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Redactioneel

Beste Lezers,

Alweer een nieuwe Op’e Hichte in de bus.
De lente is begonnen en we hebben al een
aantal prachtige zonnige dagen gehad.
De lammetjes spelen alweer in het land en
sommige bloemen gaan ook al weer
bloeien.
In deze Op’e Hichte kunt u onder andere
lezen over de Slachte marathon,
Oranjevereniging, kaatsen en vele andere
verenigingen.
In de vorige Op’e Hichte kon u lezen dat
we graag de kopij als volgt ingeleverd
willen zien.

- 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.

Kopij volgend nummer staat op pagina 3,
dit zal ook weer aangegeven worden op de
site en facebook.
Heeft u nieuws of wat te vertellen we
horen het graag via:
redactie@tsjom.nl

Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie.

…………………………………………………………………

Vereniging van
dorpsbelang

Beste dorpsgenoten,

Hierbij weer even een berichtje van
dorpsbelang. De volgende punten zijn
momenteel bij ons aan de orde.

Evaluatie jaarvergadering

Op 7 maart jl. is onze jaarvergadering
geweest. Plm. 40 dorpsgenoten hebben de
vergadering bezocht. Voor de pauze zijn de
vaste punten besproken, waarbij ook de
beker van verdienste is uitgereikt. Dit jaar
is deze uitgereikt aan de Oranjevereniging.
Zij bestaat dit jaar 70 jaar. Fokke van der
Veen heeft de beker in ontvangst genomen.
Na de pauze was er een informatief
programma. 2 heren van Lanskapsbehear
hebben een presentatie gegeven over o.a.
de herinrichting van het oude kaatsveld. Er
kon een enquête worden ingevuld door
dorpsbewoners waarbij wensen en ideeën
kenbaar konden worden gemaakt.
Verder was Corien van Stam van het
gebiedsteam Franekeradeel deze
vergadering aanwezig om zich voor te
stellen en uit te leggen wat het gebiedsteam
voor ons dorp kan betekenen.

Dorpsschouw 3 mei

Op 3 mei a.s. kunt u in de ochtend
medewerkers van de gemeente en
bestuursleden van dorpsbelang door het
dorp zien wandelen. Op deze dag vindt
namelijk weer de dorpsschouw vast. Dit is
bedoeld om verbeterpunten en kleine
irritaties vast te stellen die met de
leefbaarheid in ons dorp te maken hebben.
Deze kunnen dan op een later tijdstip
aangepakt worden. De heren Jelle Hoitema
en Klaas Veltman hebben inmiddels wat
voorwerk verricht en de nodige zaken
gesignaleerd en genoteerd. Heeft u nog
punten die hiervoor in aanmerking zouden
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kunnen komen, dan kunt u dit melden bij
dorpsbelang. (info@tsjom.nl)

Bezoek burgemeester 12 mei

Op 12 mei a.s. zijn er weer mensen op de
been. Onze burgemeester, de heer Eduard
van Zuijlen heeft aangegeven dat hij graag
een bezoekje aan ons dorp wil maken. Dit
zal nu plaatsvinden in de middag van 12
mei. Het programma begint bij de
mannensoos en een bezichtiging in de
kerk, daarna zal een wandeling door ons
dorp worden gemaakt. Ook zal er een
bezoekje aan de school worden gebracht.

Paaseieren zoeken met de
kinderen van buurtvereniging “De
Nije Bining”
Wederom dit jaar weer een groot succes,
de paashaas kwam weer op bezoek.

Tweede paasdag was het zover, paaseieren
zoeken.

De grote kinderen gingen om Martenahiem
heen zoeken naar paaseieren, de jongeren
bleven op de parkeerplaats.
Achter de ramen zag je de bewoners
genieten van de kinderen die al de eieren in
de tuinen vonden.

De eieren werden verzameld bij de
paashaas.

En tot slot in Martenahiem onder het genot
van limonade / thee of koffie werden de
paaseieren gegeten.



Doarpskrante                   fan Tsjom6

Langs deze weg willen we iedereen
allereerst hartelijk bedanken voor de
bijdrage aan de Jeugd Sponsor actie bij de
Poiesz. Op het moment van schrijven is
nog niet bekend wat de opbrengst zal zijn,
maar het zal vast en zeker weer een mooi
bedrag zijn!

Zaaltraining
Vanaf dinsdag 2 februari jl. zijn we al aan
het trainen in de Trije te Franeker en de
kabouters in de Moeting in Tsjom. We
hebben weer veel techniektrainingen
gedaan om hiermee het balgevoel weer te
creëren. Het wordt nu weer tijd om het
veld op te gaan en de laatste zaaltraining is
inmiddels ook alweer geweest.

Veldtraining
Vanaf dinsdag 12 april a.s. gaan we het
veld weer op. De Schooljeugd bijt het spits
af op dinsdagavond van 18.30 – 20.00 uur.
Op woensdag gaan de overige 10 groepen
trainen tussen 17.30 – 19.30 uur. We
hopen dat het weer een beetje mee zit, daar
gaan we voor.

Inmiddels is ons “trainerskorps” ook
uitgebreid. Gedurende de wintertraining

heeft Rintje
Schilstra uit Lollum
al trainingen
verzorgd en Niels
Strikwerda (student
CIOS) komt ons op
het veld ook
versterken als

assistent-trainer. Allebei van harte
welkom!

Activiteiten
Ook deze zomer staan er al weer een paar
leuke activiteiten op de agenda, naast de
gebruikelijke trainingen. In mei zullen we
een clinic verzorgen voor een bedrijfsfeest
en op vrijdag 10 juni a.s. zullen we de
leerlingen van het ZML-onderwijs weer
mogen begroeten voor de 2e Belibje ’t Mar
dei! Dit hebben we 2 jaar terug ook gedaan
en met succes, want ze willen op
herhaling! Wij hebben er in ieder geval al
zin in.

Oant sjen namens Keatsskoalle ’t Begjin
Griet Eisma-Greidanus
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Oefenen voor publiek
tijdens  het ‘kijkuurtje’
bij Gymvereniging
Animo.

Op 17 maart waren alle heiten
en memmen, pakes en
beppe’s, en iedereen die
nieuwsgierig was naar de
kunsten van onze gym-
toppers, welkom tijdens de
jaarlijkse kijklessen van onze
gymvereniging.

Onder leiding van juf Petra zetten onze
leden hun beste beentje voor!
De belangstelling was groot en dus was
iedereen ontzettend gemotiveerd om te
laten zien wat ze tijdens de lessen allemaal
hadden geleerd!

Onze gymvereniging telt op dit moment
drie verschillende leeftijdsgroepen (3-5
jarigen, 6-8 jarigen en de kinderen vanaf 8
tot 12 jaar). De trainingen vinden plaats op
de donderdagmiddag.

Lijkt het je ook leuk om mee te doen?
Kom dan vrijblijvend eens een kijkje
nemen tijdens de lessen!

Kijk voor meer info op:
www.gymvereniginganimo.jimdo. com Of
stuur een mailtje naar:
animo.tzum@gmail.com

Burgerlijke stand

Geboren:
20 maart:  Collin,
zoon van Bart en Danielle Kramer
Adres: Klaas Osingastraat

Hartelijk gefeliciteerd

Overleden
Op 6 april is overleden de heer Feike van
der Weij in  de leeftijd van 78 jaar.
Hij woonde met zijn echtgenote op het
adres Nieuwbuurtsterweg 24, 8804 RH.
De begrafenis heeft op het kerkhof alhier
plaatsgevonden.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte
met het verlies van hun dierbare
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bij Gymvereniging
Animo.

Op 17 maart waren alle heiten
en memmen, pakes en
beppe’s, en iedereen die
nieuwsgierig was naar de
kunsten van onze gym-
toppers, welkom tijdens de
jaarlijkse kijklessen van onze
gymvereniging.

Onder leiding van juf Petra zetten onze
leden hun beste beentje voor!
De belangstelling was groot en dus was
iedereen ontzettend gemotiveerd om te
laten zien wat ze tijdens de lessen allemaal
hadden geleerd!

Onze gymvereniging telt op dit moment
drie verschillende leeftijdsgroepen (3-5
jarigen, 6-8 jarigen en de kinderen vanaf 8
tot 12 jaar). De trainingen vinden plaats op
de donderdagmiddag.

Lijkt het je ook leuk om mee te doen?
Kom dan vrijblijvend eens een kijkje
nemen tijdens de lessen!

Kijk voor meer info op:
www.gymvereniginganimo.jimdo. com Of
stuur een mailtje naar:
animo.tzum@gmail.com

Burgerlijke stand

Geboren:
20 maart:  Collin,
zoon van Bart en Danielle Kramer
Adres: Klaas Osingastraat

Hartelijk gefeliciteerd

Overleden
Op 6 april is overleden de heer Feike van
der Weij in  de leeftijd van 78 jaar.
Hij woonde met zijn echtgenote op het
adres Nieuwbuurtsterweg 24, 8804 RH.
De begrafenis heeft op het kerkhof alhier
plaatsgevonden.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte
met het verlies van hun dierbare
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Broken Brass Ensemble over 4 juni:
“we gaan er samen ’n feestje van
maken!”

