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R e d a c t i o n e e l 
 
 

De zomer is weer voorbij 

gevlogen. Een mooi fries 

gezegde is: “de tiid hâld 

gjin skoft”. Wie ook zeer 

met het fries bezig is, is 

een oud-inwoner van 

Tzum: Liuwe Westra. In 

deze Op „e Hichte doet hij uit de doeken, 

waarom de kerktoren van Tzum, op de 

omslag van zijn boek komt. 

Wat ook heel snel is gegaan, is de 

transformatie van het oude kaatsveld. De 

aanloop er naar toe duurde lang, maar nu 

ze bezig zijn, gaat het heel snel. De 

werkgroep doet in deze uitgave uitgebreid 

verslag daarvan. 

 

Mocht u als lezer nog 

ideeën of tips hebben, 

aarzel dan niet en laat 

het ons weten via 

redactie@tsjom.nl.  
 

 

De redactie 

 
 
 
 

Vereniging van dorpsbelang 

 

Beste dorpsgenoten, 

Na een mooie zomer zijn de meeste 

activiteiten weer opgestart. Ook het 

bestuur van dorpsbelang heeft de draad 

weer opgepakt.  

 

Tsjommer Bosk 

Inmiddels zijn de werkzaamheden in het 

bos naar wens afgerond. Zoals al eerder 

gemeld was dit noodzakelijk voor behoud 

van het bos. Zo kan er weer jarenlang 

worden genoten van dit mooie stukje 

natuur in ons eigen dorp. 

 

 

Aanpassen openbare verlichting 

De gemeente Franekeradeel gaat komend 

najaar aanpassingen doen aan de openbare 

verlichting. Er is gekozen om LED 

verlichting te gebruiken. Dit levert een 

goede bijdrage aan de duurzaamheid.  

Voor meer informatie kunt u op de 

gemeentelijke website  

www.franekeradeel.nl onder “projecten” 

de “aanpak openbare verlichting” bekijken. 

 

 

Update speeltuin 

Verderop in deze Op e Hichte kunt u lezen 

over het reilen en zeilen van de 

speeltuinwerkgroep. 

 

 

 

TOT SLOT: 

 

Een vereniging kan niet 

zonder bestuursleden! 

Dorpsbelang luidt 

daarom de noodklok.  

In 2017 blijven nog maar 

een paar bestuursleden 

over. Dit is natuurlijk 

veel te weinig om zich in 

te kunnen blijven zetten 

voor het dorp. Daarom nogmaals een 

dringende oproep, wie o wie wil samen 

met ons de schouders er onder zetten, 

zodat het bestuur weer voltallig is. 

Schroom niet en meld je aan bij een van de 

bestuursleden of mail naar info@tsjom.nl. 

Graag horen we van u! 

 

Een hartelijke groet, 

Bestuur dorpsbelang 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj904m0y57PAhVL2xoKHfb2AxkQjRwIBw&url=http://www.ggznieuws.nl/home/ggz-in-nederland-luid-de-noodklok/&psig=AFQjCNEDkeaA_MIQ-qH55ty7Y9GQSdEGKg&ust=1474482995319941
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Tolkien en Tsjom 
 

Ik wie in Tsjommer fan 17 jier, doe kaam 

ik yn ‟e kunde mei de boeken fan J.R.R. 

Tolkien: The Lord of the Rings, by de 

measten better bekend as In de ban van de 

ring. De ferfilming troch Peter Jackson is 

meskien tsjintwurdich noch wol bekender 

as it boek. 

 Al jierren bin ik dwaande om it 

boek oer te setten út it Ingelsk yn it Frysk. 

Yn 2011 is diel 1 útkommen: Master fan 

alle Ringen. En op 11 novimber is it de 

bedoeling dat diel 2 prissentearre wurdt: 

De Twa Tuorren. Dat twadde diel hat in 

spesjale ferbining mei Tsjom, it doarp dêr‟t 

ik wei kom. 

 Wêr giet it boek oer? It boek giet 

oer de striid tusken goed en kwea. Goed en 

kwea wurde ûnder oare útbylde troch 

tuorren: de toer fan Sauron, de baarlike 

duvel fan it ferhaal: tsjuster, aaklik, 

eangstich en der skynt altiten in fûl read 

ljocht. De goede machten samlje har yn ‟e 

toer fan Gondor, de wite stêd dy‟t belegere 

wurdt troch de legers fan ‟e kweade. Dat 

wurdt ferteld yn diel 3. Mar yn diel 2 is der 

ek noch de toer fan Orthanc: in oerâlde 

toer, witte heech, dy‟t út it lânskip wei 

opriist. Fanâlds is dat de toer fan wiisheid 

en kunde. Mar it slagget de bewenners fan 

dizze toer net om wjerstân te bieden tsjin 

de krêften dy‟t út ‟e kweade toer op har 

ôfkomme, en dat set it ferhaal yn gong. 

Twa tuorren dy‟t in hiel ein fan elkoar ôf 

steane, mei in geweldige spanning 

dertusken. Yn it boek rydt de tsjoender 

Gandalf, ien fan ‟e haadpersoanen, fan ‟e 

iene toer dat út nei de oare - in tocht fan 

dagen troch in wiid gerslânskip. 

 It ferhaal is te lang om hjir 

hielendal te fertellen. Mar de tuorren, it 

griene lânskip, en it hynsteriden hawwe my 

ynspirearre om it ferhaal net allinnich yn 

wurden, mar ek yn byld oer te setten nei 

Fryslân. Mei keunstfotografe Maartje Roos 

leau ik dat dat slagge is. De twa tuorren fan 

Tolkien steane no yn Fryslân - en ien fan 

dy tuorren moast fansels de Tsjommer toer 

wêze. 

 

 
 

Mear witte? Sjoch dan op ‟e webside 

www.voordekunst.nl, en typ dan by it 

fergrutgleske „zoek campagne of persoon‟ 

de namme Tolkien. Jo komme dan by in 

fotoreportaazje fan dit projekt. Jo kinne dêr 

ek plak risservearje foar de útrikking, en ek 

it boek bestelle mei de foto op it omslach, 

of allinnich de foto. Graach oant sjen! 

 

Liuwe H. Westra, Lollum 

liuwe.westra@mensa.nl 

 

 

 

 
Foto: Maartje Roos 
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Slotactiviteit 4 september 2016 

Op zondag 4 september jl. hebben wij onze 

slotactiviteit gehouden op het kaatsveld in 

Tzum. Nynke en 

Yvonne hebben deze 

activiteit georganiseerd 

voor de jeugd. Zij 

volgen de trainerscursus 

en als opdracht hadden 

zij onder andere het 

organiseren van een 

activiteit. Dit hebben ze 

dus gedaan en hoe! 

 

‟s Ochtends waren er 25 perken 

klaargelegd door Johan, Menno en Niels. 

Omstreeks 12.00 uur werden de laatste 

voorbereidingen op het veld verricht en 

vanaf 12.30 uur kwamen de eerste 

deelnemers al naar het veld. 

 
Er werd gekaatst in 2 categorieën. De 

kabouters en welpen waren samengevoegd 

en ook de pupillen en schooljeugd kaatsten 

samen. Er waren 3 verschillende lijsten per 

categorie om zo een individueel 

klassement op te bouwen.  

 

Bij aanvang kreeg iedere deelnemer een 

bonnetje voor patat en ijs, zodat het een 

echte feestelijke middag werd.  Ook was er 

een “thema” bedacht door de meiden, 

namelijk Hawaii. Helaas werkte het weer 

hierin niet mee, maar er waren toch een 

redelijk aantal deelnemers die hun kleding 

er op afgestemd hadden. 

 

Na het openingswoord van Nynke en 

Yvonne werd er begonnen met de 

wedstrijden. Ype Hiemstra en Anke van 

Dijk waren de scheidsrechters bij de 

pupillen/schooljeugd en bij de 

kabouters/welpen was er gelukkig genoeg 

hulp om de wedstrijd te begeleiden. 

