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

 

Deze tweede uitgave van 

2017 staat weer vol met 

verschillende onderwerpen 

en rubrieken. 

Eén van de vaste rubrieken is de 

puzzel en dat moet ook zo blijven, 

vinden wij. Toch komen er steeds 

minder oplossingen binnen. Ligt het 

aan de puzzelsoort of 

moeilijkheidsgraad ? De kans om een 

prijs te winnen, is in ieder geval 

altijd nog hoger dan de winkans in de 

Staatsloterij. 

Niet alleen oplossingen van de puzzel, 

maar ook berichten en/of foto’s kunnen 

voortaan via Whatsapp (06-59544643) 

naar de redactie worden verstuurd!  

 

Veel lees- en puzzelplezier! 

De redactie. 

    Whatsapp 
 

 
 

 

Advertentie-tarieven 
 
In de vergadering van de 

Vereniging van Dorpsbelang zijn de 

nieuwe advertentietarieven van de 

dorpskrant Op „e Hichte met ingang 

van 1 januari 2017 als volgt 

vastgesteld: 

 

1   pagina, 5 x/jaar €150,00 

 

½  pagina, 5 x/jaar €  90,00 

 

¼  pagina, 5 x/jaar €  45,00 

 

⅛  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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Vereniging van 

dorpsbelang 

 

Beste dorpsgenoten, 

   

Langs deze weg willen we u weer even op 

de hoogte stellen van het wel en wee van 

dorpsbelang. 

Jaarvergadering 

Op 6 maart jl. hebben we onze jaarlijkse 

ledenvergadering gehad. De laatste jaren 

hebben we niet te klagen over de opkomst, 

ook deze keer was er veel belangstelling. 

En erg leuk dat onze burgemeester Van 

Zuijlen en wethouder De Pee aanwezig 

waren. In deze vergadering hebben we  

afscheid genomen van secretaris Freerk 

Leijstra en penningmeester Thijs van 

Abbema. Gelukkig konden we ook weer 2 

nieuwe bestuursleden welkom heten, nl. 

Rob van Gulik en Marnix van der Heide. 

De beker van verdienste is dit jaar 

uitgereikt aan de speeltuincommissie. 

Zij hebben er in de afgelopen periode voor 

gezorgd dat Tsjom een prachtige speeltuin 

en park rijker is geworden. Ditmar van den 

Berg en Marnix van der Heide hebben de 

beker in ontvangst genomen.  

 

Na de pauze mochten we luisteren naar het 

boeiende verhaal van Sicco Gerlsma van 

de Stichting Lost Animal en het relaas van 

de geitenbokjes. 

 

Mr. De Bruinlaan 

In het jaarverslag 2016 van de Gemeente 

Franekeradeel lazen wij dat het verbeteren 

van het wegdek in de Mr. De Bruinlaan 

niet tot uitvoering is gekomen. We hebben 

navraag gedaan. Men informeerde ons dat 

er in 2016 sprake is geweest van 

capaciteitstekort, maar dat het slechte 

wegdek (en het daardoor liggende riolering 

probleem) in 2017 zeker aangepakt wordt. 

 

Opening Speelpark 

Op 17 juni a.s. zal de speeltuin feestelijk 

worden geopend. Om deze dag extra 

bijzonder te maken zal er deze dag ook een 

braderie, cq rommelmarkt worden 

georganiseerd op het park.  

Zie voor meer informatie elders in deze Op 

e Hichte. We hopen natuurlijk dat iedereen 

de zolder en garage even gaat opruimen 

zodat we er een gezellige dag van kunnen 

maken. 

 

Tot zover de berichtgeving van 

dorpsbelang. Kijk voor actuele zaken altijd 

even op de website van Tsjom.nl of op de 

Facebookpagina Vereniging van 

dorpsbelang Tzum. 

 

Een hartelijk groet, 

Bestuur Dorpsbelang 
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Burgelijke stand. 

 

Als redactie doen we u het verzoek om alle 

gegevens voor deze rubriek aan ons door te 

geven. 

Dit om het zo volledig mogelijk te houden. 

De gegevens, zoals geboortekaartjes of 

rouwkaarten, kunnen zowel via 

redactie@tsjom.nl of whatsapp 06-

59544643 of bij één van onze 

redactieleden worden ingeleverd. 

Bij voorbaat onze dank. 

 

Overleden op 25 februari in Martenahiem:  

(na een kort verblijf aldaar) 

Arie Dirk de Koning op de leeftijd van 88 

jaar. Dhr. de Koning was geboren in 

Strijen op 11 september 1928. 

 

Overleden op 8 maart 2017 in 

“Martenahiem” Sietske Wassenaar-

Terpstra op de leeftijd van 88 jaar 

Mevr. Wassenaar werd geboren te Tzum 

op 19 januari 1929 te Tzum, en woonde 

lang op een boerderij bij Winsum. 