Tijdens de Slachtemarathon op 4 juni
hebben Tsjom en Arum samen in hun oase
een bijzondere “gastheer”: het Broken
Brass Ensemble (BBE).

Omdat wij de Tsjommers in deze Op ‘e
Hichte kennis met ze willen laten maken,
hebben we kortgeleden een gesprekje
gehad met Pieterklaas de Groot, de
drummer van BBE.

Hoe gaat jullie ‘gastheerschap’ voor
Tsjom eruit zien?
Pieterklaas: “Wij zijn er nog niet helemaal
uit qua programmering, maar we hebben er
veel zin in. Wij gaan op 4 juni een
geweldig feest bouwen. In de Oase zelf,
maar ook eromheen. En niet alleen wij,
maar ook de wandelaars en bezoekers.
Iedereen die dat wil kan, mag, nee - móet
meefeesten”.

Klinkt nogal enthousiast, dit.
Waar moet ik dan aan denken?
“Nou, wij gaan bijvoorbeeld dus niet op
een podium staan. Wij komen om met de
wandelaars, de bezoekers en de
dorpelingen samen te feesten. En dat doe je
niet vanaf een podium. Wat wij willen is
een feestje in de stijl van de New Orleans
Street Parade. De zogeheten ‘second line’,
een muzikale happening waarbij andere
muzikanten en bands aansluiten. Dan
ontstaat er een wandelend muziekfeest,
waarin het leven gevierd wordt. Dat is in

grote lijnen wat wij op 4 juni willen doen.
Of in ieder geval een aanzet willen geven.”

Wie gaat dan bij die parade aansluiten?
“Wat wij willen doen is acts, bands en
artiesten zoeken die in deze stijl passen.
Daar maken we een compleet programma
van. Daarnaast willen we er graag jongeren
uit de buurt bij betrekken. Hoe we dat gaan
vormgeven is nog niet helemaal duidelijk.
Maar één ding is zeker. Ook als je zelf niet
actief meespeelt wordt dit leuk om mee te
maken. Het enige wat je moet hebben is je
gevoel voor muziek en ritme, je eigen
swing. En natuurlijk ook ’n bult zin om het
feestje mee te bouwen!”

Jullie trekken volle zalen in Frankrijk,
België, Engeland, Duitsland, Zwitserland.
Overal krijgen jullie de mensen op de
stoelen. Verwachten jullie op 4 juni ook
staande ovaties?
“Ben je gek. Wij willen op 4 juni helemaal
geen staande ovatie! Het grootste applaus
is voor ons als we zien dat iedereen – de
acts, publiek, wandelaars, dorpelingen,
passanten en wij zelf ook – met ’n grote
grijns op z’n gezicht meeswingt en vooral
plezier heeft. Dán is voor ons het feest
compleet!”

Het Broken Brass Ensemble in de
ruststand. Zo zullen we ze op 4 juni niet
vaak zien…
Foto © Ruben van Vliet
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Het 100% Friese Broken Brass Ensemble
injecteert de traditionele New Orleans
brassband-stijl met funk, hiphop, soul en
andere muziekstijlen en komt zo tot tot een
heel eigen mix.  De band zette iedere zaal
en ieder festival op zijn kop. North Sea
Jazz, Into the Great Wide Open, Paradiso,
Oerol, Vera Groningen,
urosonic/Noorderslag, Zwarte Cross,
Paaspop, Kendall Calling (UK), Shambala
(UK), GreenMan (Wales), Fusion (DU) en
meer dan 200 andere podia en festivals
gingen overstag voor de bak energie en de
overrompelende sound van Broken Brass
Ensemble. In nog geen drie jaar tijd had
het Ensemble meer dan 250 succesvolle
optredens – het is een swingend gezelschap
waarvan Friesland en de rest van de
wereld nog veel gaan horen!

Verslag van de ledenvergadering
van buurtvereniging
De Lyntsjesnijers

De jaarlijkse ledenvergadering van De
Lyntsjesnijers was dit jaar op 13 februari.
Net als vorig jaar hebben we eerst
vergaderd en daarna genoten van een
heerlijk buffet. Deze volgorde voldoet ons
prima. Er waren 35 mensen aanwezig bij
de vergadering, die werd gehouden in de
Showroom.

Tijdens de vergadering konden de kinderen
naar de film ‘Big Hero 6’ kijken.

Het eerste wat aan de orde kwam, was de
feestverlichting in de buurt tijdens de
kerstvakantie. Na een aantal aanpassingen,
stond de verlichting er weer goed bij en
heeft ook volop gebrand! In onze buurt,
maar ook in het hele dorp, zorgde de
verlichting voor een gezellige sfeer.

Eén van de agendapunten was het a.s.
dorpsfeest, met als thema: Oars as oars.
Naar aanleiding van een bericht van de
Oranjevereniging, stelde het bestuur voor
om dit jaar zonder trekker en wagen mee te
doen aan de optocht. Gelukkig kwamen er
genoeg ideeën op tafel om op een andere
manier mee te doen aan de optocht. Er is
een werkgroep samengesteld die de ideeën
uit gaat werken. Hoe de De Lyntsjesnijers
mee zullen doen, zult u kunnen zien tijdens
het dorpsfeest eind juni ;-)

Naast het dorpsfeest kwamen nog andere
activiteiten aan de orde. Zo zal er in maart
een knutselmiddag voor de kinderen
gehouden
worden.
Daarnaast
staat er nog
een
wandeling in
het Fryske
Gea op de
planning.
Het
buurtfeest
houden we
dit jaar op 1 oktober, een mooie dag om
iets te doen met een Oktoberfest. Wie
weet, misschien zelfs met lederhosen...
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Het bestuur van De Lyntsjesnijers blijft dit
jaar ongewijzigd, omdat Sietse Jepma heeft
aangegeven nog een jaar in het bestuur te
willen blijven. Hij kreeg daarvoor groot
applaus. Een ander punt dat het bestuur aan
de orde stelde was een contributie-
verhoging. De contributie bedraagt nu al
jaren hetzelfde bedrag, en voorgesteld
wordt om het met € 2,50 te verhogen. De
redenen die genoemd worden, zijn de grote
uitgaven dit jaar, o.a. door het dorpsfeest,
en het sparen voor een nieuwe tent in de
toekomst.

Na de vergadering van een klein uurtje, is
het tijd om aan tafel te gaan. Wederom
hadden een aantal buurtgenoten een
heerlijk Chinees-Indisch buffet klaar
gemaakt. Hans, Toos en Gerrit werden
bedankt en kregen groot applaus!

Knutselmiddag jeugd

Op zaterdag 19 maart heeft de
buurtvereniging een knutselmiddag voor
de jeugd van het basisonderwijs in het
Spinneweb georganiseerd.  Maar liefst 14
kinderen hadden zich opgegeven voor die
middag. Gewapend met een hamer, hier en
daar onder begeleiding van ouders,
kwamen ze rond een uur of 2 aan. Er moest
een vogelhuisje in elkaar worden gezet. Na
een uur kregen de meeste, voorgezaagde
plankjes, al de vorm van een heus
nestkastje.

Na de eerste inspanningsronde kreeg ieder
wat te drinken en te snoepen. Tot slot
werden alle nestkastjes in vele vrolijke
kleuren gespoten. Dat het een succesvolle
middag bleek wel uit het feit dat er ook
enkele ouders zijn blijven hangen, die wat
spijkeren en hameren betreft niet onder
deden voor de jeugd.
Al met al een zeer geslaagde middag.
Wellicht dat het een positieve uitwerking
heeft op de vogelstand in de buurt. Mocht
het zo zijn dat een van de nestkastjes wordt
behuisd dat is dat t.z.t. te lezen op de
website van de buurtvereniging.

Het bestuur van de buurtvereniging de
Lyntsjesnijers.
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Nieuws van Wêz Wis Tsjom

Wintertraining
In de maanden januari, februari en maart
zijn de wintertrainingen geweest.  Voor de
jongste jeugd waren deze in De Moeting en
voor de oudere jeugd in De Trije. We
kunnen terug kijken op een geslaagd
winterseizoen.

Zomer seizoen
Als deze op ‘e Hichte uitkomt zijn de
eerste veld trainingen en competitie
avonden alweer geweest.

Op de maandag avond trainen de kabouters
van18.15 tot 19.00 uur. Zij worden dit jaar
getraind door Thea Viëtor en Anke Zijlstra.
Heb je een zoon of dochter die het leuk
lijkt hieraan deel te nemen en hij/zij heeft
de leeftijd van minimaal 6 jaar (01-01-
2016) kom dan gerust langs op het veld.
Naast de kabouters trainen de dames dit
jaar onder begeleiding van Wytze
Meinsma en Lieuwe Bosch. Na de training
is er voor de dames direct competitie.
Omdat er een aantal dames graag willen
kaatsen maar alleen met een zachte bal zal
dit jaar een splitsing gemaakt worden zodat
voor alle dames mogelijkheid is om aan het
prachtige kaatsspel deel te nemen. Dus wil
je graag kaatsen maar alleen met een
zachte bal kom dan gerust op de training.
Bij voldoende animo wordt wekelijks met
een zachte bal gekaatst.
De overige jeugdcategorieën trainen op de
dinsdagavond. Harry Benders, André
Tamminga en Erwin Atsma nemen ook dit

jaar weer deze groepen onder hun hoede.
Gelukkig hebben zij hulp van een aantal
hulptrainers zodat ieder kind de aandacht
kan krijgen die hij/zij verdient.