 Na een uur was de eerste lijst afgewerkt en 

konden Nynke en Yvonne de uitslagen 

bijwerken op de puntenlijst. Alle eersten, 

tegen-eersten en punten moesten goed 

verwerkt worden om tot de juiste uitslag te 

komen op het eind van de middag. 

 
 

Tussen de buien door werden ook de 2
e
 en 

de 3
e
 lijst afgewerkt. Uiteindelijk kwamen 

er toen een aantal winnaars tevoorschijn. 

Voordat de prijsuitreiking werd gedaan, 

zette Johan nog even een aantal mensen in 

het zonnetje. Ype Hiemstra werd 

gefeliciteerd met zijn 45-jarig huwelijk met 

zijn Piety en kreeg hiervoor wat lekkers 

uitgereikt. Aansluitend werd trainer Anke 

van Dijk naar voren geroepen. Zij heeft na 

2 jaar aangegeven dat ze andere dingen op 

gaat pakken.  



 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 7 

Wij vinden het erg jammer, maar 

respecteren haar keuze en met een krans 

om de nek en een kadobon kreeg ze een 

daverend applaus van de jeugd. Helaas 

gaat ook Pieter van der Schoot afscheid 

van ons nemen; hij kon, doordat hij zelf 

moest kaatsen, niet aanwezig zijn op deze 

slotdag, maar ook hij heeft nog een krans 

en kadobon mogen ontvangen. Tenslotte 

werden Nynke en Yvonne nog bedankt 

voor hun inzet om deze slotaciviteit te 

organiseren, super gedaan meiden!  

 

En toen was het tijd voor de prijsuitreiking. 

 
Nynke en Yvonne reikten de mooie prijzen 

uit, die beschikbaar waren gesteld door 

FMB (Friesland Bouw Montage, onze 

geweldige sponsor). Ze hadden gekozen 

voor zilveren kettinkjes met een 

kaatsballetje als hanger.  

 

Bij de welpen/kabouters was de winnaar 

Jeannette Kramer uit Dronrijp, de 2
e
 prijs 

was voor Jesse Greidanus uit Winsum en 

de 3
e
 prijs was voor Daan Harkema uit 

Spannum.  Bij de pupillen / schooljeugd 

was de winnaar Harm v/d Ploeg uit Ried, 

de 2
e
 prijs was voor Jorn Lars van Beem 

uit Dronrijp en de 3
e
 prijs voor Jacco Durk 

Noordenbos uit Winsum. 

 

Ook hadden de 

meiden ervoor 

gekozen om degene 

met de minste 

punten ook eens in  

het zonnetje te 

zetten, een soort 

aanmoedigingsprijs. 

Deze prijs, ook een 

krans en kettinkje 

met kaatsballetje, 

ging bij de welpen/kabouters naar Rimmer 

Schilstra uit Lollum en bij de 

pupillen/schooljeugd naar Robin Benders 

uit Tzum. Natuurlijk viel dit goed in de 

smaak bij de jongens! 

 
Tot slot was er nog een grote beker uit te 

reiken. Deze was bestemd voor de 

mooist/leukst verklede deelnemer deze 

middag. Emma Poelstra uit Winsum 

(kabouter) mag een jaar lang deze mooie 

beker in huis bewaren.  Super gefeliciteerd 

allemaal met jullie prijzen!! Na afloop 

ontving iedere deelnemer ook nog een 

“prijs” een mooie bidon met wat snoep. 

 
Wij kijken terug op een geweldig seizoen! 

Bedankt allemaal voor jullie inzet, 

deelnemers, trainers en natuurlijk alle 

ouders, die iedere week weer de jeugd naar 

de training bracht.  

 

We zijn inmiddels al weer druk bezig met 

de voorbereidingen voor volgend seizoen 

en de inschrijvingen zijn al weer in volle 

gang. Er zijn nog een paar trainingsplekjes 

beschikbaar, dus wil je volgend jaar bij 

Keatsskoalle ‟t Begjin trainen, wees er dan 

snel bij en meld je aan via de website 

www.tbegjin.nl 
 

Oant sjen! 

Met sportieve groet namens 

Keatsskoalle ‟t Begjin 

Griet Eisma-Greidanus 
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World    Servants    Tzum    2017 
 

 

Voor de drie dames is het project 

jaar nog maar net afgelopen, de 

fotoboeken en herinneringen aan 

Ghana zijn nog vers! 

 

Wij, Tom en Amarins hebben nog 

maar net een start gemaakt aan het 

nieuwe jaar. De voorbereidingen 

op het project in 2017, waar wij 

ons best voor willen doen om dan 

mee te gaan naar Zambia.  

In  Zambia gaan wij in het bijna 

onbereikbare plaatsje Kavinaka 

lerarenwoningen bouwen. Zodat leraren 

daar niet over de bijna onmogelijke 

weggetjes hoeven te reizen en vaker en op 

tijd kunnen komen. Daarnaast gaan we 

latrines bouwen voor o.a de meisjes, omdat 

zij nu in hun maandelijkse periode niet 

naar school kunnen. 

 

Onze eerste actie was een fietsactie, Tom 

fietste op 14 augustus 185 km van Houten 

naar Tzum en dat heeft met dank aan een 

hoop sponsoren €1773, 53 opgebracht! We 

staan nog steeds versteld van dit grote 

bedrag.  

Onze volgende actie vindt plaats op 2 

oktober; wij willen jou, jullie en u 

uitnodigen voor onze wandeltocht! We 

openen 13.30 uur de inschrijving voor deze 

10 km lange wandeltocht op Pastorijleane 

53. De inleg betreft €4, 50 en het start 

„schot‟ klinkt om 14.00 uur. 

 

Op 26 november organiseren ook een 

actie;  photoshoots! Tom heeft zijn MBO 

opleiding AV- productie afgerond en zal 

op deze dag de foto‟s maken. Dit zal 

plaatsvinden in de Showroom!  

Zou jij graag met je partner, gezin, 

familie, vrienden of alleen op de 

foto willen? Stuur dan een mailtje 

naar: 

worldservantstzum@gmail.com 
met je naam, aantal personen, 

voorkeur ochtend/ middag en 

voorkeur binnen/ buiten (als het 

weer het toelaat). En wij nemen 

contact met je op! Ook voor meer 

informatie mag je altijd mailen. 

 

Bij de glasbak staat de flessenbak, dit is 

een inlever punt voor lege statiegeld 

flessen en daarnaast een inleverpunt voor 

lege bierflesjes. Dit punt is niet bedoeld 

voor wasmiddel flessen, kinderflesjes, 

frituurvet flessen of andere. Wilt u hiermee 

rekening houden? 

Wij hopen jou, jullie en u te zien op 2 

oktober, om er een geweldige dag van te 

maken! 

 

Groetjes, Tom Nusselder en Amarins van 

der Meulen 
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We zijn los! 

Een opvallend geluid 

galmt door Tzum. Het 

oude kaatsveld, al jarenlang het domein 

van grazende schapen, is nu overgenomen 

door ronkende kettingzagen. We zijn los!  

 

 

Twee jaar eerder kwam de oproep om 

ideeën aan te dragen om een nuttige 

bestemming te bedenken voor het oude 

kaatsveld. Het veld was door Wonen 

Noordwest Friesland aangekocht voor de 

bouw van huizen, maar de crisis zorgde 

ervoor dat deze plannen niet konden 

worden uitgevoerd. Een speeltuin was een 

veelgehoorde wens. Een werkgroep die de 

plannen moest uitwerken werd 

samengesteld en ging aan de slag met het 

projectplan. Maar wat wilde de jeugd graag 

in de speeltuin hebben? 