 

Overleden op 12 maart 2017 te 

Leeuwarden. Abraham-Andries de Jong 

op de leeftijd van 70 jaar. Geboren op 2 

april 1946 te Franeker. Dhr. De Jong 

woonde op de Wommelserweg 57 A. Hij 

was de oprichter en lang Directeur van het 

W.T.C. in Leeuwarden. 

 

Overleden op 22 maart 2017 te Tzum: 

Frans H. Borst op de leeftijd van 78 jaar. 

Geboren op 17 mei 1938 te Ursum, en 

echtgenoot van Carry Catharina  Borst 

Ladigers wonende in de Ds. van Dijkstraat 

nr. 5. 

 

Overleden op 30 maart 2017  in 

Martenahiem: Minke-Bouwma de Jong 

op de leeftijd van 84 jaar. Mevrouw de 

Jong woonde lang tegenover de Ned. Herv. 

Kerk. 

 

Overleden op 22 april in Martenahiem: 

Anna Salverda-Wijnja op de leeftijd van 

89 jaar. Geboren 5 januari 1928 in 

Toppenhuizen en echtgenoot van Sietse 

Salverda. Vele jaren woonde zij met haar 

man in de Vrijburgstraat nr. 22.  

Overleden op 27 april 2017 te Tzum: 

Cornelis (Cor) de Jong op de leeftijd van 

83 jaar. Geboren op 30 juni 1933 te Lytse 

Lollum. Echtgenoot van Tjitske de Jong – 

Noordenbos wonende op Laakwerd 5. 

 

Geboren: 

Louise Laurianne geboren op 21 februari 

2017. Dochter van Edwin Dijkstra en 

Annemarie Dijkstra – Fopma,  Mr. 

Vrijburgstraat 29 
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Leeche Souder Merke 
 

 
 

Het is kermis waar de kraampjes staan!  
Zaterdag 17 juni wordt een bijzondere dag.  

Dan wordt de nieuwe speeltuin officieel 

geopend en organiseren wij tegelijkertijd  

de jaarlijkse Garageverkoop, maar dit jaar  

in een ander jasje, nl. een Leeche Souder 

Merke.  

 

Wie in de zomer wel 

eens in Frankrijk 

geweest is, kent 

waarschijnlijk wel 

de “Vide grenier”, 

de rommelmarkt die 

dorpsbewoners 

organiseren en die vaak van heinde en 

verre bezoekers trekt.  

 

Met dat als voorbeeld zetten wij onze eigen 

“Leeche Souder Merke” op. Van 9.00 tot 

16.00 uur kunnen dorpsbewoners hun 

eigen spulletjes te koop aanbieden. Er 

kunnen kraampjes komen waar je iets kunt 

eten of drinken, mensen die muziek 

maken, eigenlijk een wat groot uitgevallen 

buurtfeestje, een zomers feestje van en 

voor het hele dorp. Waar bezoekers vanuit 

andere dorpen natuurlijk ook van harte 

welkom zijn! 

Toewijzen van verkoopplaatsen gebeurt op 

basis en in volgorde van aanmelding. 

Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor 

het (tijdig) brengen en opstellen van hun 

spullen, voor een eventuele kraam 

(schragen, planken), voor bescherming 

tegen eventuele regen (afdekkleed, 

partytent, etc.) en voor het (direct) 

afvoeren van hun niet-verkochte spulletjes.  

We vragen een symbolisch bedrag van € 

7,50 per 2 meter. De opbrengsten zullen 

we gebruiken voor de speeltuin/park. 

Aanmelden voor een staplaats kan door  

een email te sturen naar feest@tsjom.nl  

 

Dorpsbelang verzorgt de centrale 

registratie, het toewijzen van plaatsen, het 

regelen van publiciteit en 

informatievoorziening. Ook verzorgen we 

publiciteit richting omliggende dorpen om 

zoveel mogelijk bezoek aan te trekken. 

  

Wij geven verenigingen graag de 

mogelijkheid om actief aan dit feest bij te 

dragen. Bijvoorbeeld door met 

demonstraties of informatiemateriaal 

nieuwe leden of donateurs te werven. Of 

mogelijk wat extra geld te verdienen met 

de verkoop van (fris)drankjes, hamburgers, 

of andere versnaperingen. 

 

  
 

We hopen uiteraard op een grote 

belangstelling zodat we er een gezellige en 

bijzondere dag van kunnen maken 
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Beste dorpsgenoten, 

 

Hierbij willen mijn collega Sandra en ik 

graag een goed doel inbrengen. Wij hebben 

het plan opgevat om samen in september 

2017 voor 6 weken naar Oeganda te gaan 

om te gaan werken als vrijwilliger voor het 

project Wakisa Ministries. Hier worden 

tienermeisjes tussen de 12 en 19 jaar met 

een ongewenste, veelal door verkrachting 

ontstane zwangerschap of door 

onwetendheid, opgevangen. Ze zijn thuis 

niet meer welkom. Schaamte en schande 

zorgen ervoor dat zij niet geaccepteerd 

worden door de familie, vooral tijdens hun 

zwangerschap. Sommige meisjes kunnen 

na hun bevalling wel weer terug naar huis. 