Op de donderdagavond is de competitie
voor de jeugd en voor de heren. Voor de
jeugd wordt deze jaarlijks goed bezocht.
Wij hopen dat er dit jaar weer een grotere
opkomst bij de heren is zodat zij ook een
leuke competitie op kunnen zetten. Mocht
je nog geen lid zijn en wil een keer mee
willen doen kom dan gerust eens langs om
te kijken of dit spel iets voor je is.

Het Keatsnijs wordt volgende week
rondgebracht. Hierin staan alle wedstrijden
uitgebreid vermeld en tevens wiens hulp
op de betreffende dagen gewenst en
toegezegd is.
Ook dit jaar zullen weer verschillende
kaatsers uit ons dorp op de KNKB velden
actief zijn. Daarnaast worden er in
verschillende categorieën parturen
afgevaardigd. De vorderingen van de
Tzummers kunnen via de site van WWT
gevolgd worden.

Bestuur
In de vorige uitgave van Op ‘e Hichte
hebben wij verteld dat wij afscheid namen
van een 2-tal bestuursleden. Ondanks een
zoektocht en diverse oproepen zijn wij nog
niet voltallig. Op dit moment zijn er
bestuursleden die langer aanblijven om het
bestuur in tact te houden. Maar dit kan niet
op deze wijze voortbestaan. Daarom
nogmaals de oproep: Draag je het kaatsen
een warm hart toe, ben je zelf of je
kind/(eren) actief en/of lijkt het je leuk
zitting te nemen in het bestuur van de
kaatsvereniging neem dan contact op met
één van de bestuursleden.

Namens het bestuur
Christine Vasen
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Nog maar ‘n maandje!
Over een paar weken, iets meer dan een
maand, is het zover. Op 4 juni wordt de
Slachtemarathon weer gelopen. Het is de
5e, dus een jubileumeditie. Het thema voor
dit jaar is Feest! En een Feest wordt het,
daar mag je op rekenen.

Samen met Arum heeft Tsjom een Oase,
een van de drie grotere rustplekken die de
centrale Slachte-organisatie heeft
toegewezen. En onze Oase wordt er een
waarin het feest aan alle kanten bruist. Niet
in het minst omdat het Broken Brass
Ensemble onze muzikale “gastheer” is. Het
muzikale enthousiasme van het Ensemble
kent geen grenzen; als je ze ziet en hoort
spelen word je vanzelf blij.

Maar het wordt ook een feest omdat de
Werkgroep Slachtemarathon Tzum alles
uit de kast heeft gehaald om de Slachte-
lopers aangenaam te verrassen.

Annelieke Leijstra loopt zich al maanden
het vuur uit de sloffen om het creatieve
deel van ons dijkvak in te vullen. En het
belooft heel bijzonder te worden!

Annelieke heeft al veel dorpsgenoten
gemobiliseerd om op wat voor manier dan
ook bij te dragen. Tot aan de kinderen van
de Staetlânsskoalle en de bejaarden in
Martenahiem aan toe; op allerlei manieren
worden er feestelijke vlaggenlijnen
gehaakt, gebreid, geknipt, gevouwen…

Gelske Venema heeft al heel wat
metertjes vlaggenlijn gehaakt…

De andere leden van de werkgroep
(Douwine Aardema, Chantal en Frans de
Does, Tjerk Wijnia en Anneke Terpstra)
zetten zich in om alles qua planning,
bemensing, materiaal, logistiek, catering,
veiligheid en afstemming met andere
dorpen in goede banen te leiden.

Extra hulp is zeer welkom
De Werkgroep Slachtemarathon verwacht
dat onze Oase en ons dijkvak op 4 juni
druk bezocht wordt. Niet alleen omdat er
zoveel wandelaars zijn, ook omdat ze
vanwege de sfeer lang blijven hangen. En,
niet te vergeten, omdat onze dorpsgenoten
die de tocht niet lopen in ieder geval wel
langs de dijk staan om de wandelaars toe te
juichen… met natuurlijk ook zelf de
Tsjommer dorpsvlag in de hand…

Daarom wordt er ook nog extra hulp
gezocht. Mensen die helpen aanvoeren en
opbouwen (op de dagen voor 4 juni), op de
dag zelf ondersteunen in de catering of
logistiek of helpen afbreken en afvoeren.

Iedereen die een steentje wil bijdragen is
van harte welkom. Aanmelden kan via
slachtemarathon@tsjom.nl

Annelieke zoekt nog spullen
Voor het inrichten van onze Oase is
Annelieke Leijstra nog op zoek naar
spullen om een gezellige huiskamersfeer te
creëren. Stoelen, tafels, vloer- en

Doarpskrante                   fan Tsjom16

Nog maar ‘n maandje!
Over een paar weken, iets meer dan een
maand, is het zover. Op 4 juni wordt de
Slachtemarathon weer gelopen. Het is de
5e, dus een jubileumeditie. Het thema voor
dit jaar is Feest! En een Feest wordt het,
daar mag je op rekenen.

Samen met Arum heeft Tsjom een Oase,
een van de drie grotere rustplekken die de
centrale Slachte-organisatie heeft
toegewezen. En onze Oase wordt er een
waarin het feest aan alle kanten bruist. Niet
in het minst omdat het Broken Brass
Ensemble onze muzikale “gastheer” is. Het
muzikale enthousiasme van het Ensemble
kent geen grenzen; als je ze ziet en hoort
spelen word je vanzelf blij.

Maar het wordt ook een feest omdat de
Werkgroep Slachtemarathon Tzum alles
uit de kast heeft gehaald om de Slachte-
lopers aangenaam te verrassen.

Annelieke Leijstra loopt zich al maanden
het vuur uit de sloffen om het creatieve
deel van ons dijkvak in te vullen. En het
belooft heel bijzonder te worden!

Annelieke heeft al veel dorpsgenoten
gemobiliseerd om op wat voor manier dan
ook bij te dragen. Tot aan de kinderen van
de Staetlânsskoalle en de bejaarden in
Martenahiem aan toe; op allerlei manieren
worden er feestelijke vlaggenlijnen
gehaakt, gebreid, geknipt, gevouwen…

Gelske Venema heeft al heel wat
metertjes vlaggenlijn gehaakt…

De andere leden van de werkgroep
(Douwine Aardema, Chantal en Frans de
Does, Tjerk Wijnia en Anneke Terpstra)
zetten zich in om alles qua planning,
bemensing, materiaal, logistiek, catering,
veiligheid en afstemming met andere
dorpen in goede banen te leiden.

Extra hulp is zeer welkom
De Werkgroep Slachtemarathon verwacht
dat onze Oase en ons dijkvak op 4 juni
druk bezocht wordt. Niet alleen omdat er
zoveel wandelaars zijn, ook omdat ze
vanwege de sfeer lang blijven hangen. En,
niet te vergeten, omdat onze dorpsgenoten
die de tocht niet lopen in ieder geval wel
langs de dijk staan om de wandelaars toe te
juichen… met natuurlijk ook zelf de
Tsjommer dorpsvlag in de hand…

Daarom wordt er ook nog extra hulp
gezocht. Mensen die helpen aanvoeren en
opbouwen (op de dagen voor 4 juni), op de
dag zelf ondersteunen in de catering of
logistiek of helpen afbreken en afvoeren.

Iedereen die een steentje wil bijdragen is
van harte welkom. Aanmelden kan via
slachtemarathon@tsjom.nl

Annelieke zoekt nog spullen
Voor het inrichten van onze Oase is
Annelieke Leijstra nog op zoek naar
spullen om een gezellige huiskamersfeer te
creëren. Stoelen, tafels, vloer- en

Doarpskrante                   fan Tsjom16

Nog maar ‘n maandje!
Over een paar weken, iets meer dan een
maand, is het zover. Op 4 juni wordt de
Slachtemarathon weer gelopen. Het is de
5e, dus een jubileumeditie. Het thema voor
dit jaar is Feest! En een Feest wordt het,
daar mag je op rekenen.

Samen met Arum heeft Tsjom een Oase,
een van de drie grotere rustplekken die de
centrale Slachte-organisatie heeft
toegewezen. En onze Oase wordt er een
waarin het feest aan alle kanten bruist. Niet
in het minst omdat het Broken Brass
Ensemble onze muzikale “gastheer” is. Het
muzikale enthousiasme van het Ensemble
kent geen grenzen; als je ze ziet en hoort
spelen word je vanzelf blij.

Maar het wordt ook een feest omdat de
Werkgroep Slachtemarathon Tzum alles
uit de kast heeft gehaald om de Slachte-
lopers aangenaam te verrassen.

Annelieke Leijstra loopt zich al maanden
het vuur uit de sloffen om het creatieve
deel van ons dijkvak in te vullen. En het
belooft heel bijzonder te worden!