 

Om erachter te komen wat er in de 

speeltuin moest komen zijn we te raden 

gegaan bij de Staetlansskoalle. Aan alle 

leerlingen werd gevraagd wat ze graag in 

de speeltuin wilden hebben. Daar zijn ze 

gretig mee aan de slag gegaan. Alle 

klassen op hun eigen manier. De 

ontvangen kleurplaten, schilderijen en 

knutselwerkjes hebben we vervolgens goed 

bestudeerd. Een achtbaan was iets te veel 

van het goede, maar er stonden ook 

haalbare speeltoestellen in waar we zelf 

niet aan hadden gedacht. Een kabelbaan en 

pannaveld kwamen veelvuldig terug.  

 

Nu we wisten wat er in de speeltuin moest 

komen was het zaak om de financiering te 

regelen. Het projectplan, de begroting en 

dekkingsplan werden uitgeschreven en 

hiermee konden we de boer op naar vele 

bekende en minder bekende fondsen. Al 

snel kwamen we erachter dat we geduld 

moesten hebben. Veel geduld. Voordat een 

besluit werd genomen ben je al snel een 

paar maanden verder. Gelukkig werd ons 

geduld beloond. Jantje Beton, NSGK, 

VSBFonds, Rabobank Coöperatiefonds, 

Dorpsvisiefonds en het Iepen 

Mienskipfûnds deden allemaal 

toezeggingen.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzvJujnKvPAhWMWBoKHSILDAsQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.de/cliparts/spielplatz/&p=2/&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNE6s0T1PwjcK9ncKRcwuI6S4SeP5A&ust=1474917005318510
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Ook werd het projectplan meegenomen 

door Landschapsbeheer Friesland en de 

Friese Milieu Federatie in een 

gezamenlijke aanvraag bij het 

Waddenfonds. Voorwaarde van deze 

aanvraag was wel een groene invulling. 

Wonen Noordwest Friesland zag liever dat 

het hele veld werd benut in plaats van een 

deel. Deze wens, aangevuld met de vele 

financiële toezeggingen, opende de weg 

voor het uitbreiden naar een heel park! Een 

extra meevaller: Iepenwacht Friesland 

schenkt elf bomen.  

 

Obelisk werd benaderd om mee te denken 

in het ontwerp van het park. Vereiste was 

wel dat park eenvoudig moest zijn in het 

onderhoud. Het onderhoud moet namelijk 

vanuit het dorp worden georganiseerd. Met 

veel enthousiasme presenteerde Obelisk 

hun ideeën voor de invulling van het veld. 

De werkgroep was onder de indruk. Nu de 

financiën rond waren en de plannen 

uitgewerkt werd het tijd om dit te 

presenteren aan het dorp. Eerst in de 

Moeting en later op de Staetlansskoalle. 

Nadat kon worden voldaan aan 

verschillende eisen van de geldverstrekkers 

kon op 20 juli de definitieve handtekening 

worden gezet. 

 

De eerste stap is het rooien van de bomen 

en frezen van de grond. Door het weinige 

onderhoud verkeerde de bomen in een 

goede conditie en ook de ondergrond was 

niet meer in een al te beste staat. De 

gerooide bomen leveren ook weer extra 

inkomsten op voor het veld. Wat een 

verschil nu de bomen weg zijn! En wat is 

het veld groot. 

 

De volgende stap is het uitgraven van 

speeltuin en pannaveld. De grond 

gebruiken we weer voor de 'zonneweide' 

en 'vogeltuin'. Op deze manier hoeven we 

geen extra kosten te maken voor het 

afvoeren van de grond. 

 

Omdat we vlakbij de Tsjommervaart aan 

het graven zijn kwam Wetterskip Fryslân 

kijken naar de werkzaamheden. We zijn 

verplicht de grond te verhogen naar 15 

centimeter boven de walbeschoeiing. Nog 

een meevaller. We krijgen maar liefst 150 

kuub uitstekende grond van het 

Wetterskip!  

De grond onder de voormalige gerooide 

bomen worden tot een halve meter 

uitgefreesd. Op deze manier voorkomen 

we dat de oude wortels de nieuwe bomen 

in de weg gaan zitten.  

Nu het grote grondwerk is afgerond kan 

het terrein worden voorzien van details. 
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Om de zonneweide wordt cortenstaal 

geplaatst. Dit gaat roesten en de bruine 

kleur steekt dan mooi af tegen het gras.  

  

Ook zijn de paden uitgegraven, voorzien 

van grind en schelpen en de tegels en 

banden zijn geplaatst. 

Dan is het zover: de speeltoestellen worden 

geplaatst! Helaas kan er nog niet gelijk op 

worden gespeeld. Het beton eronder moet 

nog uitharden. Op vrijdag worden de 

bouwhekken pas verwijderd. De hele week 

is het oude kaatsveld een drukte van 

jewelste onder de jeugd. En een enkeling 

probeert zelfs nog stiekem een voorproefje 

te nemen.  

Die vrijdag zijn de bouwhekken verwijderd 

en is het tijd om te spelen. Wat een drukte. 

Er wordt flink geschommeld, geklommen, 

geroetsjt en gelachen. Dezelfde dag wordt 

door de werkgroep, ondersteund door Koos 

en Jessye, het nieuwe hekwerk om de 

speeltuin geplaatst. Om dit hek zal nog een 

haag worden geplant zodat het een mooie 

overgang wordt van de speeltuin naar het 

park.  

In het park is het gras ingezaaid, ligt er 

wormenaarde op de rand en het bouwbord 

is geplaatst. Nu moeten we wachten tot het 

gras begint met groeien.  

Tot nu toe zijn de weergoden ons goed 

gezind. Door het mooie weer is het veld 

goed te bewerken. De grond op het veld is 

van een prima kwaliteit. Nu het gras is 

gezaaid is het hopen op wat regen. 

We zijn een goed eind op weg en er kan al 

lekker worden gespeeld. De komende 

weken zal het kunstgras in de voetbalkooi 

en hekwerk worden geplaatst. En als de 

bladeren van de bomen zijn gevallen is het 

tijd om te gaan planten. Hierbij kunnen we 

ieders hulp gebruiken.  

Mocht je je nog niet hebben opgegeven 

schroom dan niet om dit te doen bij één 

van leden van de werkgroep (of een mail 

naar info@tsjom.nl). 

 

Jan Gerard, Marnix, Johan, Ditmar en 

Sjoerd 
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Buurtvereniging de nije Bining  

Op 3 september is er een boottocht voor de 

buurtvereniging georganiseerd. 

 

Zaterdag 24 September Buurtfeest. 

Zaterdagochtend begon de dag voor de 

kinderen, alle kinderen van de buurt 

konden naar Aeolus te Sexbierum. Het was 

prachtig weer dus de kinderen konden 

binnen en buiten spelen. Na veel 

speelplezier weer terug naar Tzum.  

 

‟s Middags bij de tent op het dekemaplein 

begon de start van de speurtocht. Door het 

hele dorp hingen kinderfoto‟s van het 

bestuur, dit was een erg leuke en moeilijke 

opdracht. We konden de route vinden door 

foto‟s die gemaakt waren van het dorp.  

 

 

 

 

Na de ledenvergadering werd gestart met 

de Barbecue. 

 

En ‟s avonds BINGO.  
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10 vragen aan…….. 

 

1. Wie bent u ? 

Jelle Dijkstra 

 

2. Wat doet u zoal ? 

Werkzaam in de informatica als beheerder 

van hulpprogramma‟s op grote 

computersystemen in Den Helder. 

 

3. Waarmee vult u uw vrije tijd ?                                      
Klussen aan de woning en genieten van 

mooie muziek of een goede film. Zomers 

volg ik het wielrennen, zoals de Tour de 

France, de Giro d‟Italia en de Vuelta. Zo 

nu en dan er op uit met de racefiets om 

even het luie zweet weg te werken. Ook 

verbonden aan de concertcommissie Claes 

Douwesz als secretarisom een aantal keren 

per jaar een optreden in de Johanneskerk te 

organiseren. 