Anderen willen niet terug, omdat de vader 

van het kind nog in de buurt is. Weer 

andere meisjes staan hun baby af ter 

adoptie. De meisjes bij Wakisa Ministries 

zijn getraumatiseerd door wat hen is 

overkomen en zijn vaak erg onzeker over 

hun toekomst. Bij het project krijgen ze de 

kans om hun verhaal te doen en worden zij 

voorbereid op hun aankomende 

moederschap.  

 

Bij het project leren ze diverse 

vaardigheden waarmee ze later inkomen 

kunnen genereren: koken, kleermaken, 

kaarsen maken, sieraden maken en 

tuinieren. Sommige meisjes hebben heel 

weinig onderwijs gehad en zij leren ook 

verder lezen, schrijven en rekenen. 

We vinden het wel wat om om geld te 

vragen maar het is wel heel erg nodig en 

deze tienermeisjes verdienen het zo enorm. 

Het is geen commerciële business en de 

meiden mogen niet langer dan de 9 

maanden + 2 weken na de geboorte van de 

baby in het huis blijven. We zullen samen 

als 2 vrijwilligers op deze groep zijn.  Voor 

alles wordt goed gezorgd door de mensen 

uit Oeganda zelf zoals onderwijs, een vak 

leren, een bed etc.  De uitdaging van de 

organisatie is dat de meiden weer 

teruggeplaatst worden in het dorp van 

herkomst of anders in de maatschappij op 

eigen benen.  

Vrijwilligers worden gevraagd om mee te 

helpen met het bestaande programma. En 

ook om met ze te lezen, te zingen, naar ze 

te luisteren. En een arm om ze heen is hard 

nodig. Je kunt je toch niet voorstellen dat 

voor een paar maanden terug een meisje 

van 10 jaar is bevallen? Een meisje van 10, 

zo jong en zo kwetsbaar. En dan niet meer 

thuis mogen zijn. 

Daarom willen wij heel graag ons 

kleine steentje bijdragen. We hopen dat het 

doel jullie ook aanspreekt en dat we 

misschien een bijdrage kunnen krijgen om 

dit werk te kunnen doen.  

Mochten jullie meer informatie willen 

hebben of nog vragen hebben dan horen 

we het graag.  

 

Hartelijke groet, 

Sandra Stienstra-Groen en Sjoukje Postma 

Terpzicht 15, Tzum, tel. 06-53173552 

 

http://www.vrijwilligerswerk-

afrika.nl/projecten-doingoood/wakisa-

ministries/ 

 

http://www.vrijwilligerswerk-afrika.nl/projecten-doingoood/wakisa-ministries/
http://www.vrijwilligerswerk-afrika.nl/projecten-doingoood/wakisa-ministries/
http://www.vrijwilligerswerk-afrika.nl/projecten-doingoood/wakisa-ministries/
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Nijs fan de 

Oranjevereniging  

april 2017  

 

 
Terwijl ik dit schrijf zitten we 

in het staartje van april. We 

kunnen bijna beginnen met 

aftellen, want over 10 weken 

duiken we met z‟n allen het 

dorpsfeest al in. Er moet nog 

wel een en ander geregeld 

worden voor die tijd, maar de contouren 

van het programma staan en aan het einde 

van dit stukje zal ik ze met jullie delen.  

 

Maar eerst de andere „nieuwsberichten‟ 

vanuit de Oranjevereniging.  

 

Koningsdag en 4 mei  
Donderdag 27 april, Koningsdag, zijn de 

bewoners van Martenahiem 

traditiegetrouw getrakteerd op een stukje 

oranjekoek namens de Oranjevereniging. 

Het heeft goed gesmaakt hebben we 

begrepen, dus dat kan volgend jaar wel 

weer.  

 

Donderdag 4 mei herdenken we diegenen 

die hun leven hebben gegeven voor onze 

vrijheid. Of, en zo ja hoe, we dat volgend 

jaar ook weer in Tzum herdenken, moeten 

we nog bekijken. We vinden het allemaal 

belangrijk om een keer per jaar stil te staan 

bij het feit dat onze vrijheid niet 

vanzelfsprekend is. We vragen ons als 

bestuur van de Oranjevereniging echter 

wel af of het onze taak als „feestcomité‟ is 

om deze herdenking te organiseren. In deze 

tijd van het jaar zijn we vooral druk met de 

voorbereidingen van het dorpsfeest, en 

daar komt de dodenherdenking wat gek 

tussendoor. Daarnaast is de opkomst al 

jaren vrij laag en zijn de mensen die er 

zijn, grotendeels vertegenwoordigers van 

Dorpsbelang of de Oranjevereniging. Nu 

de herdenking in Franeker ook op precies 

hetzelfde tijdstip is, is het voor ons  

helemaal de vraag voor 

wie we de herdenking 

eigenlijk organiseren.  