Annelieke heeft al veel dorpsgenoten
gemobiliseerd om op wat voor manier dan
ook bij te dragen. Tot aan de kinderen van
de Staetlânsskoalle en de bejaarden in
Martenahiem aan toe; op allerlei manieren
worden er feestelijke vlaggenlijnen
gehaakt, gebreid, geknipt, gevouwen…

Gelske Venema heeft al heel wat
metertjes vlaggenlijn gehaakt…

De andere leden van de werkgroep
(Douwine Aardema, Chantal en Frans de
Does, Tjerk Wijnia en Anneke Terpstra)
zetten zich in om alles qua planning,
bemensing, materiaal, logistiek, catering,
veiligheid en afstemming met andere
dorpen in goede banen te leiden.

Extra hulp is zeer welkom
De Werkgroep Slachtemarathon verwacht
dat onze Oase en ons dijkvak op 4 juni
druk bezocht wordt. Niet alleen omdat er
zoveel wandelaars zijn, ook omdat ze
vanwege de sfeer lang blijven hangen. En,
niet te vergeten, omdat onze dorpsgenoten
die de tocht niet lopen in ieder geval wel
langs de dijk staan om de wandelaars toe te
juichen… met natuurlijk ook zelf de
Tsjommer dorpsvlag in de hand…

Daarom wordt er ook nog extra hulp
gezocht. Mensen die helpen aanvoeren en
opbouwen (op de dagen voor 4 juni), op de
dag zelf ondersteunen in de catering of
logistiek of helpen afbreken en afvoeren.

Iedereen die een steentje wil bijdragen is
van harte welkom. Aanmelden kan via
slachtemarathon@tsjom.nl

Annelieke zoekt nog spullen
Voor het inrichten van onze Oase is
Annelieke Leijstra nog op zoek naar
spullen om een gezellige huiskamersfeer te
creëren. Stoelen, tafels, vloer- en



Doarpskrante                   fan Tsjom17

tafelkleden, schemerlampen of
lampenkappen, vazen, wandversiering,
koffie- en theekopjes… Je kunt het zo gek
niet bedenken of Annelieke en haar crea-
team weten er wel raad mee.

‘n Mailtje naar Annelieke is voldoende, zij
zorgt er verder voor dat uw spullen worden
opgehaald.
anneliekeleijstra@hotmail.com

Uniek Tsjommer T-shirt
Alle dorpsgenoten die de Slachte lopen (en
ook de Tsjommers die niet lopen maar
aanmoedigen…) kunnen bij Rita Bakker
het unieke Tsjommer T-shirt bestellen.

Het T-shirt kost € 7,95 per stuk en is te
koop in de maten S t/m XXL.
Bestellen kan door een berichtje aan Rita
Bakker, Franekerweg 17, e-mail
hh.bakker@home.nl
Vergeet niet bij uw bestelling uw naam en
adres te vermelden, het aantal T-shirts en
de gewenste maat. Rita neemt met alle
bestellers contact op om verder af te
spreken over levering en betaling

Voortbestaan van it Spinnenweb  ??
Het voortbestaan van it Spinnenweb hangt
aan een zijden draadje. Dat is heel erg
jammer.
Wat zou het mooi zijn als it Spinnenweb
voor onze jeugd bewaard kan blijven en er
zijn best veel mogelijkheden.
Zelf heb ik het idee om van de ruimte van
de peuterspeelzaal een soort bruin café te
maken. Deze ruimte samen met de jeugd in
te richten door tafeltjes en stoeltjes te
verzamelen en deze te pimpen. Een soort
bar er in te maken voor fris en koffie en
thee. De ruimte zou gebruikt kunnen
worden voor velerlei activiteiten, te denken
valt aan crea middagen, huiswerk-
begeleiding of gewoon lekker chill bij
elkaar te komen. De feesten voor 12+
waren dit jaar een succes en het zou mooi
zijn dat we dit kunnen voortzetten. Er zou
een groepje jongeren samen met wat
ouderen kunnen zorgen voor de tuin en
deze naar eigen inzicht kunnen opknappen
en onderhouden. Er is zoveel mogelijk.
Het punt is nu dat we mensen nodig
hebben die mee willen denken en mee
willen organiseren om van it Spinnenweb
iets van het dorp te maken, waar we
kwaliteiten van elkaar gebruiken om iets
moois voor de jeugd bewaren.
Wij zien heel graag reacties uit het dorp,
elk idee en alle hulp is welkom.

Jikke van der Sluis, Mr. K Douwesstraat
36, jikkevdsluis@hotmail.com
Femke Walsma, Mr. K. Douwesstraat
femkewalsma1@hotmail.com
Hartelijke groeten van Femke, Ronald en
Jikke
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Lyntsjepraet
Nieuws van de Staetlânsskoalle

8 februari, Rots en water.

Afgelopen week heeft groep 5/6 de
weerbaarheidstraining van 'Rots en Water'
afgesloten. Onder leiding van de
enthousiaste juf Francis Ros hebben de
kinderen in tien lessen heel wat geleerd
over hoe je duidelijk 'nee' kunt zeggen en
hoe je je eigen grenzen kunt aangeven.

Zo is er geoefend in hoe 'je sterk kunt
staan' met de ademhaling in je buik en zijn
er spelletjes en oefeningen gedaan in
tweetallen. De training kwam soms best
wel 'dichtbij' jezelf en dat was soms wel
een vreemde ontdekking! Vooral het
kussen waar met een duidelijk 'nee'
tegenaan geschopt moest worden was
populair. Op woensdag 3 februari hebben
we in de klas en in het speellokaal de
training afgesloten met het doorslaan van
het 'beroemde' plankje. Van tevoren waren
persoonlijke doelen opgeschreven waar de

kinderen voor wilden gaan. En daar zaten
prachtige doelen bij! Op de uitnodiging
aan de ouders om hierbij aanwezig te zijn
had een grote groep gehoor gegeven. Het
klaslokaal was helemaal gevuld met
belangstellende ouders en grootouders. En
dan is daar het spannende moment van het
doorslaan van het plankje. Bij volledige
concentratie lukte dat de meeste kinderen
in een keer! Maar alle plankjes gingen
uiteindelijk doormidden! En daarna was
het tijd voor de diploma uitreiking. Met
een persoonlijk toespraakje van juf Francis
kregen de kinderen hun diploma uitgereikt.
We willen juf Francis bedanken voor de
wijze en leerzame cursus!

24 maart, Grote rekendag

Woensdag 23 maart hebben we als
Staetlânsskoalle weer mee gedaan met de
grote rekendag. Het thema was deze keer
"Kijkje achter de code". Er werden allerlei
codes ontrafeld maar ook werden er
nieuwe codes ( geheimschriften) gemaakt.
Het was weer een heel leuke dag.
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7 april, Fries Jeugdorkest

Woensdag 6 april hebben we bezoek gehad
van twee leden van het Fries jeugdorkest.
Zij vertelden van alles over het orkest maar
ook over de verschillende muziek
instrumenten. Een aantal kinderen mocht
zelfs proberen of ze al iets konden spelen
op een instrument.

8 april, Bezoek Museum Martena
Kleuters

Vorige week donderdag hebben de kleuters
van groep 1 en 2 een bezoek gebracht aan
museum Martena in Franeker.Dit was
vroeger een kasteel waar een echte
jonkvrouw woonde.

We werden ontvangen door 3 lakeien en
kregen een tasje waar we van alles in
konden bewaren. Toen gingen we met de
lakeien mee op zoek naar Jonkvrouw
Saapke. We klopten op veel deuren en
eindelijk waren we bij de goede deur en
jonkvrouw Saapke deed open, ze had een
mooie rode jurk aan. Ze vertelde over de
kleren die de mensen op het kasteel
vroeger aan hadden. Toen mochten de
kleuters zich verkleden als jonkvrouw en
jonkheer.

We gingen ook op zoek naar een puzzel
waarvan we één stukje hadden, toen we die
gevonden hadden maakten we samen de
puzzel, de puzzel was een afbeelding van
een schilderij dat we gingen zoeken. Zo
kregen we allemaal opdrachten en bij
iedere opdracht kregen we iets mee dat in
het zakje mocht.

Het was een heel leerzaam bezoek en de
kleuters hebben er van genoten

Website

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

U kunt ons vinden op: www.
cbsstaetlansskoalle.n
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World Servants Tsjom 2016

Hoi allemaal,

Voorlopig zal dit ons laatste bericht over
World Servants zijn want wij hebben goed
nieuws. Na het diner op 27 februari kunnen
wij bekendmaken dat ons geldbedrag voor
de reis naar Bangladesh compleet is!

27 februari vond er een 3-gangendiner
plaats in De Showroom. Met bijna 50
aanmeldingen, waaronder een aantal
kinderen, was De Showroom mooi vol.
Met een beetje hulp van onze ouders en
van Trix, hebben we de gerechten zelf
bereid en dit viel goed in de smaak. De
sfeer was goed en we hebben met z’n allen
heerlijk gegeten van het buffet. De
opbrengst van deze avond was maar liefst
€ 843,35! Via deze weg willen wij
nogmaals alle gasten en in het bijzonder
Paulus en Trix bedanken. Foto’s van deze
avond staan inmiddels op onze
facebookpagina ‘World Servants Tsjom
2016’ en op www.tsjom.nl.

Verder is er via Gewoon te Gek afgelopen
tijd een kaartje verkocht, waarbij de
opbrengst naar World Servants ging. We
willen Martha bedanken voor dit leuke
idee en de opbrengst hiervan!

