijn 
de repetities weer volop begonnen. 

De volgende activiteiten van Brassband Tzum 
zijn 12 maart Bazar en 19 maart jeugdconcert. 

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet, 

Bestuur en leden Brassband Tzum. 
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Terugblik 2015 buurtvereniging de Knikke-
raars

Als buurtvereniging ‘de Knikkeraars’ van de 
Nieuwbuurtsterweg vonden we het hoog tijd om 
iets van ons te laten horen.
We hebben een voltallig bestuur wat zeer actief is 
in het organiseren van activiteiten.

In januari begonnen we met de jaarvergadering, 
hier worden de activiteiten gekozen en gepland 
met inbreng van al onze leden. Na afloop van de 
vergadering is er fanatiek gesjoeld en ging Jetze 
Boersma er met de hoofdprijs vandoor.  

Deze keer was er voor het jaarlijkse uitje geko-
zen voor een bezoek aan het Abe Lenstra stadi-
on. Met een ploeg van circa 30 personen jong en 
oud hebben we in twee groepen een rondleiding 
gekregen door het stadion en een bezoek aan de 
pronkkeamer van SC Heerenveen. 
Niet iedereen die mee was is Heerenveen-fan en 
dat was op een ludieke manier verbaal ook te 
merken (A. Smedinga.). 
  

Er stond een heerlijk Saksisch buffet voor ons 
klaar waar goed gebruik van gemaakt werd na 
het vele traplopen door het stadion. Met een vol-
daan gevoel is iedereen weer huiswaarts gegaan.

Na het succes van de vorige, hebben we op 15 
juni de buurtbarbecue gehouden. Na de 1e ronde 
barbecue gingen de liefhebbers jong en oud de 
buurt in op zoek naar puzzelstukjes die lagen bij 
plekken waar vooraf foto’s waren gemaakt die op 
hun puzzelkaart stonden. Wie als eerst[e] de puz-
zelstukjes compleet had ontdekte een oude foto 
van de Nieuwbuurtsterweg en was winnaar.  Hier 
hadden we trek van gekregen waarna de barbe-
cue zich vervolgde. Er werd gezongen en gespro-
ken tot in de late uurtjes. 
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15 juni de buurtbarbecue gehouden. Na de 
1e ronde barbecue gingen de liefhebbers 
jong en oud de buurt in op zoek naar 
puzzelstukjes die lagen bij plekken waar 
vooraf foto’s waren gemaakt die op hun 
puzzelkaart stonden. Wie als eerst[e] de 
puzzelstukjes compleet had ontdekte een 
oude foto van de Nieuwbuurtsterweg en 
was winnaar. 

Hier hadden we trek van gekregen waarna 
de barbecue zich vervolgde. Er werd 
gezongen en gesproken tot in de late 
uurtjes.  
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ging Jetze Boersma er met de hoofdprijs 
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Ynljochtings: Lourenske van der Kooy
Tillefoan: 06-31268604

Meester Klaas Douwesstraat 1, 8804 NV  TZUM, Tel.:  0517-452822, b.g.g.: 0517-269717

www.obeliskhovenier.nl

Obelisk Ontwerpbureau:
Uw tuinwensen vertaald naar een verrassend ontwerp!

Tevens levering van:
- Vaste planten, bomen en heesters
- Sierbestratinsmateriaal en graszoden
- Exclusieve tuinaccessoires

Voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van uw tuin is Obelisk de 

partner die ervoor zorgt dat het gerealiseerd wordt. Op alle gebieden heeft Obelisk ruime ervaring, samen met u 

zoeken we naar de best mogelijke oplossing voor uw tuin. Doordat Obelisk een totaalpakket biedt weet u zeker dat 

de producten die worden gebruikt ook daadwerkelijk voor het juiste doeleinde bestemd zijn. De materialen die 

worden gebruikt zijn van hoogwaardige kwaliteit, zodat u hier optimaal van kunt genieten.
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Kom en kijk eens in

 Voor al uw christelijke:

 * boeken - geloofsopbouw
  - romans
  - jeugdboeken
  - dagboeken
  - liedboeken
 * boekenleggers (volop)
 * kado-artikelen
 * muziek / DVD’s

Open: di. t/m vr. 13.30 tot 17.30 uur
en zat. 13.30 -17.00 uur

Zuiderkade 17 - 8801 MJ  Franeker
Telefoon 0517 - 391419

DE EVANGELISCHE
BOEKENWINKEL

- DE BRON -

Wommelserweg 30 
8804 NL  TZUM
0517 - 45 26 00 

Fax 0517 - 45 26 85
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12 december kwamen we bij elkaar in de ver-
warmde garage van Hille Jacob & Femke. De 
mannen gingen de buurt in voor het plaatsen van 
de kerstverlichting.   

Ondertussen werd er door kinderen en vrouwen 
in de garage geknutseld aan een uit staal en tak-
ken bestaande kerstboom.  
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verwarmde garage van Hille Jacob & 
Femke. De mannen gingen de buurt in 
voor het plaatsen van de kerstverlichting. 

 Ondertussen werd er door kinderen en 
vrouwen in de garage geknutseld aan een 
uit staal en takken bestaande kerstboom. 

Deze werd vervolgens versierd met 
kerstballen, slingers en lampjes. Toen de 

mannen klaar waren kwamen ze lang voor 
een kopje warme chocolademelk met 
slagroom, koffie of thee met een 
kerstkoekje. De resultaten van de 
kerststukjes deden sommige mensen [over] 
zichzelf versteld staan. 
 
Dit waren onze bezigheden van afgelopen 
jaar als buurtvereniging de Knikkeraars. 
Voor het jaar 2016 liggen de eerste 
activiteiten alweer klaar en we hopen dat 
ook dit jaar weer velen van onze leden 
meedoen. De jaarvergadering is op 30 
januari a.s. in de Moeting. 
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Deze werd vervolgens versierd met kerstballen, 
slingers en lampjes. Toen de mannen klaar waren 
kwamen ze lang voor een kopje warme choco-
lademelk met slagroom, koffie of thee met een 
kerstkoekje. De resultaten van de kerststukjes 
deden sommige mensen [over] zichzelf versteld 
staan.

Dit waren onze bezigheden van afgelopen jaar als 
buurtvereniging de Knikkeraars. Voor het jaar 
2016 liggen de eerste activiteiten alweer klaar en 
we hopen dat ook dit jaar weer velen van onze 
leden meedoen. De jaarvergadering is op 30 ja-
nuari a.s. in de Moeting.

Update World 
Servants Tsjom 2016

 Hoi allemaal, 

Hier is weer een update van World Servants Tsj-
om 2016. Het gaat goed met het inzamelen van 
geld voor onze reis naar Bangladesh!

De verkoop van kerststukjes en kerstkransen op 
11 december was een groot succes. ’s Ochtends 
was de verkoop in Martenahiem en ’s middags in 
De Moeting. De stukjes die over waren zijn een 
dag later op de kerstmarkt in Winsum verkocht. 

De opbrengst was voor de Roma’s en voor World 
Servants. Elk goed doel heeft €650,- gekregen, 
waar we erg blij mee zijn! Akke, Joukje en alle 
andere vrijwilligers, bedankt!

Op 19 december is er snert verkocht in Groen-
centrum Witmarsum. Het was een gezellige dag, 
volop in de kerstsferen. De snert is gemaakt door 
vrijwilligers uit Tzum en omstreken. Wij willen 
jullie bedanken voor jullie hulp en sponsoring!

De overgebleven snert is ingevroren en afgelopen 
weken verkocht aan familie, kennissen en be-
kenden. De actie heeft ondertussen €450,- opge-
bracht. Er zijn nog een paar bakjes over… in een 
bakje zit 1 liter. De prijs is €5,-. Mocht u nog een 
bakje willen, dan kunt u contact met ons opne-
men. Op = op!
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Op 10 januari is er een avondmaalscollecte ge-
houden, waarbij de opbrengst voor World Ser-
vants was. Deze collecte heeft het geweldige 
bedrag van € 606,70 opgebracht. 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, ontzet-
tend bedankt!
Dit geldt uiteraard ook voor iedereen die los hier-
van een donatie heeft gedaan. 

Ondertussen heeft de flessenbak, welke voorheen 
bij de bakker stond, een nieuwe plaats gekregen. 
Deze staat nu aan de Nieuwbuurtsterweg, naast 
de glasbak. Flessen inleveren kan nog steeds, wij 
zijn blij met het statiegeld!

Wegens de lage ijzerprijs hebben wij besloten de 
oud-ijzer-actie definitief te schrappen.  

Onze volgende actie is op zaterdagavond 27 fe-
bruari. Wij organiseren dan een 3-gangen diner 
in samenwerking met De Showroom! Opgeven 
kan alvast via onderstaand e-mailadres of via één 
van ons persoonlijk. Meer informatie staat op de 
poster. Iedereen is welkom!