De familie van Wiebe 

Bruinsma en Lieuwe 

Greidanus, de twee jonge 

jongens uit Tzum die in 

Nederlands Indie om het 

leven zijn gekomen en 

bij wiens leven en dood 

we elk jaar op 4 mei ook 

even stilstaan, vinden het 

heel belangrijk dat het 

verhaal verteld blijft worden, ook aan de 

jongere generaties. Maar over de manier 

waarop we dat doen moeten we de 

komende tijd dus nadenken. Dorpsbelang 

heeft aangegeven mee te willen denken. 

Wanneer er meer mensen in Tzum ideeën 

hebben over de invulling van 

dodenherdenking in de toekomst, dan 

horen we dat uiteraard heel graag. 

(Oranjevereniging-tsjom@live.nl ) 

 

Bankje! 
Hoe, wat en wanneer weten we nog niet 

precies, maar in het nieuwe park bij de 

speeltuin komt een heus Oranjevereniging-

bankje. Ideaal als tussenstop op weg naar 

huis wanneer de weg terug vanuit de tent 

langer is dan de heenweg…. 

 

Bestuursperikelen 
Op de ledenvergadering in oktober 2016 

heeft onze voorzitter Fokke het 

bestuursstokje neergelegd. Hij heeft het 

nog niet minder druk gekregen lijkt het, 

want zelfs met datumprikkers tot ver in 

mei is het nog niet gelukt om een moment 

te vinden waarop we met het bestuur 

tijdens een etentje Fokke kunnen bedanken 

voor zijn jarenlange inzet en hem zijn 

welverdiende bosje worstjes kunnen 

overhandigen. Maar goed, wat in het vat zit 

verzuurd niet, dus het zal er binnenkort wel 

eens van komen.  

 

Wat er hopelijk binnenkort ook van komt, 

is de invulling van ons plekje „vacant‟ 

binnen het bestuur. We zijn nu al een 

mailto:Oranjevereniging-tsjom@live.nl
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behoorlijke tijd op zoek naar een nieuwe 

man (man uit het bestuur = nieuwe man in 

het bestuur, vrouw eruit = vrouw erin. We 

hebben een heel overzichtelijk systeem wat 

dat betreft) maar dat wil nog niet echt 

vlotten. Voor het komende dorpsfeest 

redden we het nog prima met z‟n achten, 

maar het zou mooi zijn als we de 

voorbereidingen voor het dorpsfeest 2018 

met een voltallig bestuur kunnen 

oppakken.  

 

Programma dorpsfeest 2017  
Vrijdag 30 juni & zaterdag 1 juli 

Zoals ik in de inleiding al aankondigde, 

staan de grote lijnen van het programma 

vast.  

Natuurlijk beginnen we vrijdag 30 juni met 

een kaatspartij. De partnerruil laten we dit 

jaar achterwege, maar we zouden het wel 

heel leuk vinden als iedereen weer 

verkleed zou komen. Verder organiseren 

we ook weer een leuke activiteit voor de 

leerlingen van de Staetlansskoalle. We 

willen graag een 6-kamp opzetten, maar 

zijn daarbij ook afhankelijk van de 

toestemming van school en de hulp van 

ouders. Of we alles rond krijgen zoals we 

nu bedacht hebben, is dus nog even 

afwachten.  

 

Op vrijdagavond kan iedereen de stramme 

kaatsspiertjes weer even losmaken op de 

muziek van de band Goet-voud.  

 

Op zaterdag starten we fris en fruitig met 

een lawaaioptocht. Daarna gaan we samen 

koffiedrinken in de tent.  

 

Tussen ongeveer 11 en 14u staat er 

volleybal op het programma. En alsof een 

kater van de vrijdagavond nog niet genoeg 

handicap oplevert, doen we daar per veld 

ook nog een handicap bovenop. Hoe dat 

eruit komt te zien, houden we nog even 

voor onszelf.  

 

Na het volleyballen kan ieder die dat wil 

zich even douchen en omkleden, om 

daarna vol enthousiasme het matinee in te 

duiken. En omdat het ons voorgaande jaren 

heel goed bevallen is, wordt het ook dit 

jaar weer een Matinee XXL, dus van 

ongeveer 15u tot 22u. En dan zit het er 

weer op.  

 

Wij gaan nu vrolijk verder met de 

voorbereidingen, via facebook en 

www.tsjom.nl  zullen we iedereen 

tussendoor op de hoogte houden van onze 

plannen. Voor half mei staat in ieder geval 

het incasseren van de 

lidmaatschapsbijdrage op onze planning, 

dan weten jullie dat ook maar vast weer! 

 

Tot snel,  

namens de Oranjevereniging, Tine 

 

 

 

 

Bike4Elephants 2017 in Thailand 
 

De 2-daagse sponsor fietstocht 

Bike4Elephants waaraan ik op 4 en 5 

februari jl. heb deelgenomen in Thailand 

was zeer spectaculair. In totaal hebben we 

120 km gefietst door een geweldige 

omgeving in de provincie Chantaburi. In 

deze omgeving leven nog zo‟n 100 wilde 

olifanten in hun natuurlijke leefomgeving.  