De flessenbak, welke naast de glasbak aan
de Nieuwbuurtsterweg staat, is nog steeds
in gebruik. De diaconie van Tzum zoekt
hiervoor een nieuwe bestemming. U mag
uw flessen dus nog steeds inleveren.

Voorlopig zijn wij klaar met actievoeren.
Over een tijdje zullen wij beginnen met de
voorbereidingen voor onze reis. Zo is er
eind april een voorbereidingsweekend van
World Servants, waarbij we de andere
deelnemers van onze reis gaan ontmoeten.
Zoals het nu staat vertrekken wij op
zondag 24 juli en komen wij 13 augustus
weer terug.

Groetjes,

Marieke Meinsma, Anna-Gré Wijnia en
Tea-Rixt Wijnia
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Nijs fan de Oranjevereniging

Over 63 dagen barst het dorpsfeest van
Tzum voor de 70e keer los.En al is het
thema ‘Oars as Oars’, toch gaan we ervan
uit dat het net als vanouds weer heel
gezellig wordt.

Wie facebook heeft, heeft al wat tipjes van
de sluier opgelicht zien worden. In deze
Nijs fan de Oranjevereniging maken we
wat meer over de invulling van 23 tot en
met 26 juni bekend.

We beginnen donderdag 23 juni heeeeel
traditiegetrouw, met een optocht. Dit keer
niet met versierde wagens, maar oars!
We zouden het heel leuk vinden wanneer
heel Tsjom massaal uitloopt en verkleed
een ronde door het dorp maakt, met
versierde skelters, fietsen, kruiwagens,
bolderkarren, steps, spacescooters en
rollators. Laat je fantasie de vrije loop en
maak er met je (buurt)vereniging, je
vriendenploeg of familie een verrassende
optocht van.
Na de optocht is het tijd voor een echte
dorpsrevue in de feesttent. Na een oproep
op facebook hebben zich al een aantal
actrices, zangeressen en een heus combo
gemeld, maar er kunnen nog wel meer
mensen meedoen. Vooral mannen zijn
gewenst! Dus altijd al de acteur in jezelf
willen ontdekken? Grijp dan nu je kans en
geef je op via een berichtje op facebook of

via de mail, oranjevereniging-
tsjom@live.nl
De repetities starten op maandag 9 mei.

Op vrijdag gaan we pearkekeatsen. Ook
dat pakken we deze keer een beetje oars
aan, maar hoe....Dat houden we graag een
verrassing tot vrijdagochtend 24 juni!
#oooeee #spannend!

De darters kunnen hun pijltjes ook vast uit
het vet halen, want we zorgen voor een
leuke (verrassende?) dartcompetitie. De
leerlingen van de Staetlansskoalle zullen
we natuurlijk ook niet vergeten...Zij mogen
lekker actief aan de slag. Hoe en wat? Dat
vertellen we later!

En dan....de vrijdagavond: Net als tijdens
ons tropische Tzummer dorpsfeest tuigen
we nu ook weer een echte cocktailbar op!
Dat is overigens niet de enige goede reden
om op vrijdagavond naar de tent te gaan.
Een andere reden is dat de topband
Millennium op het podium zal staan. En
niet alleen dat, ze gaan ook nog optreden!
Dat belooft een feestje tot in de kleine
uurtjes te worden.....

Voor wie zaterdagochtend weer fris en
fruitig of iets minder fris en fruitig de tent
binnenstapt, staat er een lekker kopje
koffie met gebak klaar. We zijn ten slotte
jarig.
Daarna doen we nog een rondje optocht
om vervolgens, liefst dus allemaal nog
feestelijk verkleed, te gaan tobbedansen!
We hebben allerlei spannende plannen met
zeecontainers en enorme stellages. Of iets
opblaasbaars :-) Hoe dan ook, het wordt
vast mega leuk, spannend en gezellig, dus
iedereen voorbij de basisschoolleeftijd
wordt van harte uitgenodigd om mee te
doen!

Omdat we toen we in 2014 een
playbackshow organiseerden vooral na
afloop hoorden dat iedereen een volgende
keer absoluut zeker weten wel mee zou
doen, rekenen we op een overweldigende
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deelname...Want jaja...Er staat weer een
playbackshow op het programma!
’s Middags voor kinderen van 0 – 12 jaar
en later op de avond voor de rest van
Tsjom. Begin maar vast te oefenen dus!

Tot zover eerst....Meer informatie volgt
via Facebook, tsjom.nl, Op ‘e Hichte en
huis aan huis.

Kuierjen yn Tsjom

Kuierders wij starten de 1e woensdag in
april weer met het kuierjen rondom Tsjom.
Ook s `avonds mee kuierje, gezellig bij
kletsen, de laatste nieuwtjes uitwisselen,
een goede mop aanhoren, genieten van de
omgeving. Sportief bezig zijn, kom dan
meewandelen. Een ieder kan meedoen,
opgave niet nodig. Je hoeft geen geoefend
loper (ster) te zijn om mee te doen. Wij
houden rekening met het tempo van een
ieder. De langzaamste bepaald het tempo
en loopt dan ook voorop. Per avond wordt
er ongeveer een 8 km gewandeld.
Meedoen is belangrijker dan winnen en de
olympische gedachte is dan ook ons motto.
Meedoen, iedere woensdag avond starten
we om 19.00. Er wordt niet gewacht, 19.00
is onze vertrektijd, dus kom op tijd. We
vertrekken bij Klaas Terpstra voor.
Gezien het aantal mensen die zich hebben
opgegeven voor de Slachte kuier
verwachten wij veel belangstelling. Mooi
om met elkaar te oefenen.

Graag zien we jullie allen weer komen.
Wij hebben er al weer zin in.
Klaas Terpstra, Piet Sijtsma
Theo van der Woud

Activiteitenkalender

22 april  Koningsspelen  Staetlânsskoalle

23 april-8 mei  Meivakantie

27 april K.F. Wêz Wis Koningspartij-

ledenpartij

21 mei K.F. Wêz Wis Siebe en Griet

Greidanuspartij

27 mei Stratenvoetbaltoernooi

28 mei Garageverkoop

4 juni Slachte marathon

11 juni K.F. Wêz Wis Ledenpartij

11 juni VV Tzum Dames Reunïe Toernooi

19 juni Lyntsjedamespartij

23-26 juni Dorpsfeest “Oars as oars”

2 juli K.F. Wêz Wis Ledenparij

8 juli Lyntsjepop

15 juli-28 augustus Zomervakantie

3-4 september Fuel Power Event
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Ballonvaren boven Tsjom
– wie doet mee?

Ballonvaren is een unieke sensatie.  Je
zweeft bijna geruisloos op een paar
honderd meter hoogte, je hoort alle
geluiden vanaf de grond, de wind bepaalt
de route en je weet niet waar je na een
uurtje zult landen.
Je hebt twee zekerheden: je krijgt een
adembenemend mooi uitzicht en je wordt
vanaf de landingsplaats teruggebracht naar
de startplek.

De heersende windrichting (W, ZW, NW)
en de nabijheid van de zee maakt
ballonvaren boven Tsjom onmogelijk.
Tenzij je in het dorp zelf opstijgt…

Daarom heb ik het plan opgevat om een
ballonvaart vanuit ons eigen dorp te
organiseren. Maar dat kan alleen als er
(minstens) 8 of 9 anderen meegaan.
Met dit berichtje wil ik inventariseren of er
in ons dorp genoeg interesse is om mee te
doen.

Afhankelijk van de groepsgrootte kost een
ballonvaart ongeveer € 150 per persoon.
Veel geld, maar het is perfect als vader(of
moeder)dagcadeau, voor een jubileum,
voor een bijzondere trouwdag, voor het
kind dat z’n diploma haalt of…

Als je interesse hebt, meld je dan aan op
rob.vangulik@gmail.com
Ik neem met alle aanmelders contact op om
verdere afspraken te maken.

Kijk op www.basballonvaart.nl om meer te
lezen over de mogelijkheden en kosten.

Oproep:

Holprijp niet meer gebruiken als
doorgaand verkeer!

De Holprijp is alleen bestemd voor
bestemmingsverkeer. De politie gaat
handhaven.

Vorig jaar was er een omleidingsroute
gemaakt via de Holprijp omdat de
Franekerweg gereconstrueerd werd.
Inmiddels is de Franekerweg alweer lange
tijd opengesteld voor verkeer. Daarmee is
formeel de Holprijp weer alleen toegestaan
voor bestemmingsverkeer.

Helaas zijn er toch nog automobilisten die
gebruik blijven maken van de Holprijp.
Dat mag dus niet meer. De landweg wordt
veel gebruikt door fietsers, hardlopers en
wandelaars. Juist in het belang van de
veiligheid van deze gebruikers is
doorgaand autoverkeer storend en
gevaarlijk.

Op korte termijn gaat de politie handhaven.
Wij hopen natuurlijk dat er geen
processen-verbaal hoeven te worden
uitgeschreven. Daarom wordt iedereen
opgeroepen gebruik te maken van de
Franekerweg.
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veel gebruikt door fietsers, hardlopers en
wandelaars. Juist in het belang van de
veiligheid van deze gebruikers is
doorgaand autoverkeer storend en
gevaarlijk.