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

E-mail: anna-gre_10@hotmail.com
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deren een gezonde pauze hap te geven en ze 
kennis te laten maken met verschillende soorten 
groente en fruit. Elke week hebben we drie keer 
een stuk fruit voor alle kinderen. Was het in het 
begin wennen voor de kinderen of waren er kin-
deren die zeiden dat ze iets niet lusten, na 10 we-
ken merken we dat een aantal kinderen zichzelf 
verbazen omdat ze er achter komen dat ze een 
bepaalde fruitsoort wel heel erg lekker vinden. 
We hebben nog 11 weken te gaan. 

Recycle
We hebben meegedaan aan de recycle actie waar-
bij we oude, kapotte elektrische apparaten konden 
inleveren. Er zijn ruim 70 apparaten ingeleverd. 
Dat betekent dat we een mooi boekenpakket krij-
gen op school. Ook is er voor alle kinderen nog 
een extra attentie. Een sneeuwballenmaker. Nu 
maar hopen dat we nog wat sneeuw krijgen. E 
u bedankt voor het inleveren. Volgend schooljaar 
doen we weer mee van september tot november.

Website
Het voorgaande is slechts een greep uit de hoog-
tepunten van de Staetlânsskoalle. Dus bezoek    
regelmatig de website voor de laatste nieuwtjes 
en informatie over school, de vereniging en ont-
wikkelingen in onderwijsland!  Beslist de moeite 
waard om die regelmatig te bekijken. 

U kunt ons vinden op: www. cbsstaetlansskoalle.nl 

Sinds midden vorig jaar ben ik toegevoegd aan 
het productieteam van de slachtemarathon.  De 
organisatie bestaat uit een bestuur en een produ-
cent.  Onder de producent werken verschillende 
mensen. Het gaat hierbij om het culturele deel, de 
administratie, de communicatie en de logistiek. 
Samen met Enno Feenstra doe ik het logistieke 
deel. Logistiek is heel breed. 
Het gaat hierbij om verkeersmaatregelen, weg af-
zettingen, maar ook de toilet units, tenten enz....... 
Veel materiaal wordt gesponsord door bedrijven  
uit de regio. 

Lyntsjepraet

Nieuws van de 
Staetlânsskoalle

7 december, Ouders op bezoek in groep 4 bij 
de muziek les
Op 7 december zijn de ouders uitgenodigd in 
groep 4 bij de muziekles. Zo kregen ze een mooi 
beeld van wat er allemaal gedaan wordt tijdens 
de AMV lessen. De kinderen zongen leuke lied-
jes en maakten er met verschillende instrumenten 
muziek bij.
 

Hoera een baby! 
Hoera juf Gretina is bevallen van een prachtige 
dochter. Elise. Elise is 26 november geboren. 
Moeder, vader, grote zus en Elise maken het goed 
en zijn inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. 
Wilt u hen een kaartje sturen? U kunt het adres 
bij de leerkracht krijgen.

Januari toets maand
U hoort het vast van uw kinderen. Deze maand 
worden de zogenaamde cito toetsen weer afge-
nomen. We proberen dat zo ontspannen mogelijk 
te doen maar we begrijpen ook dat het soms wat 
stress kan opleveren. De uitslag van de verschil-
lende toetsen krijgt u in februari. 

Andere schooltijden
Na een enquête onder de ouders hebben we beslo-
ten om verder onderzoek te doen naar de (on)mo-
gelijkheden van andere schooltijden. Daar gaan 
we de komende maanden mee aan de slag.

Schoolfruit
 
We doen al weer 10 weken mee met het school-
fruit project. Het doel van het project is om kin-
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Sinds midden vorig jaar ben ik toegevoegd 
aan het productieteam van de 
slachtemarathon.  De organisatie bestaat 
uit een bestuur en een producent.  Onder de 
producent werken verschillende mensen. 
Het gaat hierbij om het culturele deel, de 
administratie, de communicatie en de 
logistiek. Samen met Enno Feenstra doe ik 
het logistieke deel. Logistiek is heel breed. 
Het gaat hierbij om verkeersmaatregelen, 
weg afzettingen, maar ook de toilet units, 
tenten enz....... Veel materiaal wordt 
gesponsord door bedrijven  uit de regio. 
Mijn hoofdtaak is de communicatie tussen 
dorpen, bestuur, producent en leveranciers. 
Samen met de dorpen organiseren we de 
slachtemarathon. Zonder medewerking van 
de dorpen kan er geen marathon van deze 
omvang georganiseerd worden. Wat ook 
heel bijzonder is dat langs de hele route 
culturele activiteiten georganiseerd 
worden. Vanaf januari tot juni is er een 
tweewekelijks productieoverleg in de 
Blokhuispoort te Leeuwarden. Dit is ook 
de locatie waar de Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden 2018 gevestigd is, waar de 
slachtemarathon nauwe banden mee heeft. 
Op zaterdag 2 januari konden de Freonen 
van de Slachte al kaarten bestellen en een 
week later op 9 januari vanaf 's ochtends 
6.00 uur ging de vrije kaart verkoop van 
start. Het bestuur en het productieteam was 
's ochtends 5.30 uur in de Blokhuispoort 
voor de telefonische ondersteuning. Het 
was nog maar net 6.00 uur geweest of er 
waren al 4500 mensen op de site. Na 20 
minuten was 90 % van de kaarten verkocht 
aan mensen uit meer dan 9 verschillende 
landen. Ook met de kaarten voor de 
marathon dravers ging het snel. Inmiddels 

zijn er 1550 verkocht. Wat heel bijzonder 
is dat er in ons dorp 126 kaarten voor de 
wandelaars zijn besteld. Dit zou kunnen 
betekenen  dat 1 op de 10 inwoners van 
Tzum de slachtemarathon loopt.  Dit is het 
hoogste landelijke gemiddelde. Dit is 
natuurlijk een mooie opsteker en 
bijkomstigheid. De slachtemarathon is te 
volgen op Facebook en via de site 
www.slachtemarathon.frl. We hopen op 
een hele mooie ( jubileum) editie van deze 
prachtige Friese marathon en voor wie 
geen kaarten heeft :  

 
 
Groetnis, Tjerk Wijnia 
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Op zaterdag 2 januari konden de Freonen van 
deSlachte al kaarten bestellen en een week la-
ter op 9 januari vanaf ‘s ochtends 6.00 uur ging 
de vrije kaart verkoop van start. Het bestuur en 
het productieteam was ‘s ochtends 5.30 uur in de 
Blokhuispoort voor de telefonische ondersteu-
ning. Het was nog maar net 6.00 uur geweest of er 
waren al 4500 mensen op de site. Na 20 minuten 
was 90 % van de kaarten verkocht aan mensen 
uit meer dan 9 verschillende landen. Ook met de 
kaarten voor de marathon dravers ging het snel. 
Inmiddels zijn er 1550 verkocht. Wat heel bijzon-
der is dat er in ons dorp 126 kaarten voor de wan-
delaars zijn besteld. Dit zou kunnen betekenen  
dat 1 op de 10 inwoners van Tzum de slachtema-
rathon loopt.  
Dit is het hoogste landelijke gemiddelde. Dit is 
natuurlijk een mooie opsteker en bijkomstigheid. 
De slachtemarathon is te volgen op Facebook en 
via de site www.slachtemarathon.frl. 

We hopen op een hele mooie ( jubileum) editie 
van deze prachtige Friese marathon en voor wie 
geen kaarten heeft : 
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Voetbal nieuws 
Voetbalvereniging 
Tzum

De eerste competitiehelft zit 
er al weer een tijdje op. Tijd 
om de tussenbalans voor de 
verschillende zeven- en elftallen op te maken.

Het jongste team van de VV Tzum – Tzum E1 – 
wordt getraind door Alle Tamminga.
Dirk-Tjeerd Bosch en Johan Kaandorp zijn hun 
leiders.  De E-tjes hebben van de 10 gespeelde 
wedstrijden 5 gewonnen en 5 verloren, hierdoor 
eindigden zij op een 6e plek, met 15 punten en 
een doelsaldo van 51 voor en 40 tegen.

De meisjes van Tzum MD 1 worden getraind 
door Baukje Ypenga en Damian Zijlstra. Leidster 
hierbij is Lene Stevens. Tzum MD1 wist 6 van de 
10 wedstrijden te winnen en zij scoorden maar 
liefst 66 doelpunten, zij eindigden op een fraaie 
3e plek.