 
Echter sinds een aantal jaar zijn er steeds 

meer conflictsituaties tussen deze olifanten 

en de lokale bevolking doordat het 

leefgebied van de wilde olifanten steeds 

kleiner wordt. Bring the Elephant Home, 

een organisatie die zich inzet voor de 

bescherming van de Aziatische olifant door 

te werken aan herstel en uitbreiding van 

hun natuurlijke leefomgeving, zorgt met 

http://www.tsjom.nl/
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behulp van het project „Bee the change‟ 

ervoor dat de olifant-mens conflictsituaties 

op een diervriendelijke manier worden 

opgelost zodat er in de toekomst minder tot 

geen slachtoffers meer vallen onder de 

lokale bevolking en de wilde olifanten. 

 

De fietstocht was zeer professioneel 

georganiseerd. De samenwerking met de 

lokale gemeentes was uitmuntend. De 

mountainbikes waren gelukkig van zeer 

goede kwaliteit wat zeker ook wel nodig 

was om te kunnen fietsen op het ruige 

terrein door de binnenlanden. Het was zeer 

heuvelachtig en de route was ook veel off 

road over rode zandpaadjes. Ondanks dat 

het rond de 35˚C was, was het zeer goed te 

doen. Om de paar uur was er een 

tussenstop waar we bij konden tanken met 

water en vers fruit en bovendien konden 

we beide dagen genieten van een heerlijke 

Thaise lunch. Gedurende beide dagen heeft 

de lokale politie ervoor gezorgd dat de 

fietstocht zeer veilig was voor zowel de 

fietsers en het overige verkeer. In Thailand 

wordt er in het algemeen zeer weinig 

gefietst en zijn er bijna geen fietspaden.  

 
Het eindpunt van de eerste dag was bij een 

lokale Thaise familie die als eersten het 

initiatief hebben genomen om gebruik te 

maken van een beehive fence rondom hun 

woning. De wilde olifanten kwamen 

voorheen ‟s nachts tot bij hun voordeur 

waardoor deze familie niet meer durfde te 

slapen. Wanneer een olifant tegen zo‟n 

bijenkasten omheining aanloopt komen de 

bijen uit deze kasten vliegen. Olifanten zijn 

zeer gevoelig voor bijensteken rond hun 

ogen, oren en slurf waardoor ze er vandoor 

gaan. Sinds dat deze familie een beehive 

fence rondom hun huis hebben kunnen ze 

‟s nachts weer rustig slapen, worden de 

olifanten niet meer opgejaagd en heeft 

deze familie extra verdiensten met de 

verkoop van de honing. De situatie is op 

het ogenblik vrij ernstig omdat met name 

‟s nachts wanneer de rubbertappers moeten 

werken op hun rubberplantages er 

schermutselingen plaatsvinden tussen deze 

mensen en de olifanten. Als iemand in 

paniek raakt en wegrent raken ook de 

olifanten overstuur met name wanneer er 

baby olifantjes aanwezig zijn die 

beschermt worden door hun moeder. Een 

paar weken geleden was nog de buurman 

van de familie die we hadden bezocht 

vertrapt door een olifant en lag met 

serieuze verwondingen in het ziekenhuis. 

 

Nadat we deze familie hadden bezocht zijn 

we naar een plek gegaan waar sinds een 

aantal dagen iedere dag aan het eind van de 

middag een groep olifanten langskwamen 

lopen. Wij hadden het geluk dat ook op 

deze dag een groep van zo‟n 50 wilde 

olifanten waaronder vele jonge olifantjes 

langs kwamen lopen. We zagen ze van vrij 

dichtbij een weg oversteken. Het was echt 

een ontroerend moment om zoveel wilde 

olifanten van zo dichtbij te kunnen zien in 

hun eigen leefgebied. Door het geweldige 

werk van Bring The Elephant Home 

hebben de wilde olifanten hopelijk weer 

een veilige toekomst in dit gebied en 

kunnen de lokale bevolking in harmonie 

leven met deze geweldige wilde dieren. 

Het project Bee The Change is een win-

win situatie voor zowel mens als olifant! 

 

 
http://bring-the-elephant-home.nl/nl/  
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Quatre-mains met 2 organisten 
 

Soort evenement: Quatre-mains met 2 

organisten 

Artiesten: Ulbe Tjallingii en  

Fedde Tuinstra 

Datum: zondag 21 mei 2017 van 15.00 

uur tot 16.30 uur 

Bijzonderheden: koffie na afloop concert 

Locatie: Johannes Kerk, 

Nieuwbuursterweg 1/A, 8804 RG Tzum 

Entree: €10.00 inclusief koffie/thee 

 

Contactpersoon: jelle-dijkstra@home.nl 

 

Ulbe Tjallingii  
uit Deinum is theoloog en musicus, 

dirigent van drie koren in de HH. Petrus en 

Paulusparochie te Wolvega c.a. Hij 

studeert hoofdvak orgel aan de Schumann 

Akademie (conservatorium 2
e
 fase) en bij 

Stef Tuinstra, organist te Groningen en 

docent aan de Noord Nederlandse 

Orgelacademie. Op zijn twaalfde werd hij 

organist in de hervormde kerk van 

Oosterbierum. Hij werkte twintig jaar in 

het basispastoraat en dirigeerde daarnaast 

cantorijen en koren. Momenteel is hij 

werkzaam als vrijgevestigd predikant, 

geestelijk verzorger en musicus. 

www.huisderschonekunsten.nl 

 

 
 

Fedde Tuinstra – orgel  
Fedde Tuinstra,  geboren te Heerenveen, 

heeft na de muziekschool aldaar orgel, 

piano en kerkmuziek gestudeerd aan de 

Conservatoria te Groningen en Arnhem. 