Op korte termijn gaat de politie handhaven.
Wij hopen natuurlijk dat er geen
processen-verbaal hoeven te worden
uitgeschreven. Daarom wordt iedereen
opgeroepen gebruik te maken van de
Franekerweg.
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Ballonvaren boven Tsjom
– wie doet mee?

Ballonvaren is een unieke sensatie.  Je
zweeft bijna geruisloos op een paar
honderd meter hoogte, je hoort alle
geluiden vanaf de grond, de wind bepaalt
de route en je weet niet waar je na een
uurtje zult landen.
Je hebt twee zekerheden: je krijgt een
adembenemend mooi uitzicht en je wordt
vanaf de landingsplaats teruggebracht naar
de startplek.

De heersende windrichting (W, ZW, NW)
en de nabijheid van de zee maakt
ballonvaren boven Tsjom onmogelijk.
Tenzij je in het dorp zelf opstijgt…

Daarom heb ik het plan opgevat om een
ballonvaart vanuit ons eigen dorp te
organiseren. Maar dat kan alleen als er
(minstens) 8 of 9 anderen meegaan.
Met dit berichtje wil ik inventariseren of er
in ons dorp genoeg interesse is om mee te
doen.

Afhankelijk van de groepsgrootte kost een
ballonvaart ongeveer € 150 per persoon.
Veel geld, maar het is perfect als vader(of
moeder)dagcadeau, voor een jubileum,
voor een bijzondere trouwdag, voor het
kind dat z’n diploma haalt of…

Als je interesse hebt, meld je dan aan op
rob.vangulik@gmail.com
Ik neem met alle aanmelders contact op om
verdere afspraken te maken.

Kijk op www.basballonvaart.nl om meer te
lezen over de mogelijkheden en kosten.

Oproep:

Holprijp niet meer gebruiken als
doorgaand verkeer!

De Holprijp is alleen bestemd voor
bestemmingsverkeer. De politie gaat
handhaven.

Vorig jaar was er een omleidingsroute
gemaakt via de Holprijp omdat de
Franekerweg gereconstrueerd werd.
Inmiddels is de Franekerweg alweer lange
tijd opengesteld voor verkeer. Daarmee is
formeel de Holprijp weer alleen toegestaan
voor bestemmingsverkeer.

Helaas zijn er toch nog automobilisten die
gebruik blijven maken van de Holprijp.
Dat mag dus niet meer. De landweg wordt
veel gebruikt door fietsers, hardlopers en
wandelaars. Juist in het belang van de
veiligheid van deze gebruikers is
doorgaand autoverkeer storend en
gevaarlijk.

Op korte termijn gaat de politie handhaven.
Wij hopen natuurlijk dat er geen
processen-verbaal hoeven te worden
uitgeschreven. Daarom wordt iedereen
opgeroepen gebruik te maken van de
Franekerweg.
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Oud papier.

Elke eerste zaterdag van de maand kunt u
uw papier 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 zaterdag 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
zaterdag 5 maart De Moeting
zaterdag  2 Dorpsbelang
zaterdag 7 mei De Moeting
zaterdag 4 juni Voetbalvereniging
zaterdag 2 juli Voetbalvereniging
zaterdag 6 augustus Voetbalvereniging
zaterdag 3 september Dorpsbelang
zaterdag 1 oktober De Moeting
zaterdag 5 november Wêz Wis
zaterdag 3 december Wêz Wis

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 melkproducten 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 korting gegeven
op de prijs van de totale hele hoeveelheid
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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Oud papier.

Elke eerste zaterdag van de maand kunt u
uw papier 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
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Wij willen u er op wijzen dat er artikelen
zijn die niet bij het oud papier kunnen
worden gedaan. Daarbij noem ik u de
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Kuierje mei Murk

8-02-2016 “Skâns en Waterlinie
Wandeltocht” Gorredijk 40km 704
deelnemers

Vandaag naar Gorredijk geweest om de Skâns
en Waterlinie tocht te lopen. De Fiese
Waterlinie is aangelegd kort na 1580 en
begon aan de Zuiderzee, volgde de Linde tot
De Blessebrug, vandaar noordwaarts naar de
Kuinre en de Schoterbrug, dan over
Heerenveen en Terband naar Gorredijk en zo
via Donkerbroek en Bakkeveen naar
Frieschepalen. In het oosten sloot de linie in
het Westerkwartier(Groningen) aan op de
Groninger waterlinie die diep doorliep tot
Delfzijl. Het gebied langs de schansen,
stuwen en dammen werd tijdens de
Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden en
in het Rampjaar tegen Bernhard von Galen en
Franse hulptroepen onder water gezet. Niet
dat wij de hele linie langs zijn gelopen, wij
hebben van het Retranchement Gorredijk
gelopen. De route ging over de verharde weg
en over smalle onverharde paden en door de
landerijen, die onder water gezet konden
worden, naar de Tjongervallie en naar de
Tjonger. Deze moesten we volgen tot de sluis.
Hier over een brugje en over het fietspad naar
Oldeberkoop voor onze eerste rust. Na deze
rust gaat het weer verder door mooie stukken
bos naar Nijeberkoop voor weer een rust. Dan
verder naar de Lindevalei en via enkele
natuurgebieden van It Fryske Gea kwamen
we weer uit in de Tjongervallie en vervolgden
onze weg naar de laatste rust in Jubbega. Na
deze rust ging het verder deels over
particuliere landerijen en via Lippenhuizen
weer terug naar de Skâns. Het was een mooie
route met afwisselende terreinen en het bleef
de hele dag droog.

20-02-2016 “Lange Jaap Wandeltocht”
Julianedorp 40km 222 deelnemers

Arjen stond vanmorgen halfzeven bij me voor
de deur om naar Julianedorp te gaan. We
moesten pijlen op halen en konden niet eerder
dan p/l 9.15 weg. Maar omdat er twee
parkeerwachters hadden afgezegd hadden ze
ons gevraagd of wij dat dan wilden doen
omdat we toch laat weg konden. We moesten
er nu om 7.30 zijn. Vandaar dat we zo vroeg
weg moesten. Uiteindelijk zijn we om 9.45
weg gegaan. Het was goed opletten wat de 50
km route had twee lussen een kleintje bij Den
Helder en een bij het laatste stuk van de route.
Je moet wel weten waar moet beginnen met
pijlen ophalen want de 25 km liepen nog op
de route en die moesten we niet mee nemen.
Het eerste stuk ging over fietspaden en
graskaden door de bollenvelden naar Den
Helder en dan naar De Helderse Vallei.
Hier hadden we onze eerste rust. Na rust ging
het verder door een stuk bos en wat heide
verder richting Den Helder. Hier was de
eerste splitsing en ging de 25 km lopers recht
door en moesten wij de pijlen verzamelen. Na
een paar km kwamen we bij het punt waar de
50 km lopers na hun lus weer op de route
kwamen. Hier hebben we contact met hun
gehad en het bleek dat zij de lus al hadden
gelopen en konden wij de pijlen verder ook
mee nemen. Het ging nu verder over de
grasdijk en over het Schapendijkje naar de
vuurtoren” Lange Jaap” de naam drager van
deze tocht. Hier kwamen we weer op de route
van de 25km lopers en moesten de pijl
ophalers van de 25km de pijlen mee nemen.
Verder gaat richting fort Kijkduin en richting
Callantsoog. En dan over het hengstepad en
door het bos naar restaurant ,Duinoord, voor
weer een rust. Hier konden we de tas leeg
maken die dan door de rijder van de rode
kruis medewerker worden meegenomen. Na
deze rust richting Huisduinen en naar
strandslag Duinoord het strand op. Dit was
een zwaar stuk lopen. We hadden de wind
recht op de kop en het strand is niet overal
even hard. Bij paal 6 moesten we het strand
weer verlaten en direct over de duinen was
weer een splitsing.  hier moesten wij de pijlen
weer mee nemen en ging het verder over
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mooie paden door de duinen naar Groote
Keeten. Hier weer wat spullen ingeleverd en
de regenkleding aan gedaan(het was
inmiddels gaan regen)zijn we weer verder
gegaan. Na ongeveer 2,5km kwamen we op
het waar de 50km lopers na hun lus weer op
de route kwamen. Hier weer even contact
gehad en hoorden dat zij dit punt nog niet
gepasseerd waren en waren wij klaar met
pijlen op halen. Maar we moesten wel verder
en gingen direct het strand weer op bij paal 11
en moesten dit weer verlaten bij paal 7.500
.Dit is dan 3,5 km over een strand heel smal
was want het was inmiddels hoog water.
Gelukkig hadden we wind mee maar het blijft
zwaar. Toen we het strand verlieten ging het
een stuk door de duinen over een schelpenpad
en kwamen we weer op de route die de
25kmlopers al hadden gehad en ging het
verder naar de finish. Het was een mooie
route en het is allemaal goed gegaan. Alleen
jammer dat later op middag slecht weer werd.