Tzum C1 heeft een lastige Najaarscompetitie ge-
had, de verschillen met de tegenstander waren 
vaak erg groot. Dit team van Harm Spoelstra en 
Miranda Benders wist toch nog 2 maal te winnen 
in hun competitie waardoor zij niet laatst wer-
den in hun competitie. Na de winterstop doet het 
grootste gedeelte van dit team een tijdelijke stap 
terug naar de D-pupillen. In de volgende compe-
titie hopen we weer in elftalverband te kunnen 
spelen!

De (voetbal) vrouwen van Jacob Bosch en Ger-
lof Bleeker doen prima mee in hun competitie, 
zij wonnen 5 van de 10 gespeelde wedstrijden, 
speelde 1 gelijk en verloren er 4. Dit resulteert in 
een 3e stek in de competitie.

Bij de beide Herenteams wil het nog niet echt 
vlotten, zoals bekend is het grote aantal blessures 
hier debet aan. Appie de Bruin kan geen vast elf-
tal opstellen omdat er veel geswitst moet worden 
met spelers van zowel Tzum 1 als Tzum 2. Dit 
zelfde geldt dus ook voor Tzum 2.  Tzum 1 heeft 
slechts 2 van de 9 wedstrijden gewonnen met een 
9e plaats in hun competitie als gevolg. 
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Na de winterstop komen er weer een aantal spe-
lers terug en kan er misschien weer omhoog ge-
keken worden!
Tzum 2 heeft slechts 2 wedstrijden gelijk gespeeld 
en de rest verloren, zij zijn dus de drager van de 
rode lantaarn. Maar ook hier komen enkele spe-
lers terug zodat ook Tzum 2 de achtervolging in 
kan zetten in het vervolg van de competitie!

Op de valreep van deze Winterstop gaan beide 
Herenteams gezamenlijk op Trainingskamp naar 
het fraaie Drenthe. Hier zal stevig gewerkt wor-
den om in de tweede competitiehelft goed voor 
de dag te komen!

In deze winterstop zijn er ook enkele andere ac-
tiviteiten geweest. Op zaterdag 16 januari was er 
weer Maatsklaverjassen op It Lyntsjepark en op 
zaterdag 23 januari was de 32e editie van de Hal-
ve marathon van Tzum. Hierover kunt u in deze 
Op ‘e Hichte meer lezen.

Het is weer een natte en druilerige winterstop en 
hierdoor is het trainingsveld weer zeer nat.
Maar niet alleen het trainingsveld ook het Hoofd-
veld word er door deze weersom-standigheden 
niet beter op. Wij willen wel graag een goed en 
bespeelbaar hoofdveld houden en daarom is het 
van belang dat wanneer er geen wedstrijden zijn 
er niet op dit veld gevoetbald wordt! We worden 
regelmatig geconfronteerd met jeugd die ’s mid-
dags na school of in het weekend een balletje 
trappen op dit hoofdveld.

Om dit te voorkomen worden hier borden opge-
hangen waarop staat dat het hoofdveld niet be-
treden mag worden. We hopen dat de jeugd hier 
begrip voor heeft zodat dit veld gespaard kan 
worden!!!

Midden februari begint de Voetbalcompetitie bij 
de Senioren weer en vanaf begin maart kan de 
jeugd de wei ook weer in. Mochten er nog kinde-
ren zijn die graag mee willen voetballen zijn zij 
van harte welkom om eens mee te trainen op de 
woensdagmiddag.

In de maand februari traint de jongste jeugd nog 
in de sportzaal van De Moeting!! Dit is op zater-
dagmorgen vanaf 9 uur!

Poeisz Jeugd Sponsoractie

Ook dit jaar mag de Voetbalvereniging Tzum 
weer meedoen aan de Jeugdsponsoractie van 
Poeisz. Deze actie loopt van 8 februari t/m 
3 april 2016.

“Onze zaterdag” is zaterdag 13 februari, dan zal 
de Tzummer voetbaljeugd hun best doen om zo-
veel mogelijk munten te vergaren. 

Onze koker staat dit jaar bij de Poeisz naast het 
treinstation, een mooie locatie voor de Tzum-
mers.

Op vrijdag 15 april is dan weer het Jeugd Sponsor 
Gala in het FEC te Leeuwarden, hier wordt dan 
het behaalde bedrag weer bekend gemaakt!

DOE MEE EN STEUN DE VVT !!!!

BorduurEnzo
Borduren van:

 * bedrijfskleding
 * caps

* babycadeau’s
* handdoeken

Voor meer informatie:
www.BorduurEnzo.nl

D. Oosting-Kaastra
Pastoryleane 47, Tzum

06-14512418
info@BorduurEnzo.nl
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Marcia’s Salon
@Home

(06) 13016881

Bel gerust voor een afspraak
voor al uw 

kappersbehandelingen
bij u aan huis.

VOORSTRAAT 31 Tzum. 
Tel. 0517-452206
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Nieuws van Wêz Wis 
Tsjom

Wintertraining
Op 8 januari jl. Is de wintertraining in de Moe-
ting weer begonnen. Dit jaar hebben wij de wel-
pen en de pupillen samen gevoegd. 
Onder de leiding van Harry en Erwin wordt de 
jeugd elke vrijdag de vaardigheden van het kaat-
sen bijgebracht.
Voor de schooljeugd wordt in de Trije een trai-
ning georganiseerd op de dinsdagavond. André 
neemt deze training voor zijn rekening.
Helaas waren er vanuit de Federatie te weinig 
aanmeldingen om de trainingen in de Trije door 
te laten gaan. Voor deze groep is daarom geen 
wintertraining.

Voorbereidingen seizoen 2016
De voorbereidingen zijn in volle gang. De wedTer 
voorbereiding hebben een aantal leden van het be-
stuur afgelopen winter het kaatshok her ingericht. 
Deze inrichting maakt het makkelijker de benodig-
de materialen snel te kunnen pakken en opruimen. 

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn 
in volle gang. De wedstrijdagenda is zo goed als 
klaar. We hebben weer een mooie agenda op kun-
nen stellen.
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Wintertraining 
Op 8 januari jl. Is de wintertraining in de 
Moeting weer begonnen. Dit jaar hebben 
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wedstrijdagenda is zo goed als klaar. We 
hebben weer een mooie agenda op kunnen 
stellen. 

In april starten de trainingen op het veld en 
uiteraard ook de competitie. 

Ter voorbereiding hebben een aantal leden 
van het bestuur afgelopen winter het 
kaatshok her ingericht. Deze inrichting 
maakt het makkelijker de benodigde 
materialen snel te kunnen pakken en 
opruimen.  

Afcheid bestuursleden 
Op 22 januari jl. hebben wij met een 
gezellig etentje afscheid genomen van 2 
bestuursleden.  
Johan Tolsma heeft het hoofdbestuur 

verlaten. Johan heeft zich jaren vooral 
bezig gehouden met de technische 
vraagstukken. Wij zijn nog op zoek naar 
een goede technische man/vrouw die het 
kaatsbestuur wil ondersteunen. 

Ook had Joukje Atsma te kennen gegeven 
na jarenlang lid van het jeugdbestuur dat 
het tijd werd voor andere zaken. Joukje 
was niet weg te denken op de velden en 
verrichte de laatste jaren ook erg veel werk 
in het kader van wedstrijdadministratie 

Namens de vereniging hebben wij hen een 
aardigheidje aangeboden om onze dank uit 
te spreken. 

Ontwikkelingen binnen de vereniging 
Door het afscheid van Johan is er nog een 
vacature open. Mocht je het leuk lijken het 
kaatsbestuur te versterken of iemand weten 
die dit zou kunnen en willen dan dit graag 
melden bij Thea Viëtor.  

Op 15 maart 2016 staat de 
voorjaarsvergadering gepland. Houd deze 
datum alvast vrij. 
Wij willen de leden dan graag bijpraten 
over de ontwikkelingen binnen de 
vereniging en de ambities voor het 
komende jaar. 

Namens het bestuur 
Christine Vasen 
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In april starten de trainingen op het veld en uiter-
aard ook de competitie.
 
Afcheid bestuursleden
Op 22 januari jl. hebben wij met een gezellig 
etentje afscheid genomen van 2 bestuursleden. 
Johan Tolsma heeft het hoofdbestuur verlaten. Jo-
han heeft zich jaren vooral bezig gehouden met 
de technische vraagstukken. Wij zijn nog op zoek 
naar een goede technische man/vrouw die het 
kaatsbestuur wil ondersteunen.
Ook had Joukje Atsma te kennen gegeven na ja-
renlang lid van het jeugdbestuur dat het tijd werd 
voor andere zaken. Joukje was niet weg te denken 

op de velden en verrichte de laatste jaren ook erg 
veel werk in het kader van wedstrijdadministratie
Namens de vereniging hebben wij hen een aardig-
heidje aangeboden om onze dank uit te spreken.