 

4. Wat heeft u met Tzum ?                                 
Van oorsprong niets, maar hier beland 

omdat ik weer terug wilde naar Friesland, 

na jarenlang in Den Helder te hebben 

gewoond, en niet langer wilde rijden dan 

1uur naar mijn werk.                                         

Ben anderhalf jaar aan het zoeken geweest 

in de regio, en eerste en laatste 

bezichtiging was in Tzum. Eerste huisje op 

de Franekerweg, en laatste huis heb ik toen 

maar gekocht. Woon ik toch weer een 

beetje dichtbij mijn geboorteplaats 

Oudebildtdijk. 

 

5. Wat is volgens u het mooiste plekje in 

Tzum ?                                                            
Centrum . Als ik ‟s zomers voor mijn huis 

zit, en links en rechts alleen maar de 

bomen zie, en me bijna in een bos waan.  

 
Hangt dan wel een beetje af van het aantal 

verkeer natuurlijk. 

Aan de driesprong tegenover de kerk 

wonen geeft natuurlijk wel wat meer 

verkeer. 

  

 

6. Wat kan er wel weg of kan anders ?                        
Sluip- en doorgaand verkeer uit het dorp en 

via een ringweg. Zijn nogal wat mensen 

die te laat vertrekken waardoor ze harder 

moeten rijden. Een deel daarvan ben je dan 

kwijt. 

 

7. Als u zou gaan verhuizen, waar zou u 

dan naar toe willen en waarom ?                        

Meer vrijstaand en een stukje grond erbij. 

Een tuin rondom het huis en wat rustiger 

gelegen. Er staan rondom nog wel mooie 

huisjes langs de uitvalwegen, moet ik nog 

maar even doorsparen. 

 

8. Waar hebt u een hekel aan ?                         
Drammers en mooipraters. 

 

9. Wat wilt u nog perse in uw leven doen 

of bereiken ? 

Rustig en relaxed leven en straks op tijd 

met pensioen, zodat ik meer tijd heb voor 

mijn hobby‟s. 

 

10. Met wie zou u wel een weekje willen 

ruilen en wat zou u dan gaan doen ?            
Moeilijk om in de huid van…  te stappen, 

maar als ik dan toch mag fantaseren: 

“baasje” van de wereld en dan de 

menselijke maat weer eens terugbrengen in 

de genomen beslissingen. Want de 

toestand in de wereld, regio, land, of 

bedrijf heeft naar mijn mening een directe 

relatie met het niveau van de mensen die 

beslissingen nemen. 
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We zijn weer los! 

We zijn dit schooljaar weer goed opgestart. 

Het voelt alweer heel gewoon. Nieuw dit 

schooljaar is dat we op school eten i.v.m. 

het continurooster. Dat is eigenlijk heel 

gezellig, zo met elkaar eten. We zijn van 

plan om er weer een fijn schooljaar van 

te maken.  

 

 

Luizencontrole 

Op de jaar kalender staat dat er regelmatig 

op woensdagochtend een luizencontrole is. 

We hebben gemerkt dat dit niet een 

handige dag is omdat we dan met een 

groep in de hal zitten. We zoeken een 

andere dag. Dus de data op de kalender 

voor de luizen controles kloppen niet. Wie 

van u wil zich voor dit schooljaar opgeven 

als luizen moeder? Welke dag komt u het 

beste uit. Maandag, dinsdag of donderdag 

graag meteen om 8.30 uur. Welke ouder 

wil wel “hoofd” luizenmoeders worden 

zodat alles een beetje gecoördineerd wordt. 

We hadden altijd een grote groep ouders en 

we hopen dat die zich ook weer 

beschikbaar stellen. Na afloop van de 

luizenjacht is er altijd koffie of thee.  

 

 

Buiten schooltijd op het plein.  

Wat fijn dat u het er met uw kinderen over 

heeft gehad. Na schooltijd zijn er bijna 

geen kinderen meer op school. Ook in de 

vakantie was er nauwelijks overlast en is er 

niets vernield. We hebben een compliment 

van de buren gehad. Het voelde voor hen 

ook als echt vakantie. Dank u wel voor uw 

medewerking.  

 

 

We Cycle.  

We doen weer mee met een actie voor het 

inleveren van kleine huishoudelijke 

apparaten. Hebt u nog kapotte apparaten 

liggen? Doe ze dan in de doos op school. 

Wij kunnen er dan een mooi boekenpakket 

of een fototoestel voor krijgen. De dozen 

worden in november weer opgehaald.  

 

 

Agrarische dagen  

Groep 7 en 8 doen mee aan de sportdag die 

gehouden wordt i.v.m. de Agrarische 

dagen. Dit is op donderdag 15 september.  

 

 

Studiedag.  

Op woensdag 5 oktober hebben we met de 

scholen van de hele vereniging een 

personeelsdag. De kinderen hebben die dag 

vrij. 

 

 

PBS (Positive Behavior Support) 

 Deze maand starten we echt met PBS. 20 

september hebben we een info / 

ouderavond rondom PBS                            

( www.swpbs.nl) We rekenen op uw 

komst. U krijgt dan voorlichting over wat 

PBS is en zult het zelf ook ervaren. 28 

september is de start dag voor PBS dat 

doen we op feestelijke wijze. Het feest is 

op de ochtend. ‟s Middags gaan we als 

team weer aan de studie daarom zijn alle 

kinderen die woensdagmiddag 28 

september om 12.15 uur vrij. 

 

 

Bieb op school.  

Ook dit schooljaar mogen de kinderen 

weer een boek per keer mee naar huis 

nemen. Deze moeten wel gescand worden 

bij de uitleenbalie. Hoe dat moet weten de 

meeste kinderen wel en anders legt de 

leerkracht het nog wel een keer uit. Voor 

de kleuters geldt ook dat ze een boek per 

keer mee naar huis mogen nemen. Zij 

mogen na schooltijd op maandag en 

donderdag met hun ouders een boek uit 
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kiezen. Deze moeten ook gescand worden. 

Dat wijst zich vanzelf en anders is er wel 

iemand die u er even bij wil helpen.  

 

 
 

Nieuw bij ons op school. 

Na de vakantie is Marlies Dijkstra bij ons 

in groep 1 gekomen. We hopen natuurlijk 

dat zij het erg leuk gaat vinden bij ons op 

school. Ook nieuw op school is juf 

Dayonne. Zij is een leerkracht in opleiding 

( LIo) die gedurende een half jaar 

zelfstandig een groep moet draaien. Dat 

doet ze, natuurlijk wel onder begeleiding 

van de leerkrachten, in groep 4 op 

maandag, dinsdag en woensdag. We hopen 

ook dat zij een fijne tijd heeft op de 

Staetlânsskoalle en dat ze hiermee haar 

studie goed kan afronden. 

 

 
 

Website 

Bezoekt u regelmatig onze website voor de 

allerlaatste nieuwtjes en informatie over  

onze school. Beslist de moeite waard om 

die te bekijken. U kunt ons vinden op 

www.cbsstaetlansskoalle.nl.  

 

Bustijden 2016 Arriva 

 
De busdienst Sneek-Franeker wordt onder- 

houden door Arriva. De tijden zijn als 

volgt: 

 

 

Lijn 35:  

Naar Franeker,  

halte Martenahiem. 

 

Maandag t/m vrijdag: 

Tzum, Martenahiem: 

6.25 – 7.25 – 8.25 – 13.46* - 15.52* - 

16.52 – 17.52 – 18.52* 

 

 

Lijn 35: 

Naar Sneek,  

halte Martenahiem. 

 

Maandag t/m vrijdag: 

Tzum, Martenahiem: 

6.13 – 7.13 – 8.13 – 13.15* - 15.15* - 

16.15* - 17.15 -18.15 

 

 

In de vakanties komen de tijden met een 

sterretje* te vervallen. 