5-03-2016 “Rottige Meente Wandeltocht”
Oldemarkt  60km 605 deelnemers

Vandaag voor het eerst met Arjen een 60km
tocht gelopen. Niet dat hij dat niet kon maar
hij was er nog niet aantoe. De start was om
acht uur vanuit zalencentrum ,Dalzicht,. Ten
noorden van Oldemarkt stroomt De Linde,
een riviertje dat haar bestaan ook al te danken
heeft aan de ijstijd Salien, deze was de
voorlaatste ijstijd,. Ze is ontstaan uit een
ijstong die voor de stuwwal lag. De routes
gingen allemaal door het natuurgebied de
Rottige Meente. Het eerste stuk van onze
route ging door prachtige natuur gebieden en
over paden richting Steenwijkerwold en Witte
Paarden naar Blesse voor onze eerste
rust.(afgelegd19,6 km).Na de rust ging het
verder Peperga,de geboorte plaats van Pieter
Stuyvesant, en Steggerga en dan met een
omweg terug naar het Catspolderpad. Dit pad
loopt langs een zandafgraving en komt uit bij
de Linde(tegenwoordig heet hij de Lende)Dan
naar de oude rijksweg en deze oversteken en
dan langs eerst de zuidelijke over en later
langs de noordelijke oever van De Lende,
Gapenburg, naar Driewegsluis, dat ligt bij
Nijetrijne. Hier hadden we weer een
rust(afgelegd 36,6km)Na deze rust ging het

door de Rottige Meente. Dit was ook een
pracht stuk van de route, over schelpen paden,
met mooie kleine zwart geverfde huisjes aan
het water. Als ze aan de andere kant van het
water stonden moeten de mensen met een
bootje of een zelf gemaakt pontje naar de
overkant. Na dit stuk kwamen we in
Munnekeburen voor de volgende rust
(afgelegd 43,1km).Hier hebben we ons allen
gemeld en zijn toen verder gegaan langs
Scherpenzeel, De woonplaats van Pieter
Stuyvesant de latere gouverneur van New
York, en langs de klokkenstoel van Spange.
Dan verder naar Ossenzijl voor de laatste
rust(afgelegd 48,8km)Vervolgens ging de
route door de Weerribben en dan over de
Hogeweg richting Oldemarkt. Zodra het
Steenwijkerdiep gepasseerd was zie je de
stuwwal waar Oldemarkt op ligt en is het nog
een klein stukje naar de finish. Het was een
mooie route met prachtig weer, s,morgens
eerst mistig met vorst en later de zon met p/l 6
graden zelfs de kievit ging al over de wjuk,
een echt lente gevoel. Op de site van
www.bpol.nl staan mooie foto’s maar dan van
de 25km route maar die hebben wij ook bijna
helemaal gelopen.

19-03-2016 “Spleutentrekkers
Wandeltocht” Noordwolde 45km 630
deelnemers

Veertien dagen geleden in Oldemarkt zei
Bonne ,de coördinator wandeltochten, een
beetje lacherig, jullie kunnen zo moei pijlen
ophalen. Ik zei, zeg nu maar wat je van ons
wilt. Pijlen ophalen dus in Noordwolde, een
ander echt paar had afgezegd.
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Zo gaat dat soms bij de flal iedereen staat
klaar om problemen op te lossen. Wij konden
zodoende niet vroeg weg. Om half tien was
iedereen weg en konden wij ook opweg. De
ontwerper van de tocht schreef, de tocht is
uitgezet in een streek die nauw verbonden is
met de Maatschappij van Weldadigheid. Het
eerste stuk ging richting Oosterstreek. Dit
stuk hoefden wij(Arjen en Ik) geen pijlen mee
te nemen tot de kruising met de Vallaatweg.
Hier was een splitsing en ging de 25km route
rechtsaf richting Vledderveen en wij
rechtdoor. Vanaf hier moesten wij de pijlen
mee nemen om via een omweg in Zandhuizen
uit te komen. En dan verder naar Oosterstreek
voor een rust.(afgelegd 13,1km)Na de rust
ging het verder naar Vledderveen en door de
bossen naar Vledder. Vlak voor Vledder
moesten wij de pijlen weer laten zitten wat de
60km lopers moesten hier nog langs komen
.In Vledder hadden we weer een rust(afgelegd
24,3km)Hier moesten we nogal even wachten
want hier zaten nog 40km lopers gezellig aan
de koffie. Toen die opstapten konden wij ook
weer verder. Na p/l 1km was er weer een
splitsing met de 60km en was er weer werk
aan de winkel.
Dit was maar een paar kilometer want toen
kwam de 60km lopers weer op de route. Na
p/l 4km was er weer een splitsing en moesten
we weer aan de bak. In dit stuk ging het even
mis. We moesten tot punt 62 op onze lijst de
pijlen meenemen en daarna waren we klaar.
Maar punt 62 was midden in het bos met
allemaal zijwegen de we moesten negeren.
Maar uit één van die zijwegen moesten de
60km komen. Wij kwamen op een gegeven
moment bij een punt dat al na punt 62 kwam.
Dus terug en uit zoeken waar dat punt was.
Na lang zoeken vonden we het en konden we
de pijlen weer herplaatsen en onze tocht
vervolgen naar Wilhelminaoord.(afgelegd
volgen het papier 32,4km maar hadden door
het gedoe 5km meer)Na de rust maar weer
verder door de bossen en langs de Spokeplas
terug naar Noordwolde toen was het
inmiddels kwart voor zes. Totaal afgelegd
45,2 km Ondanks de problemen een mooie
dag gehad met droog weer.

2-04-2016 “Wandeltocht Eendracht 2016”
Assen  40 km

De FLAL tochten voor dit winter seizoen zijn
weer afgelopen en daarom zijn we vandaag
naar Assen geweest. Niet dat het veel
uitmaakt want 80% die je hier ziet zie je ook
bij de FLAL tochten. Om half negen werden
de route’s uitgedeeld en konden we weg. Het
eerste stukje ging door Assen, maar algauw
gingen we het bos in en door een stuk
natuurgebied en over het terrein van Hendrik
van Boeijenoord om dan later weer in Assen
uit te komen over een stuk industrie terrein en
langs het kantoor van de NAM. Nu dan weet
je ook wat er met het geld gedaan wordt wat
een groot gebouw. Verder ging het over
sintelpaden en over een bospad naar vv Asser
Boys voor een rust (afgelegd 9,3 km)Na onze
rust ging het verder over een oude tram weg
en verder door de bossen en brede bospaden
naar Loon. Dan verder langs het Balloérveld
en langs Taarlo naar Gasteren voor weer een
rust.(afgelegd 21,5 km).Toen we de  koffie op
hadden gingen we verder over de weg door
mooie glooiende akkervelden richting Anloo.
En dan verder over bospaden en nog een stuk
oude tramweg Anderen en dan naar Rolde.
Hier was onze derde rust bij het , Dorp van
Bartje (afgelegd 31 km).Dan ging het verder
naar Deurze en dan naar Anreep. Hier ging
het een stuk langs het Anreeperdiep om weer
op het terrein van Hendik van Boeijnoord uit
te komen. Dit moesten we helemaal over en
dan door het bos terug naar de start locatie, bij
Wielerhome dat naast de Bonte Wever is
gelegen. Het was een mooie dag met mooi
wandel weer en een pracht van een route die
veel over onverharde wegen en verharde
fietspaden dus weg van het autoverkeer.
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Nationaal MS Fonds zoekt coördinator MS Collecteweek

Het Nationaal MS Fonds zoekt een nieuwe coördinator in Tzum voor de collecteweek.
De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, verspreidt de collectebussen en
maakt een wijk of straatindeling. Het Nationaal MS Fonds collecteert van 21 t/m 26
november.
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld
wordt besteed aan (dierproefvrij) onderzoek voor een beter leven nu en een toekomst
zonder MS, begeleiding en voorlichting.

Nieuwe collectanten zijn uiteraard ook van harte welkom. Wilt u meer informatie?
Neem contact op met Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39,
pamela@nationaalmsfonds.nl of via www.nationaalmsfonds.nl

Efkes rjochtsette!

Der binne in pear sponsors
die net yn de flyer neamt binne
op it ôfrune toanielwiekein.

Dat binne:
 Düsker
 Straal & coating T. van der

Wal/Boazem
 Staalbouw Dijkstra Wommels

Sunder us sponsors kinne wy net bestean,
derom wolle wy jimme betankje foar it
sponsorjen!

Wy binne ek alwer drok dwaande mei it nije
toanieljier. Hast sin om mei te spyljen yn it
nije toanieljier?
Lit it ús witte, fyne wy hartstikke leuk! Maile
kin nei nutengenoegentsjom@gmail.com.

 Groetnis, It bestjoer
Nut en Genoegen

BEDANKJE
Hartelijk bedankt voor de

felicitaties, kaarten, bloemen
en kado’s voor ons 40-jarig

huwelijk !
Jan en Tetje Walburg

Beste  Tsjommers,
De collecteweek voor  de NCFS
( Nederlndse Cystic Fribosis
Stichting) zit er weer op.In  de
week van 22 t/m 27  februari  jl.
is een grote groep enthousiaste
collectanten bij u aan de deur
geweest voor de NCFS. En de
opbrengst mag er zijn!!
Er werd dit jaar maar liefst
493.50  euro opgehaald!!
Namens de NCFS  :

HARTELIJK  DANK!!!!