Ontwikkelingen binnen de vereniging
Door het afscheid van Johan is er nog een vacatu-
re open. Mocht je het leuk lijken het kaatsbestuur 
te versterken of iemand weten die dit zou kunnen 
en willen dan dit graag melden bij Thea Viëtor. 

Op 15 maart 2016 staat de voorjaarsvergadering 
gepland. Houd deze datum alvast vrij.
Wij willen de leden dan graag bijpraten over de 
ontwikkelingen binnen de vereniging en de ambi-
ties voor het komende jaar.

Namens het bestuur
Christine Vasen
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TRYATER YN TSJOM
Op woansdei 9 maart spilet Tryater yn doarps-
hûs
De Moeting yn Tsjom

Heimwee nei Hurdegaryp

Foto: Saris & den Engelsman

A trip down memory lane
De rook fan krekt meand gers, it roppen fan bern 
op it skoalplein, it geloksgefoel fan sleatsjesprin-
ge, beltsjedrukke, in ferske fan BZN: Hoe is it om 
de ferlerne tiid op ‘e nij mei te meitsjen? Om wei 
te wurden yn swiete oantinkens, pynlik langstme 
en de wyn waaie te litten as yn de tiid fan doe.
Heimwee nei Hurdegaryp hellet in ferline út ino-
ar dat inkeld noch mar bestiet as in tizeboel fan 
tinzen. Twa akteurs sette alle sintugen iepen, litte 
alle wissichheid los en ferkenne de úteinen fan 
har bewustwêzen. Mar binne oantinkens eins wol 
betrouber? Hoe wie it ‘echt’?
In nostalgyske trip oer langstme nei in thúsgefoel, 
dêr’t werklikheid, oantinken, dream en yllúzje yn 
troch elkoar rinne.
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Heimwee nei Hurdegaryp 

A 
trip down memory lane 
De rook fan krekt meand gers, 
it roppen fan bern op it 
skoalplein, it geloksgefoel fan 
sleatsjespringe, beltsjedrukke, 
in ferske fan BZN: Hoe is it 
om de ferlerne tiid op ‘e nij 
mei te meitsjen? Om wei te 
wurden yn swiete oantinkens, 
pynlik langstme en de wyn 

waaie te litten as yn de tiid fan 
doe. 
Heimwee nei Hurdegaryp 
hellet in ferline út inoar dat 
inkeld noch mar bestiet as in 
tizeboel fan tinzen. Twa 
akteurs sette alle sintugen 
iepen, litte alle wissichheid los 
en ferkenne de úteinen fan har 
bewustwêzen. Mar binne 
oantinkens eins wol betrouber? 
Hoe wie it ‘echt’? 
In nostalgyske trip oer 
langstme nei in thúsgefoel, 
dêr’t werklikheid, oantinken, 
dream en yllúzje yn troch 
elkoar rinne. 
 
Regy en konsept Tatiana 
Pratley - spul Lourens van den 
Akker en Eelco Venema  - 
foarmjouwing Janne Sterke - 
muzyk Laurens van der 
Meulen. 
 
De foarstelling begjint om 
20.00 oere 
 
Kaarten: 
Reservearje: www.tryater.nl of 
058-253 95 50. 
En foar de foarstelling oan de 
seal. 
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Regy en konsept Tatiana Pratley - spul Lourens 
van den Akker en Eelco Venema  - foarmjouwing 
Janne Sterke - muzyk Laurens van der Meulen.

De foarstelling begjint om 20.00 oere

Kaarten:
Reservearje: www.tryater.nl of 058-253 95 50.
En foar de foarstelling oan de seal.

Hallo Dorpsgenoten,

Hier weer informatie van het windfront ofwel 
Stichting MAST.

De boodschap uit Parijs (Klimaatconferentie in 
december 2015) is duidelijk, bijna 200 wereldlan-
den onderkennen de Klimaatproblemen als gevolg 
van broeikasgassen / fossiel energiegebruik en 
vinden dat we werk moeten maken van energiebe-
sparing en gebruik van duurzame energiebronnen 
zoals zon, wind, biomassa en warmte in de grond. 

De Friese politiek zal voor Fryslân meer en ver-
sneld moeten inzetten op energiebesparing en 
alternatieve energiebronnen zoals wind. Zonder 
windenergie worden de duurzame doelstellingen 
in onze windrijke provincie niet gehaald.
De provincie Fryslân is in tegenstelling tot an-
dere provincies erg terughoudend over windmo-
lens op land en heeft slechts een aantal locaties 
in het IJsselmeer en de Afsluitdijk aangewezen 
als geschikte windmolenlocaties. Voor de langere 
termijn is dat echter niet genoeg.
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En foar de foarstelling oan de 
seal. 
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Tevens leveren wij:
• goede tuingrond
• compost
• spoorbielzen
• gebruikte trottoirtegels en klinkers
• zeezand
• drainage buizen

NIEUW!!

Beschikbaar

 MINI KRAAN

Reeds jaren een begrip
voor al uw 

daken en goten

GRAMSBERGEN
DAKBEDEKKINGEN

Vraag vrijblijvend prijsopgave

Tzum 0517 - 45 25 26
BIIG-dealer
Lid Vebidak



Doarpskrante              fan Tsjom27

 Geopend op:
di. 13.00 - 18.00 uur

wo. do. vr. 8.30 - 12.30 13.30 - 18.00 uur

Behandeling volgens afspraak 

Elja van Abbema-Jaarsma
Ds J.van Dijkstraat 6,  8804 RC Tzum

0517- 452208
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Op dit moment kunnen wij ons dorps-windmo-
lenverhaal dus niet verder ontwikkelen. Twee jaar 
geleden hebben we in samenwerking met anderen  
ingezet op het windmolenpark Froonacker op het 
Franeker industrieterrein-Oost. Dit staat onder-
hand op een heel laag pitje met als oorzaak ook 
de Friese politiek.
Dorpsmolens zoals de onze zijn onderhand aan 
vervanging toe en kunnen rechtmatig vervan-
gen worden door een gelijkwaardige windmolen. 
Groter op Laekwerd mag niet binnen het huidige 
bestemmingsplan en milieuvergunning. Ons type 
windmolens worden echter nog op beperkte schaal 
gemaakt en zijn niet meer de meest moderne. Ze 
zijn niet uitgerust met de nieuwste technologieën 
en leveren een beperkter energierendement op. 
De kleinere windmolens komen daarom ook niet 
voor Rijkssubsidie in aanmerking. Vervanging 
van onze dorpsmolen is nu geen rendabele optie.

Een ander alternatief is onze molen binnenkort 
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moment (nog) subsidies gegeven worden om 2e 
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gelijk ander Rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
windmolenbeleid voor onze situatie gunstiger 
wordt. 
Kortom meerdere (on-)mogelijkheden waar we 
als stichtingsbestuur (en dorpsbelang) keuzes in 
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Wij houden jullie op de hoogte van de ontwik-
kelingen.

Een positief bericht is dat 2015 een windrijk jaar 
was. Onze dorpsmolen heeft 547.000 kWh gepro-
duceerd, in het 20-jarige bestaan één van de vier 
hoogste producties. Dat is evenveel als ongeveer 
170 huishoudens gebruiken.  Jammer dat de finan-
ciële opbrengst door de huidige lage elektratarie-
ven bij teruglevering nauwelijks kostendekkend 
is. Ons spaarpotje willen we voorlopig achter de 
hand houden voor nieuwe duurzame investerin-
gen en daarom hebben we besloten vorig jaar geen 
‘winstuitkering’ te verstrekken aan onze dorpsver-
enigingen. Wie weet, wellicht later weer wel.

Harry Benders
Secretaris stichting MAST

Wij, Willemke Schurer, Regina Bruinsma en 
Esmée Dijkstra,

gaan met de organisatie Projects Abroad in okto-
ber naar Nepal toe. Hier gaan wij meewerken aan 
het wederopbouw project. 
Dit project is opgezet na de aardbeving in april 
2015, die vele gebouwen heeft verwoest. 
 

Wij zullen tijdens onze reis onder andere scho-
len en sanitaire voorzieningen gaan renoveren en 
bouwen. 

Wij zamelen geld in door middel van acties om 
aan dit project te kunnen deelnemen. Hier zijn wij 
in december mee gestart met een oliebollenactie 
en een snertactie. 

Dit was een groot succes, we hebben hiermee al 
meer dan € 1000,- opgehaald! Echter zijn wij er 
nog niet met dit bedrag en zullen er nog meer ac-
ties volgen. 
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Jullie kunnen op de hoogte blijven van de 
acties via de facebookpagina ‘Projects 
Abroad Tzum 2016’.  
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Beste Tsjommers!
Dit jaar wordt er voor de 5e keer een collecte 
voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 
in Tzum georganiseerd.