 

 

Zie ook www.9292.nl 

Voor meer informatie: zie site van Arriva 

of bel 0900-9292 (€ 0,70 / min) 
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V.V. TZUM 
 

 

Ook voor de 

Voetbalvereniging is de 

vakantie periode voorbij 

en richten wij ons weer 

op een nieuw seizoen. Wanneer u dit leest 

zijn de meeste voetbalcompetities net weer 

los. De Senioren zijn gestart op zaterdag 

10 september, de jeugd een week later! Het 

Ouder/Kind kaatsen begon een uur later 

zodat er gewoon gevoetbald kon worden. 

Prettig geregeld! 

 

Bij de Senioren ook dit seizoen weer twee 

elftallen bij de Heren en één bij de 

Vrouwen.  

 

Tzum 1 (heren) en Tzum Vr 1 hebben in de 

voorbereiding deelgenomen aan de 

Bekerwedstrijden, ook al lukte dit niet 

altijd. Dit alles ter voorbereiding op dit 

nieuwe seizoen. 

 

Bij de Jeugd hebben we dit seizoen 3 eigen 

teams en één Combi-team. 

 

Dit Combi-team betreft de C-junioren. 

Omdat wij steeds minder jeugdleden – om 

wat voor reden dan ook- over houden ( en 

niet alleen wij) zijn we een Samenwerking 

verband aangegaan met zowel Arum als 

Storm-vogels‟64 uit Achlum. Op deze 

manier kunnen we twee C-junioren teams 

laten voetballen. Deze Combi voetbalt 

onder de naam ST 

Arum/Stormvogels‟64/Tzum JO 15-2. 

De afkorting JO 15-2 is een nieuwe teams 

aanduiding  JO staat voor Jeugd Onder 

15(jaar) en is in dit geval team 2! 

 

Bij de andere Jeugd teams wordt dit in het 

vervolg ook toegepast, zo heet Tzum F1 nu 

Tzum JO 9-1, Tzum E1 is Tzum JO 11-1, 

de Meiden Pupillen wordt nu MO 13-1 

(Meisjes Onder 13 jaar). 

 

We hopen dat alle teams weer veel plezier 

en succes mogen hebben op de velden. 

Indien aanwezig zal clubfotograaf Lieuwe 

Bosch weer vele foto‟s maken tijdens de 

wedstrijden op It Lyntsjepark. Deze zijn 

allen te zien op de website van de 

Voetbalvereniging; www.vvtzum.nl Ook 

de wedstrijdinformatie voor alle teams is 

hier op te vinden. Maar ook verdere 

clubinfo staat hierop! 

 

Grote Clubactie 2016. 

 

Deze staat in de eerste week van Oktober 

op het programma en het is de bedoeling 

dat wij op de maandag- en dinsdagavond 

van 3 en 4 oktober bij u aan de deur komen 

met deze loten. Ook nu vragen we u om 

ons weer te steunen voor de aanschaf van 

materiaal etc! 

 

In de Herfstvakantie willen we nog een 

activiteit voor de Jeugd organiseren, dit is 

dan voor alle jeugd van Tzum, want 

nieuwe voetballertjes zijn ook dit seizoen 

weer van harte welkom. Via de school 

krijgen de kinderen hier binnenkort bericht 

van! 

 

 

 

 

 

Mannensoos 

 
De soos begint weer in de eerste week van 

oktober.  

Op dinsdag en donderdag middag van 

13:00 tot met 17:00. Een middag met 

gezelligheid o.a. biljarten / kaarten en 

een kletspraatje bij de koffie/drankje.  

Er kunnen nog wel wat mannen bij. Bent u 

vrij en wilt u er eens een middagje uit, 

komt u dan eens vrijblijvend langs. 

We beginnen op dinsdag 4 oktober in 

dorpshuis “de Moeting”    KOMT ALLEN. 

 

Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. 

                           

 Het bestuur 
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Visserpartij 2016 

 
 

De 53
e
 Visserpartij is ferkeatst op sneon 27 

augustus 2017. 

 
Nei in soad PR stunten, die der oan foarôf 

gongen, koe it op sneon 27 augustus heve. 

It wie prachtig waar en dan hawwe jo de 

helte al te pakken. De kofje mei sels bakte 

cake stie klear en waard gretig ôfnommen. 

Foar de bern wie der limonade mei in 

Americain cookie. 

 
It keatsen gong los om 10 oere nei dat 

Nynke Strikwerda de dei iepene hie troch 

eltsenien wolkom te hjitten. Der wie in 

soad poulekeatsen. Dit wie natuurlik leuk 

foar it keatsen mar dêrtroch rekken we ek 

wat let dient mei de alderlêste wedstriid. 

Nimt net wei dat we mei elkoar in tige 

geselliche dei belibbe hawwe. 

 It waar wie hearlik, en de hamburgers ek. 

De priizen binne jûns ferdield en eltsenien 

wie der tige wiis mei. 

 

Wij as bestjoer fûnen it geweldich dat der 

dochs wer safolle dielnimmers wiene en 

hope dat jimme it allegeare troch fertelle 

wolle dat it sa gesellich wie.  

 
Wij hoopje dat we takomd jier noch mear 

âld-Tsjommers begroetsje meie sadat it in 

soarte fan keats/doarps reünie wurde sil. 

 

 

 

  
 

Burgelijke stand Op „e Hichte 
 

Overleden: 

30 augustus is dhr. Willem Aardema 

overleden. Hij is 95 jaar oud geworden. 

Hij is op de begraafplaats alhier 

begraven. 

 

10 september is in zijn aanleunwoning in 

Martenahiem dhr. Johannes Hiemstra 

overleden. Hij is 83 jaar oud. De 

begravenis heeft in Tzum 

plaatsgevonden. 

 

13 september is mevr. Maartje Visser 

overleden. Zij is 97 jaar oud geworden. 

De crematie heeft in besloten kring plaats 

gevonden. 

 

2 juli is dhr. Jappie Sloterdijk overleden. 

Hij is 81 jaar oud geworden en is op de 

begraafplaats alhier begraven. 

 

De nabestaanden wensen we veel sterkte 

toe met het verlies van hun dierbaren. 
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Na de grote teleurstelling van vorig jaar, 

het afzeggen van het gehele evenement 

door het slechte weer, hebben wij dit jaar 

enthousiast de draad weer opgepakt. 

Na vele voorbereidingen was het dan ook 

eindelijk zover, de 8e editie van het Fuel 

Power Event te Tzum.  

 

Zaterdag 3 september: De zon schijnt en 

om 14:00 uur barst de strijd los. Deze keer 

met nog meer pk‟s, want naast de 

farmstock, sport/supersporttrucks mochten 

wij ook de Grand national verwelkomen!  

 

 

 

Diesel-, kerosine- en bezinedampen, grote 

zwarte rookpluimen vulden de atmosfeer 

dit samen met vele decibels waarbij het 

dragen van gehoorbescherming geen 

overbodige luxe is. Naast het vertier voor 

volwassenen was er ook van alles te 

beleven voor de jeugd, zoals een aantal 

grote zandbulten, een mega stormbaan, 

springkussens en  skelter-trekkertrek. De 

avond werd gevuld met fantastische 

muziek van de band „HotStop‟ met als slot 

een prachtige vuurwerkshow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 4 september: Deze dag liet de zon 

zich afwisselen met vele regenbuien, 

waardoor  de motorcross niet door kon 

gaan. De toertocht-diehards lieten zich 

door de weersomstandigheden niet tegen 

houden en starten om 11:00 uur met de 

oldtimer-toertocht. Een prachtige route 

door onze  greidhoeke. Hierop volgend 

was er een oldtimermeeting, diverse 

machines betreden het terrein. Ook werd er 

een demonstratie gegeven van een 

dorsmachine.  
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De band HotStop maakt het sfeertje 

compleet, want ondanks het weer was daar 

helemaal niets mis mee!  

 

 
 

Naast onze eigen trouwe paparazzi heeft 

ook RTL7 het evenement vastgelegd. Dit 

wordt uitgezonden op 31 december en 7 

januari. Voor meer foto's kijk op onze 

Facebook of op www.fuelpower.nl 

 

 
Het Fuelpowerteam bedankt alle 

vrijwilligers, deelnemers, sponsoren en 

gasten voor een geslaagd event! 