Vriendelijk groet,
Aukje Oosterhaven

Doarpskrante                   fan Tsjom35

Nationaal MS Fonds zoekt coördinator MS Collecteweek

Het Nationaal MS Fonds zoekt een nieuwe coördinator in Tzum voor de collecteweek.
De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, verspreidt de collectebussen en
maakt een wijk of straatindeling. Het Nationaal MS Fonds collecteert van 21 t/m 26
november.
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld
wordt besteed aan (dierproefvrij) onderzoek voor een beter leven nu en een toekomst
zonder MS, begeleiding en voorlichting.

Nieuwe collectanten zijn uiteraard ook van harte welkom. Wilt u meer informatie?
Neem contact op met Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39,
pamela@nationaalmsfonds.nl of via www.nationaalmsfonds.nl
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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
sterretje* 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)



Doarpskrante                   fan Tsjom37

Advertentietarieven

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

Hele pagina, 5 x/jaar € 150,00
Halve pagina, 5 x/jaar € 90,00
Kwart pagina, 5 x/jaar € 45,00
Achtste pagina, 5 x/jaar € 22,50

Bij een eenmalige advertentie het aangegeven
bedrag delen door 4.
Voor adverteerders van buiten Tzum wordt 25
% extra gerekend.
Verder is afgesproken dat adverteerders van
buiten Tzum elke uitgave van
Op ‘e Hichte zullen ontvangen waarin hun
advertentie is geplaatst.

Puzzel

Sudoku

PUZZEL NUMMER 2– 2016

Deze keer een heel andere puzzel. Wanneer u
de puzzel in dit nummer opgelost heeft,
schrijft u de oplossing, de onderste
horizontale rij cijfers, op de antwoordstrook.
Daarna brengt, stuurt of mailt u de oplossing
vóór 5 juli 2016 naar het redactieadres. Onder
de goede inzenders verloten wij dan weer een
prijs van € 7,50.

De oplossing van puzzel nummer 1–2016
was: “ buitensport gras ”

De prijs is gewonnen door: Mw. R. Talsma,
Plattedyk3
Hartelijk gefeliciteerd namens de redactie.

----------------------------------------------------

Antwoordstrook puzzelen nummer 2– 2016

De oplossing is:
……………………………………………

Naam:……………………………………

Adres:……………………………………
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Coaching, Therapie en Ouderbegeleiding
Berne Wille biedt sinds 2013 coaching en
verschillende therapieën aan. Coby Wille

heeft een praktijk voor kinderen en jongeren:
Integratieve Kinder- en Jongerentherapie.
Deze  coaching en therapie is een kort
durende vorm van psychotherapie voor
kinderen en jongeren, die op een bepaald
moment van het leven extra hulp kunnen
gebruiken. Vaak zijn onderliggende gevoelens
de oorzaak van het gedrag waar je tegenaan
loopt. Goede verwerking van deze gevoelens
maakt dat probleemgedrag dan niet meer
‘nodig’ is. Het vergroten van het
zelfvertrouwen is een belangrijk onderdeel
van de aanpak. Integratief betekent dat
verschillende behandelmethoden gebruikt
worden om de mens in zijn geheel in zijn
kracht te zetten, door te kijken naar alle
aspecten die hierbij een rol spelen (cognitie,
emotie, sociaal, fysiek, gedrag en
spiritualiteit). De klacht of het probleem staat
centraal en niet de behandeling. Het
kind/jongere kiest samen met de therapeut de
meest geschikte vorm van hulp. Deze bestaat
uit elementen van spel-, creatieve-, cognitieve
therapie of een  andere vorm van therapie of
coaching. Regelmatig wordt er binnen de
praktijk ook met dieren gewerkt. Dieren zijn
vaak een hulpbron en kunnen vele kinderen
troost brengen. Ouders zijn een belangrijke
steun voor het kind/jongere, daarom is een
intake en contact met ouders/verzorgers
tijdens het proces van groot belang. De
coaching en therapie is voor kinderen die niet
lekker in hun vel zitten, zich onzeker,
verlegen, bang, boos of gepest voelen. Echter,
ook voor degenen die onverklaarbare

lichamelijk klachten hebben of moeite hebben
met eten, inslapen of doorslapen. Coaching en
therapie kan ook goed helpen bij kinderen die
last hebben van  drukte in hun hoofd of het
lastig vinden om contacten te leggen en/of te
onderhouden.

Rosa Peetsold geeft Equitheraptie met behulp
van de paarden van de zorgboerderij. Berne
Wille heeft paarden en  pony's, welke
gebruikt worden in het werken met kinderen
en jong-volwassenen. Bij deze vorm van
therapie/coaching wordt een paard ingezet als
co-therapeut. Paarden zijn erg intelligente en
gevoelige dieren. Een paard spiegelt het
gedrag van het kind/jongere en pikt gevoelens
op. De Equitherapeut is ervoor opgeleid om
deze signalen van het paard op te pikken en
terug te koppelen naar de cliënt. Aan de hand
van deze werkwijze 'helpt' het paard de
therapeut bij het oplossen van
problemen/zaken waar de cliënt mee bezig is.
Hierbij kunt u denken aan het bereiken van
verschillende doelen, zoals het vergroten van
het zelfvertrouwen, meer in contact komen
met het gevoel, het meer kunnen loslaten van
stress, grenzen leren aangeven, samenwerken
enzovoorts.

Tevens bieden wij ouderbegeleiding.
Wanneer u vragen heeft over gedrag of het
welzijn van uw kind leven er vaak ook vragen
en onzekerheden over uw pedagogische
aanpak. Tijdens de ouderbegeleiding wordt
samen met de ouders /verzorgers gekeken
naar het kind en zijn omgeving. Daarnaast

wordt er
gekeken naar
de wijze
waarop u als
ouders/verzor
gers positief
kan bijdragen
aan dit proces.

Wilt u meer weten over de coaching,
therapie, ouderbegeleiding of
Equitherapie? Neem dan gerust contact op
met Coby Wille via tel:
0610609013/coby@bernewille.nl of
Rosa Peetsold via tel:
0650540718/rosa@bernewille.nl
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V.V. TZUM
nieuws

De voetball(st)ers zijn sinds begin maart
bezig met het tweede gedeelte van hun
competities.
Dit geldt voor de Senioren, de Jeugd is
begonnen aan de Voorjaarscompetitie 2016.
Hier doet ook een nieuw team aan mee, Tzum
F1. Dit zijn de jongsten van de Vereniging en
op enkele spelers na doen zij voor het eerst
mee in competitie verband! Hierbij ook twee
nieuwe leiders, te weten, de gebroeders Jan
Willen en Thomas Oosterhaven.
En dit team draait geweldig, de ene na de
andere ( dikke) overwinning wordt binnen
gehaald.
Zij hebben dan ook 15 punten uit 5
wedstrijden behaald! Met een doelsaldo van
63 voor en 5 tegen! Waar gaat dit heen??

Ook Tzum E1 staat bovenaan, zij hebben 3x
gewonnen en 1x gelijk gespeeld. En hebben
dus 10 punten uit 4 wedstrijden, doelsaldo
van 28 voor en 8 tegen!

We blijven maar doorgaan want ook Tzum
D1 en Tzum MD 1staan ongeslagen
bovenaan, Tzum D1 heeft 12 uit 4 met een
doelsaldo van 23 voor en 4 tegen! En de MD1
heeft ook 12 uit 4, hun doelsaldo is 31 voor en
3 tegen!

Bij de Senioren gaat het zo goed niet, Tzum
Vrouwen 1 doet het nog het beste, zij staan 4e,
hebben 6 gewonnen en 6 verloren en één keer
gelijk gespeeld. Hierdoor hebben zij 19
punten uit de 13 wedstrijden en ook hun
doelsaldo is nog positief; 46 voor en 28 tegen.
Tzum 1 doet het na de winterstop ook redelijk
goed, hier en daar worden punten gepakt en
zij handhaven zich redelijk goed in de
middenmoot. Tzum 1 heeft 21 punten behaald

uit 17 wedstrijden, doelsaldo 32 voor en 44
tegen!
Tenslotte Tzum 2, zij zijn de rode
lantaarndrager in hun competitie, slechts 2
schamele puntjes behaald uit 16 wedstrijden,
doelsaldo 16 voor en 71 tegen. Het positieve
is wel dat de nederlagen steeds kleiner
worden, dus er is nog hoop!!!

We lopen inmiddels alweer richting het einde
van dit seizoen en zijn er nog enkele andere
activiteiten op It Lyntsjepark.
Vrijdag 27 mei staat weer het
Stratenvoetbaltoernooi gepland. Alle
Buurtvereniging krijgen hiervoor een
uitnodiging via de mail. Hou uw email dus
goed in de gaten!
De eerste poulewedstrijden worden om 18.30
uur gespeeld. Ook de andere buurtgenoten
zijn hier van harte welkom om de
deelnemende teams aan te moedigen!!

Zaterdag 28 mei staat in het teken van de
Seizoen afsluiting, hier is een aparte
commissie mee bezig om hiervoor iets leuks
te organiseren!

Op zaterdag 11 juni is er een Reunie-toernooi
voor Dames in het kader van VV Tzum
Dames 10 jaar. Met onder andere een mix-
toernooi, barbecue en live muziek!!! ( Zie
elders in deze Op’e Hichte!)

Ook voor de Jeugd staan er nog enkele
activiteiten gepland, de exacte data is echter
nog niet bekend. Dit zal bekend gemaakt
worden via een persoonlijke uitnodiging tzt!
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