Wat is de NCFS? 
De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) 
is hét expertisecentrum op het gebied van Cystic 
Fibrosis (CF). De NCFS behartigt de belangen 
van mensen met CF, geeft voorlichting en maakt 
lotgenotencontact mogelijk. Daarnaast stimu-
leert, coördineert en financiert de NCFS weten-
schappelijk onderzoek. Voor dat onderzoek is 
geld nodig, veel geld. 

Wat is CF?
Een ziekte waaraan je jong sterft. Te jong… vroe-
ger haalde je de puberteit niet eens; nu kun je er 
misschien 40 mee worden… als je geluk hebt. CF 
leidt bij vrijwel alle patiënten tot opeenvolgende 
ziekenhuisopnamen en een vroegtijdig overlijden. 
Er zijn nog steeds kinderen met CF die niet vol-
wassen worden. Ondanks alle medicijnen. 

De feiten over CF
• Cystic Fibrosis, ook wel taaislijmziekte, is een 

ongeneeslijke, erfelijke aandoening met een do-
delijke afloop. 

• Kenmerk van CF is het taaie slijm dat door de 
slijmklieren in het hele lichaam wordt afge-
scheiden. 

• CF leidt tot toenemende luchtweginfecties met 
onomkeerbare beschadiging van de longen en 
stoornissen in de spijsvertering. 

• CF is de meest voorkomende erfelijke ziekte 
met een beperkte levensverwachting. 

Langer zullen ze leven!
U kunt helpen om mensen met CF langer te laten 
leven. Door onderzoek leren we steeds meer over 
de ziekte en is de kwaliteit van leven van mensen 
met CF sterk verbeterd. Ook de levensverwach-
ting is aanzienlijk gestegen. De ziekte kan echter 
nog niet worden genezen. Daarom zet de NCFS 
zich in voor extra onderzoek naar een betere be-
handeling en nieuwe medicijnen. 

Met de collecte in Tzum dragen we bij aan dat 
verdere onderzoek! U geeft toch ook? 

De collectanten komen in de week van 22 t/m 
27 februari bij u langs!

Alvast bedankt!

Aukje Oosterhaven 

PUZZEL NUMMER 1– 2016
Wanneer u de puzzel in dit nummer opgelost heeft, schrijft u de oplossing op de antwoordstrook. 
Daarna brengt, stuurt of mailt u de oplossing vóór 6 april 2016 naar het redactieadres. Onder de 
goede inzenders verloten wij dan weer een prijs van € 7,50.

De oplossing van puzzel nummer 5–2015 was: “ een familiefeest op video vastleggen ”

De prijs is gewonnen door: Mw. R. Brok, Jorit Martensstrjitte 7

Hartelijk gefeliciteerd namens de redactie.

Antwoordstrook puzzelen nummer 1– 2016

De oplossing is: 

Naam: 

Adres: 
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Kuierje mei Murk
 

28-11-2015 
”Drie Gemeenten Wandeltocht”
35 km  434 deelnemers

Vandaag was het bijna een thuis wedstrijd. Het 
weer was de laatste dagen niet best,veel wind en 
regen en ook de vooruitzichten waren niet goed. 
Maar deze ene dag was het prachtig weer met 
veel zon,maar wel een heel harde wind. We kwa-
men zoals de naam van de tocht al aan geeft door 
drie gemeenten nl.Leeuwarden, Littenseradeel en 
Menameradeel. De start was vanuit het sportcom-
plex Wiarda. Vanaf de start ging het eerst door 
Goutum richting Wirdum. Dit ging over mooie 
maar soms ook natte en vieze beton paadjes.  

Deze zouden er nog meer komen. Verder ging het 
naar de Zwette en dan langs het Weidumerhout 
naar Weidum voor een rust. Na deze rust ging het 
naar Beers. Hier gingen we even langs de nage-
maakte State van Beers. Verder ging het naar Jel-
lum en dan naar Hylaard richting Hoptile. Voor 
Hoptile ging het rechtsaf de Hylaardermeiden in 
en dan over een mooi fietspad naar Blessum. Hier 
hadden we een wagenrust in de schuur van fam 
De Boer. Deze wonen in de hoogste boerderij van 
Fryslân nl 16 meter hoog. Na deze rust ging het 
verder eerst over de weg en later weer door de 
weilanden naar Deinum. Hier moesten we over 
de brug,dit kon nog voordat hij gesloopt word,dan 
over het trekpad naar Rytsumasyl en verder naar 
Leeuwarden. Hier was nog een rust bij het sport-
complex van atletiek vereniging Lionitas. 
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rechtsaf de Hylaardermeiden in en dan over een 
mooi fietspad naar Blessum. Hier hadden we 
een wagenrust in de schuur van fam De Boer. 
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nl 16 meter hoog. Na deze rust ging het verder 
eerst over de weg en later weer door de 
weilanden naar Deinum. Hier moesten we over 
de brug,dit kon nog voordat hij gesloopt 
word,dan over het trekpad naar Rytsumasyl en 
verder naar Leeuwarden. Hier was nog een rust 

bij het sportcomplex van atletiek vereniging 
Lionitas. Na deze rust ging het verder langs het 
Van Harinxmakanaal naar de Overijselsebrug. 
Deze oversteken en dan aan de andere kant het 
kanaal verder volgen tot de Drachtsterbrug en 
dan rechtsaf terug naar de finish. 
 
5-12-2015 “Wadwandelfun-
Wandeltocht”Wehe den Hoorn 35 km 329 
deelnemers 
Vandaag moesten naar het hoge noorden in 
Groningen,naar Wehe den Hoorn. De start was 
vanuit “Indoor Klimpark Waddenfun”. Deze 
ligt tussen Wehe den Hoorn en Warfhuizen. Het 
waaide deze dag verschrikkelijk 
hard,windkracht acht met uitschieters tot negen. 
Een zware tocht dus en ook koud.De route ging 
richting Zuurdijk over een mooi fietspad.Deze 
zouden vandaag meer zien. Ze zijn tijdens de 
ruilverkaveling aangelegd. Het tweede dorp was 
Houverzijl.Direct na Houverzijl kwamen we 
langs het verdronken dorp Vliedorp. In 1717 
zijn bij de Kerkvloed 32 huizen verloren gegaan 
en raakten nog veel meer beschadigt. Er zijn 
toen 48 mensen en veel dieren verdronken. De 
laatste huizen zijn in 1750 afgebroken. Het 
kerkhof was nog in gebruik tot 1868 en is goed 
te zien in het landschap er staan nog 12 zerken. 
Verder ging het richting Electra en dan langs 
het Reitdiep naarZoutkamp. Hier hadden we 
onze eerste rust Dit was wel even fijn na 12km 
alleen maar tegen wind. Na de rust ging het 
verder maar nu ook  stukken met  de wind in de 
rug en langs een andere route weer naar 
Houwenzijl. Hier was weer een rust in het thee 
museum bij de theefabriek. Het museum zit in 
een oud kerkgebouw. Deze rust heb ik 
overgeslagen want die was al na 5km. Dan gaat 
het door naar Niekerk en Ulrum. Vlak voor 
Ulrum moesten we rechtsaf een graspad op, dat 
langs een kanaal loopt,en dat volgen naar Leens. 
Hier hadden we weer een rust bij vv.LEO. 
Afgelegd 24 km. Dan ging het verder naar 
landgoed Borg (=burcht) “Verhildersum”. Dit is 
een mooi landgoed met een mooie oprijlaan en 
prachtige tuinen. Na dit landgoed ging het naar 
Wehe den Hoorn en dan via een omweg naar 
Warfhuizen en weer terug naar de finish. 
 
19-12-2015 “Hale-Wandeltocht”Damwoude 
35km 448deelnemers 
Deze keer was het wat dichter bij,naar 
Damwoude naar de kantine van de 
Voetbalvereniging van Broekster Boys. De 
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door drie gemeenten nl.Leeuwarden, 
Littenseradeel en Menameradeel. De start was 
vanuit het sportcomplex Wiarda. Vanaf de start 
ging het eerst door Goutum richting Wirdum. 
Dit ging over mooie maar soms ook natte en 
vieze beton paadjes. 

Deze zouden er nog meer komen. Verder ging 
het naar de Zwette en dan langs het 
Weidumerhout naar Weidum voor een rust. Na 
deze rust ging het naar Beers. Hier gingen we 
even langs de nagemaakte State van Beers. 
Verder ging het naar Jellum en dan naar 
Hylaard richting Hoptile. Voor Hoptile ging het 
rechtsaf de Hylaardermeiden in en dan over een 
mooi fietspad naar Blessum. Hier hadden we 
een wagenrust in de schuur van fam De Boer. 
Deze wonen in de hoogste boerderij van Fryslân 
nl 16 meter hoog. Na deze rust ging het verder 
eerst over de weg en later weer door de 
weilanden naar Deinum. Hier moesten we over 
de brug,dit kon nog voordat hij gesloopt 
word,dan over het trekpad naar Rytsumasyl en 
verder naar Leeuwarden. Hier was nog een rust 

bij het sportcomplex van atletiek vereniging 
Lionitas. Na deze rust ging het verder langs het 
Van Harinxmakanaal naar de Overijselsebrug. 
Deze oversteken en dan aan de andere kant het 
kanaal verder volgen tot de Drachtsterbrug en 
dan rechtsaf terug naar de finish. 
 