 

 
 

 

Hallo klaverjasliefhebbers van 

Tzum en omstreken, 
 

Op vrijdagavond 14 oktober starten wij in 

de kantine van het Lyntsjepark met 

klaverjassen. 

Eens in de 3 á 4 weken willen we graag 

een kaartje leggen. Het is de bedoeling dat 

het een vrolijke, gezellige avond wordt 

waarin de messen thuis kunnen worden 

gelaten! 

 

Voor de eerste avond willen we graag 

weten op hoeveel mensen we kunnen 

rekenen, zodat we eventueel een partytent 

kunnen huren  

 

Zin om mee te doen? 

Graag aanmelden voor donderdagavond 13 

oktober 18.00 uur bij 

Margriet de Jong;  g.jong@home.nl  of  

Thea Viëtor; theavietor@hotmail.com 

 

De klaverjasdata zijn 

14 oktober 

28 oktober 

18  november 

9 december 

13 januari 

10 februari 

3 maart 

24 maart = slotavond 

 

 

De kosten zijn €2,50 per avond. 

 

Oh ja…een klaverjasclub zonder naam is 

natuurlijk een beetje vreemd, dus we hopen 

dat u/jullie ons kunt/kunnen helpen! Wie 

de naam bedenkt die bij ons gezellige club 

past die ontvangt een presentje en 

natuurlijk eeuwige roem! 

 

Tot vrijdagavond 14 oktober! 

 

Groeten Margriet en Thea 

 

http://www.fuelpower.nl/
mailto:g.jong@home.nl
mailto:theavietor@hotmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3JGg94zPAhVJExoKHXaHAR4QjRwIBw&url=http://www.duinwijck.com/tag/klaverjas-toernooi/&psig=AFQjCNHot_b7ELcllfwm-BfgmSAZyAEXjA&ust=1473876264991189
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Jeugdpagina 
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Burendag 
Maar liefst 63 buurtgenoten hadden zich 

opgegeven voor het jaarlijkse buurtfeest. 

Op het programma koffie/thee/limonade 

met lekkers, een kleurwedstrijd voor de 

kinderen, bingo en een afsluitende 

barbecue. Ook was er een groot 

springkussen geregeld waar de kinderen 

zich goed op konden uitleven.  Dit viel 

flink in smaak! 

Voor het eerst vierden we het buurtfeest bij   

“It Bûtenhûske”  Deze was voor de 

gelegenheid omgebouwd tot bar. Hoewel 

op de wind was het erg lekker weer voor 

een buurtfeest.  

Voor de kleurwedstijd waren een aantal 

vakken gemaakt op de straat die met 

stoepkrijt konden worden voorzien van de 

mooiste tekeningen. Fanatiek werd er 

gekleurd. Onder andere regenbogen, 

bloemen, een trekker en een dinosaurus 

behoorden tot de inzendingen. 

Alle tekenaars werden beloond met een 

prijs. 

De eerste prijs  ging naar Jani met een 

tekening van een onbewoond eiland. In 

zijn vak was geen tegel meer ongekleurd! 

 

Na een kleine onderbreking kon er een 

gooi worden gedaan naar de nodige 

cadeaus met de bingo. Voordat we los 

konden werden eerst nieuwe bestuursleden 

welkom geheten. Vanaf nu zullen zij ook 

meehelpen met het organiseren van 

activiteiten in de buurt.  

Fanatiek, maar wel met de nodige 

uitdagingen zoals lege stiften, werden er 

vervolgens cijfers afgestreept. De 

gelukkige winnaars konden een keuze 

maken uit de cadeautafel. Eén voor één 

werden de cadeaus opgehaald. Sommige 

geluksvogels mocht zelfs vaker dan eens 

naar de cadeautafel.  

 

In de tussentijd werd het vlees, de salades, 

stokbrood en sausen klaargezet en nadat 

ook de barbecue was gebracht kon er 

worden gegeten. Tot laat in de avond werd 
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er gegeten, gedronken en bijgepraat. We 

kunnen terugkijken op een geslaagd feest. 

Je zou het niet zeggen met het lekker weer, 

maar we zijn al een flink eind op weg naar 

het einde van het jaar. Binnenkort zullen 

we weer aan de slag om de buurt te 

versieren en verlichten in de donkere 

dagen. Daarnaast zijn er voornemens om  

nog dit jaar weer een leuke activiteit te 

gaan organiseren voor de buurtkinderen. 

 

 

 

Kippetjes partij 

18 september in Winsum 
 

 

De grootste kaatspartij van het jaar wordt 

gehouden in Winsum dit jaar met 275 

partuur dus 825 dames en heren aan het 

kaatsen. Hier deden ook heel veel 

Tzummers aan mee. Klaas Meinsma had 

de vierde prijs van de verliezers ronde 

gewonnen.  

Hieronder wat foto‟s die gemaakt zijn door 

onze eigen fotograaf Lieuwe Bosch. 
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 Kuierjen  

    mei  

Murk 

 
 

 

18-06-2016 “10e Billie Turf Tocht” 

Zevenhuizen (Gr) 40km 

Vandaag naar Zevenhuizen in Groningen 

geweest samen met Arjen. Toen wij in 

Zevenhuizen aankwamen kwamen we de 

eerste wandelaars al tegen dus gauw in 

schrijven en er achteraan. 

 
Deze tochten staan er om bekent dat je veel 

van de verharde weg af bent en veel over 

fiets en zand paden loopt maar ook veel 

over schouwpaden. Dit jaar waren het er 

erg veel. Na de start ging het al gouw langs 

een boerderij het land in en langs een 

aardappelveld weer naar de verharde weg. 

 
Dan verder naar Nieuw Roden en Roden. 

Aan de Weehorsterweg hadden we onze 

eerste rust (een wagenrust).Na deze rust 

ging het verder richting Peize om 

vervolgens in Altena uit te komen voor 

onze tweede rust in het plaatselijke 

dorpshuis. Dan ging het verder over 

verharde wegen en over een oude 

trambaan, hier lag de spoorbrug nog in 

waar ze een paar platen overheen hadden 

gelegd zodat we er over heen konden 

wandelen, naar Foxwolde. De volgende 

stempelpost was aan de J P Santeeweg, 

weer een wagenrust, in de buurt van 

Nietap. Nu kwam het zwaarste stuk van de 

route. Deze ging bijna helemaal over 

schouw paden die wel gemaaid waren 

maar waar het gras nog wel lag en het 

begon een beetje te regen. 

Ps. Voor deze tocht staan er mooie foto‟s 

op www.eeldeinbeeld.nl van Tom v/d 

Velde 

 

2-07-2016 “Swadde Kuier” Buitenpost 

40km 

Na de vele regen van de afgelopen dagen 

leek het vandaag een mooie dag te 

worden.Om zeven uur was de start van de 

Swadde kuier. Deze werd verricht door 

Bearn Bilkert burgemeester van de 

gemeente Kollemerland. De route ging dit 

jaar helemaal door het noorden. Eerst naar 

Kollum en dan naar Zevenhuizen, dit is 

een streek met een wit naam bord, en dan 

richting Buren langs de oren van Buren. 

Als je daar zo langs loopt wat zijn dat dan 

kolossale dingen. Toen ik hier liep was het 

nog zonnig en mooi weer maar er kwam al 

een rare lucht aan. Hopelijk gaat hij om mij 

heen. Na de earen ging het op naar 

Warfstermolen. Hier was een rust in Mfc 

Warfstermolen. Toen ik na de rust weer 

buiten kwam begon het een beetje te 

regenen en even later meer. Ik kon het met 

de paraplu droog houden maar hoorde later 

dat het in Kollum gehost had, arme lopers 

daar. Na Warfstermolen ging het verder het 

noorden in om later af te buigen naar 

Dokkumer Nieuwezijlen. Hier was weer 

een rust. Na deze rust ging over het 

jaagpad langs het Dokkumer Diep en langs 

Engwierum richting Westergeest en 

Oudwoude. Hier was weer een rust. Na 

deze rust ging het verder langs wat 

omwegen, je had wel het gevoel dat je nu 

in de wâlden liep, weer terug naar 
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Buitenpost. Vanwege het natte weer van de 

laatste tijd waren de stukken die door de 

weilanden liepen er uit gehaald en was de 

route om gelegd. Dit hadden ze goed 

georganiseerd. 