In 1989 volgde hij de Kurt Thomascursus 

voor koordirectie te Den Haag.  

In 1990 is hij afgestudeerd aan het 

Conservatorium te Arnhem voor orgel bij 

Theo Jellema  

en in 1991 voor kerkmuziek bij o.a. Bert 

Matter en Gijs van Schoonhoven.  

Daarna heeft hij nog orgel gestudeerd bij 

Stef Tuinstra aan de Noord Nederlandse 

Orgel Academie  

te Groningen. 

Momenteel is hij werkzaam te Heerenveen 

e.o. als organist, pianist, muziekleraar en 

dirigent. 

Hij is verder eigenaar van Muziekcentrum 

„De Speeldoos‟ aan de Crackstraat 1 te 

Heerenveen. 

Ook  is hij vaste repetitor / pianist van de 

Christelijke Oratoriumvereniging 

Steenwijk, het Oratoriumkoor 

COVHeerenveen en het Toonkunstkoor 

Heerenveen. Hij heeft meegewerkt aan 

diverse uitvoeringen van deze koren met 

o.a. het Gloria van John Rutter, het 

Weihnachtsoratorium en de Johannes 

Passion van J.S.Bach, Requiem en Grosse 

Messe van W.A.Mozart, Requiem van 

M.Duruflé en G.Fauré en de Messiah van 

G.F.Händel. 

 

 
  

mailto:jelle-dijkstra@home.nl
http://www.huisderschonekunsten.nl/
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Start veldtrainingen seizoen 2017 
Op dinsdag 11 april jl. zijn we gestart met 

de veldtrainingen in Franeker voor de 

schooljeugd en jongens. 2 groepen krijgen 

daar training in samenwerking met 

Kaatsfan. Een groep krijgt training van 

onze eigen trainers Rense Sijbesma en 

Sjaak Bakker. De andere groep wordt 

getraind door Aloysius Freitag en Wybe 

Visser, trainers van Kaatsfan. 

Ondanks het nog erg koude weer, wordt er 

fanatiek getraind en is het heerlijk om weer 

buiten te zijn.  

 
 

Op woensdag 12 april jl. zijn we ook op 

met de welpen en pupillen gestart op het 

veld voor de trainingen. De eerste 

trainingsavond was wel erg nat en koud. 

 
Toch waren er een aantal bikkels die de de 

kou trotseerden en wilden trainen. Geen 

opslagoefeningen om hiermee de handen te 

sparen, maar uiteindelijk verkleumd en 

koud weer naar huis gegaan.  
 

 

Iedere week werd het tot nu toe steeds een 

beetje beter en we hopen binnenkort op erg 

mooi weer tijdens de trainingen.  

 
 

Overige activiteiten 

Op woensdag 31 mei a.s. organiseren we 

weer de Fam. Wetterauw Fair Play Cup in 

samenwerking met Stichting Kaatsfan, KV 

Jan Bogtstra en de CIOS studenten (met 

o.a. onze trainers Niels en Sjaak) via Aktie 

Radius voor de groepen 4/5/6 van de 

basisscholen in Franeker. Het doel hiervan 

is om de jeugd enthouisast te maken voor 

het kaatsen. Deze dag is it Sjukelân in 

Franeker het domein van de kaatsende 

jeugd.    

 
In de ochend de Fair Play Cup en ‟s 

middags worden de voorrondes gespeeld 

voor het Fries Schoolkaatskampioenschap. 

Dus als u nog niets in de agenda heeft voor 

woensdag 31 mei a.s., dan bent u van hare 

welkom op ‟t Sjukelân in Franeker! 
 

Halverweg juli staat er weer een 

kaatsclinic op het programma. Voor een 

uitwisselingsprogramma met Engelstaligen 

zal er een clinic worden georganiseerd om 

deze mensen de sfeer te laten proeven van 

de Friese cultuur en natuurlijk hoort daar 

ook kaatsen bij!  
 

Mocht u zelf ook een leuke middag 

georganiseerd willen hebben, dan kunnen 

wij dit zeker voor u verzorgen, ook op 

locatie. Via de website kunt u hierover 

meer informatie verkrijgen. 
 

Oant sjen! Met sportieve groet, 

Namens Keatsskoalle ‟t Begjin 

Griet Eisma-Greidanus 
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Voetbalseizoen bijna weer ten einde!! 