5-12-2015 “Wadwandelfun-
Wandeltocht”Wehe den Hoorn 35 km 329 
deelnemers 
Vandaag moesten naar het hoge noorden in 
Groningen,naar Wehe den Hoorn. De start was 
vanuit “Indoor Klimpark Waddenfun”. Deze 
ligt tussen Wehe den Hoorn en Warfhuizen. Het 
waaide deze dag verschrikkelijk 
hard,windkracht acht met uitschieters tot negen. 
Een zware tocht dus en ook koud.De route ging 
richting Zuurdijk over een mooi fietspad.Deze 
zouden vandaag meer zien. Ze zijn tijdens de 
ruilverkaveling aangelegd. Het tweede dorp was 
Houverzijl.Direct na Houverzijl kwamen we 
langs het verdronken dorp Vliedorp. In 1717 
zijn bij de Kerkvloed 32 huizen verloren gegaan 
en raakten nog veel meer beschadigt. Er zijn 
toen 48 mensen en veel dieren verdronken. De 
laatste huizen zijn in 1750 afgebroken. Het 
kerkhof was nog in gebruik tot 1868 en is goed 
te zien in het landschap er staan nog 12 zerken. 
Verder ging het richting Electra en dan langs 
het Reitdiep naarZoutkamp. Hier hadden we 
onze eerste rust Dit was wel even fijn na 12km 
alleen maar tegen wind. Na de rust ging het 
verder maar nu ook  stukken met  de wind in de 
rug en langs een andere route weer naar 
Houwenzijl. Hier was weer een rust in het thee 
museum bij de theefabriek. Het museum zit in 
een oud kerkgebouw. Deze rust heb ik 
overgeslagen want die was al na 5km. Dan gaat 
het door naar Niekerk en Ulrum. Vlak voor 
Ulrum moesten we rechtsaf een graspad op, dat 
langs een kanaal loopt,en dat volgen naar Leens. 
Hier hadden we weer een rust bij vv.LEO. 
Afgelegd 24 km. Dan ging het verder naar 
landgoed Borg (=burcht) “Verhildersum”. Dit is 
een mooi landgoed met een mooie oprijlaan en 
prachtige tuinen. Na dit landgoed ging het naar 
Wehe den Hoorn en dan via een omweg naar 
Warfhuizen en weer terug naar de finish. 
 
19-12-2015 “Hale-Wandeltocht”Damwoude 
35km 448deelnemers 
Deze keer was het wat dichter bij,naar 
Damwoude naar de kantine van de 
Voetbalvereniging van Broekster Boys. De 
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een graspad op, dat langs een kanaal loopt,en dat 
volgen naar Leens. Hier hadden we weer een rust 
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maar de kantine klein zodat het al gauw aardig 
vol was. Dit houd in dat je dan meestal ook vroe-
ger kan starten. Dit gebeurde ook,om kwart voor 
negen werden de route,s al uitgedeeld en konden 
we weg. Het eerste stuk ging door Damwoude om 
vervolgens naar het Damwoudster bos Dan ging 
het op naar Rinsumageest en tegaan. Hier was 
het verschrikkelijk drekkig,wat later nog wel eens 
zou voorkomen. vervolgens richting Raard naar 
Bannerhûs bij de Dokkumer Ee. Deze moesten 
we oversteken en het fietspad langs de Dokkumer 
Ee volgen naar Dokkum. In Dokkum was het nog 
een hele puzzel om de rust te vinden want daar 
was twee keer een splitsing met de 25km loper en 
dat werd niet altijd goed aangegeven. Maar goed 
met de route beschrijving kom je er wel als je die 
tenminste leest.Na de rust ging langs de Bonifa-
tiusbron naar het industrie terrein. Hier moesten 
we achter langs lopen naar de rondweg en dan 
onder de rondweg door richting Driezum gaan. 
Halverwege gingen we van de verharde weg af en 
moesten een graspad op. Dit was eerst nog goed 
begaanbaar maar later werd het,ja dat heb ik eer-
der al aangegeven,drek. In Driezum hadden we 
weer een rust bij de vv “V.I.O.D. Na rust moesten 
we een stukje terug lopen naar Rinsema State wat 
eerst in handen was van Dirk Schiringa maar nu 
in het bezit is van een Rus. Hier gingen we door 
de tuinen en dan weer naar de weg en dan over 
een bagger depot,wat nu recreatie terrein is,en dan 
over een brugje richting Zwaagwesteinde gaan. 
Dit doen we niet aan maar gaan naar Wouterwou-
de en dan via het Halo Pad terug naar Damwoude.

23-01-2016 “Oude Loop-Wandeltocht” 
Vlagtwedde 40 km 330 deelnemers
We wisten vrijdagavond niet zeker of we wel naar 
Vlagtwedde konden omdat ze dooiweer voorspel-
den vooraf gaand door sneeuw en ijzel.
 

Gelukkig viel het mee en konden we toch gaan.
Toen we daar aankwamen kon je wel zien dat daar 
meer sneeuw lag dan bij ons dat het kon wel eens 
een zware tocht worden. Nu dat was ook zo het 
had soms meer weg van een wandel cros dan van 
een wandeltocht. Op stukken weg en fietspaden 
kon je niet op het asfalt lopen zo glad. Dus dan 
maar in de berm maar dat loopt zwaar. Het was 
gelukkig mooi weer met volop zon en  lekkere 
temperatuur. Dit hield wel in dat de ondergrond 
nu ook zacht werd waardoor dat ook weer zwaar-
der liep. De naam van de wandeltocht is ontleend 
aan een eeuwenoud klein stroompje langs de 
voet van zandstuifduinen en maakte oorspron-
kelijk deel uit van de Ruiten Aa, bij het plaatsje 
Te Wupping. Dit is een mooi stukje landschap 
gebied Westerwolde. De routes gingen door drie 
mooie landschapselementen van Westerwolde,nl 
de rivierenduinenlandschap, essen landschap en 
beekdalenlandschap,waar de Mussel Aa met de 
Ruiten Aa samenkomen en verder gaan als de 
Westerwolse Aa. De route ging over mooie slin-
gerpaadjes en langs kronkelende beekjes en langs 
mooie dorpjes zoals Wedde. Hier hadden we 
onze eerste rust. In Wedde staat ook een mooie 
burcht, De Wedderburcht, en de gerichtplaats 
van Giezelbaarg,waar omstreeks 1590 negentien 
vrouwen wegens vermeende toverij opgehangen 
en levend verbrand werden. Verder ging het langs 
buurtschap Wedderbergen en dan naar Vriesche-
loo en door naar Wedde voor weer een rust. Maar 
nu in het restaurant van villapark Weddermeer. 
Dan gaat het verder over schouwpaden en fietspa-
den naar Onstwedde voor de derde rust. Nu was 
het nog 7 km die gelukkig over vrij schone paden 
gingen en je een beetje bij kon komen wat wel 
lekkerder loopt dan door 12 centimeters sneeuw 
wat hier op sommige plaatsen lag.

Voor meer foto’s zie: www.bpol.nl
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voor de derde rust. Nu was het nog 7 km die 
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Een aandeel in elkaar

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App.

U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort voor

vertrek een reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook

online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.

De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online

kunt u meer
dan u denkt.

Met onze
online

diensten
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Oud papier

Elke eerste zaterdag van de maand kunt u uw pa-
pier binnen de bebouwde kom aan de weg zetten. 

Door weersomstandigheden is het oud papier 
een aantal keren niet op de geplande datum 
ingezameld. Het streven is wel om voor de 
inzameling het gewone schema van de eerste 
zaterdag van de maand aan te houden. 
Bij meer dan windkracht 6 kan het zich 
voordoen dat de inzameling een week wordt 
uitgesteld.

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 is er de 
gelegenheid om het papier op de eerste zater-
dag van de maand ‘s morgens van 9.00 - 10.00 
uur op het parkeerterrein voor het dorpshuis “de 
Moeting” te deponeren. Op die plaats wordt het 
dan in de opraapwagens geladen.

De inzameling van het oud papier begint 
’s morgens om 9.00 uur.