 

19/22 07-2016 “Vierdaagse Nijmegen” 

Nijmegen 220 km 

Deze week weer met Rinske naar Afferden 

geweest om in Nijmegen de Vierdaagse 

telopen. Omdat het de honderdste keer was 

dat de vierdaagse werd georganiseerd was 

er extra afstand bij van 55km.Deze afstand 

was vroeger verplicht en was er geen 50km 

afstand. Omdat het éénmalig was wou deze 

afstand graag proberen te lopen. En dat is 

gelukt. Het was wel zwaar, wat ook kwam 

omdat het zo warm was plus dat je 5km 

extra moeten lopen. Maar het is gelukt en 

ik heb er een goed gevoel bij. De start was 

s, morgens om vier uur voor 50en de 55km 

lopers. 

De eerste morgen was er bij de start bijna 

niet door te komen zoveel publiek stond er 

op de weg om ons uit zwaaien. Bijna 

allemaal studenten onze toekomstige 

huisartsen, maar wel gezellig. De eerste 

dag is de dag van Elst en gaat richting de 

Betuwe. Hier liepen wij de zelfde route als 

de 50km lopers met een klein lusje van 5 

km. De tweede dag is de dag van Wijchen. 

Hier liepen het eerste gedeelte met 50km 

lopers p/l 13 km. Maar na Wijchen hadden 

we onze eigen route die ging Bergharen, 

Druten Afferden naar Ewijk en Beuningen. 

Hier kwamen we weer op de route van alle 

afstanden en was het erg druk. Dit kwam 

ook omdat de 30/40km lopers een half uur 

eerder mochten starten, dit vanwege de 

verwachte hoge temperaturen, en wij 5km 

extra lopen De derde dag is de beruchte 

zeven heuvelen dag. Hier was het weer 

gelijk als bij de eerste dag met een lus van 

5km.Deze dag vond ik het zwaarst omdat 

je al twee hele warme dagen hebt gehad en 

korte nachten, dat sloopt je. Bij de vierde 

dag, de dag van Cuijk, was het koeler en 

bewolkt. Het eerste stuk ging weer de 50 

mee tot vlak voor Overasselt. Daar 

verlieten wij die route en ging met de 

soldaten mee via Nederasselt naar Grave 

En dan verder over een nieuwe route naar 

Vianen. In Grave begon het te regenen wat 

een verademing was want het was nog wel 

drukkend Bij Vianen kon de regenkleding 

weer uit en ging het op naar Cuijk om over 

de brug van het leger naar de andere kant 

van de Maas te lopen. De koning moest 

hier ook zijn maar ik heb niet gezien zeker 

aan de koffie.

Dan ging het naar Mook, Molenhoek, en 

Malden naar, Via Gladiool, naar de finish 

te gaan. 

Op de Via Gladiola was het weer heel, heel 

druk en gezellig en dan moet je het wel 

halen. Hier ook geen koning gezien. 

 

 

Vandaag naar Wâlterswâld geweest. Hier 
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kon een zogenaamd klavertje vier worden 

gelopen. Na de zoveelste ruzie in het 

bestuur van de stichting Kennedymars 

Driesum Wâlterswâld is deze opgeheven 

en heeft de stichting ,Sportdriewo, deze 

organisatie op zich genomen. Deze 

stichting organiseert meer evenementen 

zoals mountainbiken, paardendagen, 

fietstochten. De opzet is ook veranderd, er 

wordt nu een zogenaamd, klavertjevier 

gelopen. Dat zijn vier verschillende 

rondjes van 20km zodat je kunt kiezen uit 

80,60,40 of 20 km. Ook was er nog 

junioren tocht van 8 km. Ik had deze keer 

gekozen voor de 40 km. Ik had na 

Nijmegen bij niet meer gelopen en 

helemaal geen langere tocht. Ik kon s 

„morgens om half acht van start. Toen ik 

weg ging kwam de eerste Kennedy 

loopster alweer binnen om aan haar tweede 

rondje te beginnen. Zij was s'morgens om 

half vijf van start gegaan en had er toen al 

20 km opzitten. Mijn eerste rondje ging 

naar Dokkum. Hier was een rust, dan 

verder via de rondweg richting Damwoude 

en terug naar Wâlderswâld. Hier werd ons 

weer iets te drinken aan geboden, dit was 

bij elke rust zo zat bij de prijs in. Nu 

konden we aan ons tweede rondje 

beginnen. Deze ging richting Driesum om 

dan naar Kollumerzwaag te gaan. Dan 

verder naar Zwaagwesteinde. Dan via het 

natuurgebied it ,Bûten Fjild, naar De 

Valom. Hier was weer een rust. Na deze 

rust ging het naar Broeksterwoude en dan 

weer richting De Valom. Daar moesten we 

rechtsaf een doodlopende weg op in, 

verband met de centrale as is deze weg 

doorkruist. Op het eind van de weg ging 

het een bospad in hier was ook een 

survivalbaan aangelegd met touwen, oude 

auto banden e.d. Dit pad moesten we 

volgen tot de volgende weg en deze dan 

volgen onder de centrale as door. Dan via 

mooie fietspaden terug naar de finich. Het 

weer was goed de route was mooi en de 

organisatie was ook prima. 

 

2-09 2016 “WaterReijk Wandel 3 

daagse” Paasloo 40km 

Arjen had een paar weken terug gevraagd 

of ik vrijdag 2 sept mee ging naar Paasloo 

om één dag mee te lopen met de 3daagse 

die daar georganiseerd werd. Ik kon wel, 

maar woensdag 31 aug belde hij af en ben 

alleen gegaan. De start was voor de veertig 

km van 7 tot 9 uur. Ik ben om 7uur gestart. 

De start was bij restaurant, Binnenhof, en 

de naam van de route was de Stuwallen 

route. Na de start ging het naar Paasloo. 

Hier kwamen we langs het oudste kerkje 

van Noordwest Overijssel. Dit is een z.g. 

“Boerenschuurkerk”. Dan verder door het 

bos en weilanden en over schouw paden 

naar Willemsoord. Willemsoord werd 

gesticht in 1820 in opdracht  van de 

Maatschappij van Weldadigheid en werden 

er ook wegen aangelegd. Wilhelminaoord 

en Frederiksoord maakten ook onderdeel 

uit van de Maatschappij van Weldadigheid 

en was bedoeld om kansarme westerlingen 

weer een nieuw bestaan te geven Bij 9 km 

was er een rust punt en heb begrepen dat er 

vandaag niet gecontroleerd werd dus geen 

stempel of klipje. Na deze rust gingen we 

al gauw de bossen in en kwamen we op het 

terrein, Heerlijkheid De Eese. Ongeveer 

800 ha is in eigendom van de familie Van 

Karnebeek. Een kleiner deel is in het 

verleden verkocht aan Staatsbosbeheer. Dit 

gedeelte maakt samen met de Woldberg 

deel uit van de beheerseenheid 

Steenwijkerwold. Ook kwamen we over 

het terrein, Fredesheim, Dit buitengoed is 

in 1929 gesticht als Fries doopgezind 

broederschapshuis door Ds., Hylkema uit 

Giethoorn. Na dit buiten gebied gingen we 

bossen weer uit en onder de snelweg door 

ging het naar Steenwijk en kwamen we 

meer in het open veld. Je kon nu goed zien 

wat ze met de naam, Stuwwallen, route 

bedoelen, het is echt heuvel achtig. Het 

was een prachtige mooie route 

met mooi weer. 