In de maand mei vallen ook de 

beslissingen in het Amateurvoetbal! 

Zowel de Vrouwen 1 als de MO 15 zijn 

nog in de race voor een kampioenschap! 

Spanning alom dus, vooral omdat wij niet 

vaak een Kampioenschap mogen vieren bij 

de Senioren. Trainer Jacob Bosch staat er 

nog steeds goed voor met zijn Vrouwen 1 

maar er is nog niets beslist! Afwachten 

dus. 

De standen van alle teams; 

Tzum 1 staat nu nog 6
e
 in hun competitie 

met 16 punten uit 13 wedstrijden (21-24) 

Zij kunnen nog een plekje opschuiven als 

ze weten te winnen van SC Franeker 2! 

Tzum 2 staat weer laatst nu met 8 uit 18 

(28-79) Ook zij kunnen nog een plekje 

oposchuiven, dan moeten ze winnen van 

CVO 2!! 

Tzum Vr1 is nog steeds de koploper met 

44 punten uit 17 wedstrijden (59-13) ST 

FC BWM Vr 1 heeft slechts 11 wedstrijden 

gespeeld en hieruit 27 punten behaald. Zij 

moeten dus nog 6 wedstrijden (= 18 

punten) inhalen en kunnen Tzum dus nog 

passeren! Een vervelende situatie derhalve! 

Het combiteam ST Arum-Stormvogels‟64-

Tzum onder 15-1 staat voorlaatst in hun 

competitie met 4 uit 7 en hebben de 

Zeerobben O15-3 nog onder hun staan! 

Tzum MO15-1 is koploper met 12 punten 

uit 7 wedstrijden (12-7). Hun naaste 

belager is SDS MO15-2, die hebben 

slechts één punt minder, maar een beter 

doelsaldo (13-8). Is ook nog niet gespeeld 

dus! 

Tzum JO 11-1 staat verdienstelijk 3
e
 in hun 

competitie, zij hebben 9 uit 7 (23-28). Dit 

is voor hun ook het hoogst haalbare gezien 

het verschil met de nummer 2! 

Tenslotte Tzum O9-1, zij hebben het lastig 

in deze Voorjaarscompetitie. Na de winter 

zijn er enkele spelers doorgeschoven naar 

Tzum O11 en dit moet wennen! Tzum O9 

heeft nog geen punten gehaald, maar hun 

enthousiasme is er niet minder om! 

 

Poeisz-actie 2017; 

Op vrijdag 4 april jl was weer het Poeisz 

Gala in het FEC te Leeuwarden. Voor de 

Voetbalver. Tzum gingen Alle Tamminga 

en Dirk-Tjeerd Bosch samen met Bjorn 

van Kesteren, Yorick Tamminga, Ingrid en 

Bianca Hiemstra hier naar toe. Een 

spannende en mooie avond voor deze 

Jeugdleden. Helemaal toen bekend werd 

gemaakt wat deze actie de VV Tzum had 

opgeleverd. En dit was weer een prachtig 

bedrag; €1012,00!!!! Een woord van dank 

aan een ieder die ons hierbij geholpen heeft 

is wel op zijn plek. Hartelijk dank 

hiervoor!! 

 

Komende activiteiten; 

Op vrijdag 19 mei zal dit jaar het 

Stratenvoetbaltoernooi weer worden 

georganiseerd. Buurtvereniging De 

Knikkeraars mogen dan de Wisselbokaal 

weer verdedigen! De Buurtverenigingen 

krijgen binnenkort de uitnodiging in hun 

mailbox! De aanvang van de eerste 

wedstrijden is om 18.30 uur. Wees dus 

tijdig aanwezig!! 

Zaterdag 20 mei is voor zowel de Jeugd als 

de Senioren de afsluiting van dit 

voetbalseizoen. Hierna staan nog wel 

enkele wedstrijden voor de Jeugd gepland 

maar dat is geen probleem. 

 

Met het oog op volgend seizoen; 

Wanneer een voetbalseizoen eindigt, 

moeten er ook weer voorbereidingen 

worden getroffen voor een nieuw 

Voetbalseizoen. En hier in zitten meteen al 

enkele wijzigingen, de KNVB heeft 

besloten m.i.v. het voetbalseizoen 

2017/2018 later te beginnen. 

 In het eerste weekend van september 

zullen eerst Bekerwedstrijden worden 

gespeeld waardoor de competities pas in 
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het 3
e
 weekend van september zullen 

beginnen. 

Dit omdat dan alle voetballers na de 

vakantie weer terug zijn en kunnen 

beginnen met hun trainingen en 

wedstrijden. 

De Voetbalver. Tzum wil deze competitie 

weer beginnen met twee Herenteams, 1 

Vrouwenteam en in principe 3 Jeugdteams. 

De exacte samenstelling hiervan is nu nog 

niet bekend maar wordt hard aan gewerkt! 

Wanneer wij weer „los gaan‟ weten we op 

dit moment ook nog niet, maar wordt tijdig 

bekend gemaakt aan de Leden! 