Hebt u echt problemen met de opslag of vragen, 
dan kunt u contact opnemen met de heer: 

T. van Abbema
Ds. J. van Dijkstraat 6
telefoon 0517 - 391188

In 2016 zal het oud papier worden opgehaald op:

zaterdag 6 februari Wêz Wis Tsjom
zaterdag 5 maart De Moeting
zaterdag 2 april Ver. van Dorpsbelang
zaterdag 7 mei De Moeting
zaterdag 4 juni Voetbalvereniging

zaterdag 2 juli Voetbalvereniging
zaterdag 6 augustus Voetbalvereniging
zaterdag 3 september Ver. van Dorpsbelang

zaterdag 1 oktober De Moeting
zaterdag 5 november Wêz Wis Tsjom
zaterdag 3 december Wêz Wis Tsjom

Wij willen u er op wijzen dat er artikelen zijn die 
niet bij het oud papier kunnen worden gedaan. 
Daarbij noem ik u de pakken waar melkproduc-
ten in hebben gezeten. Het lijkt wel papier, doch 
aan de binnenkant ervan zit een foliolaag die 
niet gewenst is. Deze pakken moeten in de grijze 
container. Daarbij behoren o.a. ook stickervellen, 
pampers, volle stofzuigerzakken en meer van 
die zaken.

Bovengenoemde dingen mogen er beslist niet in! 

Verder het dringende verzoek om het papier niet 
in plastic zakken af te leveren. Wij krijgen grote 
moeilijkheden bij het lossen omdat plastic zakken 
niet geaccepteerd worden. Er wordt dan een kor-
ting gegeven op de prijs van de totale hele hoe-
veelheid papier dat we op die morgen aanleveren. 

Daardoor zijn we genoodzaakt om de plastic 
zakken aan de weg te laten staan. 
In dozen verpakken is het beste.

Bij voorbaat dank voor de moeite. 
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Openingsavond seizoen 2016
Op vrijdag 29 januari jl. hebben we een spette-
rende openingsavond gehad. Een aantal kinderen 
waren verhinderd of helaas ziek, maar het groot-
ste gedeelte van de 120 deelnemers was aanwezig 
met ouders, broertjes / zusjes etc. 

De avond werd geopend door onze voorzitter Jo-
han Koster, waarbij hij enige hulp kreeg van onze 
vrienden Bertus & Pieter. 

Daarna was het  de 
beurt aan fysiothera-
peut Jelle Eijzenga uit 
Berlikum. Hij heeft de 
jeugd op een leuke ma-
nier duidelijk gemaakt 
welk schoeisel het beste 
is en wanneer tijdens 
het kaatsen. Daarnaast 
heeft hij nog gesproken 
over voeding gedurende 
een kaatsdag, dus we 
zullen zien of de jeugd 
zich hier aan houdt… 

Toen was het de hoogste tijd voor pauze met wat 
drinken voor de jeugd en een kopje koffie / thee 
voor de ouderen. 

Natuurlijk hoort er op zo’n feestavond een versna-
pering bij, vandaar dat we maar weer op “kaats-
soesjes” hebben getrakteerd.

Na de pauze werden in een razend tempo de shirts 
uitgedeeld aan de verschillende groepen en werd 
de jeugd gevraagd om hun shirt aan te trekken. 

Toen was het tijd voor de prestentatie van de ver-
schillende groepen en dat is natuurlijk altijd ge-
slaagd met Bertus & Pieter aan het roer. 
Groep voor groep werden ze naar voren geroepen 
om zich te presenteren op het podium en vervol-
gens een rondje over de “catwalk” door de zaal, 
zodat we allemaal konden zien wie er bij ons 
gaan trainen.

Wat een feest en rond de klok van 20.00 uur was 
het einde van de avond. 
Na afloop werd er nog van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om trainingspakken te passen en 
evt. aan te schaffen bij onze shirtsponsor Jelle 
Kuperus, ook uit Berlikum. Het jack wordt dan 
bedruk met het logo van de Keatsskoalle achter-
op en voorop de eigen naam. 
Hier is best veel gebruik van gemaakt.  
Ook kan er nog per mail via info@tbegjin.nl een 
trainingspak besteld worden, voor het geval men 
niet aanwezig was of er nog even over na wilde 
denken.

Bij de deur werd de jeugd “uitgezwaaid” met een 
zakje chips en wij kunnen terugzien op een ge-
weldige avond. 
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aantal kinderen waren verhinderd of helaas 
ziek, maar het grootste gedeelte van de 120 
deelnemers was aanwezig met ouders, 
broertjes / zusjes etc.  

 
De avond werd geopend door onze 
voorzitter Johan Koster, waarbij hij enige 
hulp kreeg van onze vrienden Bertus & 
Pieter.  
 
Daarna was het  de beurt aan 
fysiotherapeut Jelle Eijzenga uit Berlikum. 

Hij heeft de jeugd 
op een leuke 
manier duidelijk 
gemaakt welk 
schoeisel het 
beste is en 
wanneer tijdens 
het kaatsen. 
Daarnaast heeft 
hij nog gesproken 
over voeding 
gedurende een 
kaatsdag, dus we 
zullen zien of de 
jeugd zich hier 
aan houdt…  

 
Toen was het de hoogste tijd voor pauze 
met wat drinken voor de jeugd en een 
kopje koffie / thee voor de ouderen. 

Natuurlijk hoort er op zo’n feestavond een 
versnapering bij, vandaar dat we maar 
weer op “kaatssoesjes” hebben getrakteerd. 
 
Na de pauze werden in een razend tempo 
de shirts uitgedeeld aan de verschillende 
groepen en werd de jeugd gevraagd om 
hun shirt aan te trekken.  

 
Toen was het tijd voor de prestentatie van 
de verschillende groepen en dat is 
natuurlijk altijd geslaagd met Bertus & 
Pieter aan het roer.  
 
Groep voor groep werden ze naar voren 
geroepen om zich te presenteren op het 
podium en vervolgens een rondje over de 
“catwalk” door de zaal, zodat we allemaal 
konden zien wie er bij ons gaan trainen. 
 

Wat een feest en rond de klok van 20.00 
uur was het einde van de avond.  
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Tot zover het nieuws van onze kant, wij gaan weer 
van start met de trainingen en laten we er met z’n 
allen weer een mooi kaatsseizoen van maken!

Oant sjen!
Namens Keatsskoalle ’t Begjin
Griet Eisma-Greidanus

Bustijden 2016 Arriva

De busdienst Sneek-Franeker wordt onder-
houden door Arriva. De tijden zijn als volgt:

Lijn 35: 
Van Sneek naar Franeker, 
halte Martenahiem.

Maandag t/m vrijdag:
Tzum, Martenahiem:
7:02 –  8:02 – 9:09 – 13.43* – 15.43* – 16.43 – 
17.43 - 18.43*

Lijn 35:
Van Franeker naar Sneek, 
halte Martenahiem.

Maandag t/m vrijdag:
Tzum, Martenahiem:
6:11 –  7:10 –  8:11 – 13:13* – 15:13* – 16:13*– 
17:13 – 18:13

In de vakanties komen de tijden met een sterre-
tje* te vervallen.

Op oudjaarsdag eindigt de dienstregeling 
tussen 18.00 en 20.00 
Zie ook 92292ov.nl

Voor meer informatie: zie site van Arriva of bel 
0900-9292 (€ 0,70 / min)

Veel plezier en toch informatie overgedragen, dat 
was het motto!

Volgens ons is dat gelukt en dan gaan we volgen-
de week van start met de wintertrainingen voor 
10 groepen.

Op de dinsdagavond van 18.30 -19.30 uur zal de 
schooljeugd starten met de training. Op woens-
dag de kabouters in de Moeting te Tzum van 
17.00 – 18.00 en de overige groepen in de Trije 
tussen 17.30 – 19.30 uur. 

Poiesz Jeugd Sponsoractie
Van maandag 8 februari a.s. t/m zondag 3 april 
a.s. is de Jeugd Sponsoractie van Poiesz weer. Dit 
jaar zijn wij als Keatsskoalle ’t Begjin een van de 
deelnemers en daar zijn we blij mee! 

Gedurende de actie krijgt u weer spaarpunten bij 
(actie)producten, die u in “onze” koker kunt gooi-
en in de Poiesz winkel (centrum Franeker), naast 
het mooie Sjukelân”. 

Hiermee helpt u ons om uiteindelijk een mooie 
bijdrage te ontvangen, die we zullen investeren 
in extra en vernieuwend trainingsmateriaal en na-
tuurlijk ons “goud”: uitbreiding van kaatsballen. 

Met uw bijdrage in sponsormunten draagt u de 
kaatssport een warm hart. Onze doelstelling is 
om de jeugd enthousiast te maken voor de prach-
tige kaatssport en blijft deze mooie sport in de 
breedte bestaan.