 

 

  



 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 32 

 
 
  



 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 33 
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Activiteiten kalender 
 

Zondag 2 oktober 2016                      14.00 uur  

Wandeltocht  World Servants Houten en Tzum 2017 

Vrijdag 14 oktober 2016                    20.00 uur 

Concert Piter Wilkens “Libbene Stiennen”,  

Johanneskerk 

Zondag 30 oktober 2016                            15.00 uur  

Concertje Eaglefield              release 4e CD, 

Johanneskerk 

Donderdag 10 november 2016                  20.00 uur  

Voorstelling “DOEK!”                  De Moeting 

Zaterdag 12 november 2016                      13.00 uur 

Intocht Sinterklaas Tzum  

Verzamelen bij  “De Moeting” 

 
 

 

VERHUIZING 

 

Op 13 oktober verhuizen wij naar Heerenveen. 

Wij hebben altijd met plezier  in Tzum gewoond. 

Hierbij bedanken wij voor alle lidmaatschappen en donaties. 

Hartelijke Groeten 

Klaas en Wietske Greidanus 

 

Bedankt! 
 

Het gemis zal altijd blijven 

Maar de blijken van 

medeleven, 

Na het overlijden van mijn 

prachtige dochter en ons 

kleinkind Marije 

Hebben ons ontzettend 

goed gedaan. 

Hiervoor onze oprechte 

dank.  
 

Greetje, Ype en Pietie 

Hiemstra 
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Gespot in de media! 
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   Buurt- 
      vereniging 
 

      Foar  de  toer 
 

 

 

 

Zaterdag 24 september hebben wij met de 

buurtvereniging “foar de toer” het 

jaarlijkse buurtfeest gevierd. Met overdag 

het straatkaatsen met zeer begeerde 

prijzen.  

 
 

Lekker in het zonnetje werd het al snel 

duidelijk dat niemand een punt zou laten 

liggen maar gezelligheid natuurlijk 

voorging.  

 

 
 

 

Het was een geweldige middag voor jong 

en oud. Aan het eind van de middag  

hebben de prijzen uitgereikt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ieder die niet wilde kaatsen kon mee 

naar het kazemattenmuseum in 

Kornwerderzand. 
 

Na het bekijken van een film hebben we 

alle bunkers bekeken.  

 

 
 

De vertelde verhalen waren zeer 

indrukwekkend. 

 

 
 

Het was een heerlijke middag met een 

heerlijk zonnetje, ruisend helmgras en een 

kabbelend IJsselmeer. 
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En zoals elk jaar was er dit jaar na het 

straatkaatsen de buurtbarbecue.  
 

 
 
Met de hele buurt onder het genot van een 

biertje (of een paar…) of een colaatje met 

een lekker stukje vlees bijkletsen en het 

kaatsen van eerder de dag eens goed 

bespreken.  

 

 
 

Prachtig weer, twee grote barbecues, 4 

schalen met vlees, salades, een goed 

gevulde koelkast, sapjes, drankjes en 

vruchtjes. Het was een zeer geslaagde 

avond waarvan ik zeker ben dat niemand 

meer honger had toen men naar huis ging.  

 

 
 

Naarmate de temperatuur daalde, de 

zaterdag in een zondag veranderde en het 

gezelligheidsniveau 

vorderde ging de 

vuurkorf aan en kwam 

Engbert met zijn 

gitaar.  

Niet alleen kon Engbert goed gitaar spelen, 

ook was de buurt prima in het meezingen 

van alle liedjes. Nooit geweten dat mijn 

buren zo goed konden zingen ;) Na tot in 

de late uurtjes doorgezongen te hebben zijn 

ook de laatste buurtjes naar huis gegaan. 

 

 
 

 

Een hele gezellige barbecue die volgend 

jaar natuurlijk weer herhaald gaat worden.  

 

 

 

Tsjidsger Terpstra 

Thomas van Zonneveld 

 

Buurtvereniging “Foar de toer”
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Tzum geknipt… 
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O u d  -  P a p i e r 

 

Elke eerste zaterdag van de maand kunt u 

uw papier binnen de bebouwde kom aan de 

weg zetten 

 

Bij meer dan windkracht 6 kan het zich 

voordoen dat de inzameling een week 

wordt uitgesteld.  Hou bij deze 

weersomstandigheden de site van tsjom.nl  

en  Facebook in de gaten. 

 

Vriendelijk verzoeken wij u om het papier 

goed in te pakken en niet in plastic zakken 

te doen .Voor hen die buiten de bebouwde 

kom wonen kunnen het papier op de eerste 

zaterdag van de maand „s morgens voor 

09.00 uur op het parkeerterrein voor het 

dorpshuis “de Moeting”  brengen.. 

De inzameling van het oud papier begint ‟s 

morgens om 9.00 uur. 

 

Contactpersoon: T. van Abbema, 

Ds. Van Dijkstraat 6, Tzum. Tel: 391188. 

 

 

Schema 2016 

Wanneer Wie 

zaterdag 1 oktober De Moeting 

zaterdag 5 november Wêz Wis Tsjom 

zaterdag 3 december Wêz Wis Tsjom 

 

Schema opbrengst in kg 

jaar 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Januari 6160 4520 6920 5940 11820 7220 4860 7060 

Februari 4140 4500 4167 5360 6880 7900 8120 7720 

Maart 4780 4540 4560 5000 3620 3280 5740 6180 

April 5200 6020 6400 6140 7020 7300 7040 6560 

Mei 5600 3680 4720 5920 5160 6500 5380 5680 

Juni 3960 6660 6100 4040 5380 6140 7000 7520 

Juli 4780 4780 7140 5600 6540 4380 6180 6520 

Augustus 6300 3080 2700 3720 4980 6920 6200 5780 

September 4160 4880 5940 5580 4240 5600 6060 8360 

Oktober   4440 5900 10160 6660 5580 5600 3880 

November   5640 3980 5100 6300 7620 8400 8160 

December   3380 5740 5840 4530 4300 4860 5700 

Totaal   56120 64267 68400 73130 72740 75440 73920 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimr9G-zJ7PAhXMPRoKHSUfCzIQjRwIBw&url=http://www.herike-elsen.nl/home/inzamelen-oud-papier&psig=AFQjCNGZqMq95TRax1JZ1tGLHlEE_XJXqg&ust=1474483287801786
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                     Puzzelpagina 
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PUZZEL NUMMER 4-2016 

Wanneer u de puzzel in dit nummer opgelost heeft, schrijft u de oplossing op de antwoordstrook. 

Daarna brengt, stuurt of mailt u de oplossing voor 9 november 2016 naar het redactieadres. Onder 

de goede inzenders verloten wij dan weer een prijs van € 7,50. 

 

De oplossing van puzzel 3-2016 was: “alle hout is geen timmerhout”.  

De prijs is gewonnen door: Fam. M. de Groot, Mr. Vrijburgstraat 27.  

 

Antwoordstrook Puzzel nummer 4-2016 

De oplossing is:………………………………………………………….                              

Naam:……………………………………………………………………                               

Adres:……………………………………………………………………. 

 

 

  

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. 
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Paarden minimarathon van Stal 

de Warren. 

Zondag 28 augustus werd er een 

minimarathon georganiseerd door stal de 

warren. Op het einde van de 

Nieuwbuurtsterweg ligt stal de Warren. 

Hier was de start en we begonnen met een 

buitenrit langs de Plattedyk naar Spannum 

op weg naar Tzum in het land van Westra 

daar was de eerste hindernis een kegeltjes 

baan. Daarna op weg naar Fopma de 

tweede hindernis gereden. Door Tzum 

weer terug naar de Warren daar waren nog 

vier hindernissen. Het gaat erom om het 

goede parcours door de hindernissen te 

rijden en om de snelste tijd. Er zijn 

aangespannen paarden en paarden en 

pony‟s onder het zadel. Lieuwe bedankt 

voor de prachtige foto‟s.  
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