Wij hopen op uw steun te mogen rekenen!
Via de facebookpagina van Poiesz kunt u ook op 
ons stemmen en aan het einde van de actie krij-
gen de 50 verenigingen met de meeste stemmen 
500 extra sponsormunten. 

Blijf op de hoogte van al het nieuws rond Keatss-
koalle ’t Begjin en de jeugd sponsoractie via onze 
facebookpagina, wordt vrienden, dan mist u niets 
meer!

Na afloop werd er nog van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om trainingspakken te 
passen en evt. aan te schaffen bij onze 
shirtsponsor Jelle Kuperus, ook uit 
Berlikum. Het jack wordt dan bedruk met 
het logo van de Keatsskoalle achterop en 
voorop de eigen naam.  
 
Hier is best veel gebruik van gemaakt   
Ook kan er nog per mail via 
info@tbegjin.nl een trainingspak besteld 
worden, voor het geval men niet aanwezig 
was of er nog even over na wilde denken. 
 
Bij de deur werd de jeugd “uitgezwaaid” 
met een zakje chips en wij kunnen 
terugzien op een geweldige avond. Veel 
plezier en toch informatie overgedragen, 
dat was het motto! 
 
Volgens ons is dat gelukt en dan gaan we 
volgende week van start met de 
wintertrainingen voor 10 groepen. 
 
Op de dinsdagavond van 18.30 -19.30 uur 
zal de schooljeugd starten met de training. 
Op woensdag de kabouters in de Moeting 
te Tzum van 17.00 – 18.00 en de overige 
groepen in de Trije tussen 17.30 – 19.30 
uur.  
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Poiesz weer. Dit jaar zijn wij als 
Keatsskoalle ’t Begjin een van de 
deelnemers en daar zijn we blij mee!  
 
Gedurende de actie krijgt u weer 
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Tot zover het nieuws van onze kant, wij 
gaan weer van start met de trainingen en 
laten we er met z’n allen weer een mooi 
kaatsseizoen van maken! 
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Namens Keatsskoalle ’t Begjin 
Griet Eisma-Greidanus 
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Tzum geknipt
In “Tzum geknipt vindt u een overzicht van 
artikelen uit bladen en overige media die be-
trekking hebben op Tzum. (De redactie doet 
haar best leuke en interessante knipsels te 
verzamelen maar het staat u natuurlijk vrij 
knipsels aan te leveren op het bekende redac-
tieadres)

Extra 30-12-2015

Leeuwarder Courant  20-01-2016

 Op ‘e Skille
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Tzum geknipt

FranekerCourant 30-12-2015
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Waar persoonlijke verzorging en aandacht hoog in het vaandel 
staat!  

 
Maak een afspraak en ervaar ! 

 
 

Petronella Teijema 
Nieuwbuurtsterweg 47 

8804 RJ Tzum 
Tel : 0623620508 

www.salonmakeyourday.nl 
info@salonmakeyourday.nl 
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Tjerk	  Wijnia	  Schoonmaakdiensten	  en	  producten
Pastorijleane	  49
8804SB	  Tzum
Telefoon	  0517-‐452398	  /	  06-‐34286523
info@tjerkwijnia.nl
Webshop	  :	  	   www.jemako-‐shop.com/tjerk-‐wijnia

Jemako	  is	  het	  Duitse	  premium	  merk	  voor	  schoonmaakproducten	  zoals:
De	  Jemako	  raamdoeken	  voor	  streeploos	  	  ramenwassen
Vloerreinigingssystemen	  en	  vloeronderhoudsmiddelen	  voor	  alle	  soorten	  vloeren
Glasreiniger
Citroensteen	  voor	  de	  reiniging	  van	  o.a.	  RVS	  wasemkappen,	  keramische	  en	  induc?ekookplaten
Leeronderhoud
Stofverwijdering	  (b.v.	  tussen	  en	  achter	  radiators) 	  
Uitwasbare	  droogloopmaGen
Telescoopstokken	  voor	  meerdere	  doelen	  inzetbaar
Ontkalker	  voor	  doucheruimtes	  maar	  ook	  voor	  huishoudelijke	  apparatuur
Vlek-‐	  en	  vuilverwijderaars	  voor	  kleding,	  vloerbedekking	  en	  meubilair	  
Intensiefreiniger	  voor	  hout-‐	  en	  kunststofonderhoud
Sanitairreiniger
Auto-‐	  en	  caravanreinigers	  en	  onderhoud
Nieuwsgierig?	  Bestel	  dan	  de	  nieuwe	  brochure	  of	  vraag	  vrijblijvend	  advies.

JEMAKO; snel, eenvoudig en effectief
Naast	  de	  verkoop	  van	  schoonmaakproducten	  doe	  ik	  ook	  schoonmaakwerk	  en	  glazenwassen.
Vraag	  vrijblijvend	  een	  offerte.

Ook	  dealer	  van	  EcoProtecta	  BV	  voor
o.a.	  de	  volgende	  produkten:

Bio	  Tank	  clean	  voor	  in	  de	  vuilwatertank	  van	  boten
Bio	  Sane	  toevoeging	  in	  het	  spoelwater	  in	  boten	  en	  caravans
Zilt	  sop	  voor	  het	  reinigen	  van	  de	  boot,	  auto,	  caravan	  en	  woning
Sierbestra?ng	  reiniger	  (o.a.	  tegen	  groene	  aanslag)
Houten	  vlonder	  reiniger
Gazon	  bemes?ng
Onkruidbestrijding
Stankreduc?e	  voor	  bijv.	  groene	  afvalcontainers,	  
dierenverblijven,	  kaGenbakken	  en	  openbare	  toileGen
Spider	  Free	  het	  biologischemiddel	  tegen	  spinnen
Onkruidbestrijding	  en	  bestra?ng	  reinigen	  kan	  ook	  
voor	  u	  worden	  uitgevoerd.	  

Elke	  dinsdagochtend	  van	  10.00	  uur	  tot	  12.00	  uur	  
inloopochtend	  voor	  verkoop	  en	  advies.
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Bedankje

Hjirby tank oan alle minsken út it doarp 
dy’t oan my tocht hawwe troch in 
kaartsje te  stjoeren of even del te 

kommen foar en nei myn thúskomst út it 
sikehûs.

It hat my tige goed dien.

Piet Smedinga

activiteitenkalender

6 februari inzameling oud papier

13 februari Ledenvergadering 

  ‘De Lyntsjesnijers’

20-21 februari Uitvoering toneelvereniging   

  Nut en Genoegen
5 maart inzameling oud papier

7 maart Dorpsbelang jaarvergadering

9 maart Tryater yn Tsjom
12 maart Brassband  Bazar
14 maart Ledenvergadering 

  Begrafenisvereniging

19 maart Brassband jeugdconcert

2 april inzameling oud papier

22 april inleverdatum kopij Op ‘e Hichte

27 april Koningspartij
7 mei inzameling oud papier

28 mei Dorpsbelang 3e garageverkoop

4 juni  Slachte marathon
4 juni inzameling oud papier

23-26 juni Dorpsfeest

advertentietarieven

In de vergadering van de Vereniging van Dorpsbelang zijn de nieuwe adver-
tentietarieven van de dorpskrant Op ‘e Hichte met ingang van 1 januari 2016 
als volgt vastgesteld:

Advertentie hele pagina 5 keer per jaar  € 150,00
Advertentie halve pagina 5 keer per jaar  € 90,00
Advertentie kwart pagina 5 keer per jaar  € 45,00
Advertentie achtste pagina 5 keer per jaar  € 22,50

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

Verder is afgesproken dat adverteerders van buiten Tzum elke uitgave van  
‘Op ‘e Hichte’ zullen ontvangen waarin hun advertentie is geplaatst. 

OpBrengst Ms cOllecte

Beste inwoners van Tzum,
In november zijn we weer met een 

aantal collectanten bij u aan de deur 
geweest.

We hebben gecollecteerd voor MS. 
De opbrengst dit jaar was € 398,12. 

Daar zijn we ontzettend blij mee!
Wij willen iedereen bedanken voor de 

bijdrage!

Burgerlijke stand tzuM

Als redactie doen we u het 
verzoek om alle gegevens

voor deze rubriek aan ons door te 
geven. Dit

om het zo volledig mogelijk te 
houden. De gegevens

kunnen zowel schriftelijk als 
mondeling bij

het redactieadres worden 
ingeleverd.

Bij voorbaat onze dank.
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UW LEVERANCIER VAN:

 * hooi

  * stro

   * kuil

    * mais

     * gemalen stro

       * voeraardappelen

Wommelserweg 81
8804 NN Tzum (Friesland)
Telefoon 0517 - 452373
  0517 - 452828
 Fax 0517 - 452516