 

 

 

TV Tzum 

Tenniskampioenschappen 

Op 17 april, 2
e
 paasdag was 

het weer zover.  21 

deelnemers die met elkaar de 

strijd aangingen. 

Het weer werkte dit keer zeer 

goed mee. Een mooi zonnetje een beetje wind, 

kortom het kon niet beter.  

Ne een woordje van de voorzitter en uitleg van 

het wedstrijdschema werd om 13.00 uur  

gestart met de wedstrijden. 

Alle deelnemers moesten 4 wedstrijden spelen 

van 20 minuten. 

Er zijn erg leuke wedstrijden gespeeld, zeer 

spannend maar altijd heel sportief.  

Tijdens de laatste wedstrijd werden we nog 

even verrast door de weergoden in de vorm 

van een fikse hagelbui. 

Deze hagelbui kon echter de prachtige dag 

tennis niet verpesten. 

De prijsuitreiking vond plaats in de kantine 

van het Lyntsjespark.  

De voorzitter die ook meedeed aan dit toernooi 

maar helaas “weer” niet in de prijzen viel kon 

de volgende deelnemers huldigen:   

Bij de dames :  1
e
 Toos Booms en 2

e
 Anita 

Palma 

Bij de heren :   1
e
 Willem Elgersma en 2

e
 

Albert Fennema 

Onder het genot van een drankje en een hapje 

is er nog een gezellig uurtje nagepraat over de 

geslaagde dag. We hopen volgend jaar weer op 

een grote deelname aan dit evenement. 

  

 

Nieuws van Wêz Wis 

Tsjom 

Training en competitie 

De trainingen zijn 

inmiddels weer in volle 

gang. Op de maandag en donderdag zijn de 

dames en heren op het veld te vinden en op 

de dinsdag en donderdag de jeugd. We 

hebben weer een mooie ploeg met 

jeugdleden en enthousiaste trainers.  

 

Wedstrijden: 

Federatiepartij 19 april 2017 

Dit jaar startten wij het wedstrijdseizoen 

met een Federatiepartij. Deze 

basisscholenpartij die zoals elk jaar 

gesponsord wordt door de bewoners van 

Tsjom werd al de 19e gespeeld in verband 

met de meivakantie. Voor alle kaatsers een 
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eerste kaatspartij. Iedereen moest er nog 

wel wat inkomen. Het was koud maar 

gelukkig droog. Omdat inmiddels de 

meeste scholen een continue rooster 

draaien was de starttijd verschoven naar 

15.00 uur.  

Op de A lijst stonden 6 parturen. De 

winnaars van de poules troffen elkaar in de 

finale. In de B klasse stonden 18 parturen 

op de lijst. Een mooie loting had ervoor 

gezorgd dat leerlingen van verschillende 

scholen met elkaar in het partuur zaten. Er 

werd leuk en sportief gekaatst. 

 

Uiteindelijk konden rond  20.00 uur de 

prijzen uitgereikt worden. 

A Klasse; Koning Jorrit Palma 

1e prijs:  

Jorrit Palma Tzum en Femke Buwalda Fr. 

2e prijs: 

Wouter Oppedijk Achlum en Marrit 

Wielenga Tzum 

B Klasse 

Winnaars: 1e prijs: 

Mike Jonker Achlum en Thijs Vrij Fr. 

2e prijs: 

Bianca Hiemstra Tzum en Ivo Idsenga Fr. 

3e prjs: 

Ricardo v/d Ploeg Ried en Marije Westra 

Tzum 

 

Verliezersronde; 1e prijs: 

Emma Bartlema Peins en Meindert Jan 

Zijlstra Tzum 

2e prijs: 

Gerben Jellema Fr en Melle Talsma 

Achlum 

3e prjs: 

Sybrich Westra Tzu men Rudmer Faber 

Achlum 

 

27 april 2017  Een koude Koningspartij 

bij K.f. Wez Wis Tsjom 

Op 27 april, Koningsdag, is het 

kaatsseizoen weer van start gegaan.  

Alhoewel de weersvoorspellingen in eerste 

instantie niet gunstig leken, hebben we het 

mooi getroffen. Deze dag begon met een 

traktatie van Arie Smedinga, die vandaag 

zijn 70
e
 verjaardag mocht vieren. Helaas 

kon hij door een blessure niet meedoen.  

De prijzen voor deze koningspartij zijn 

gesponsord door Autobedrijf Strikwerda en 

Loonbedrijf R&H Bakker. De kransen zijn 

deze dag aangeboden door de jarige Arie. 

 

De welpencategorie is een klein clubje dit 

jaar, misschien dat er volgend jaar weer 

wat meer aanwas is. 3 partuurtjes van 2 

mochten vandaag uitmaken wie er met de 

krans naar huis ging.  

Het waren best spannende partijen, waarbij 

zelfs een keer alles aan de hang kwam. 

Uiteindelijk wisten Dytmar en Dirkje beide 

partijen te winnen, voor hen een 

welverdiende eerste prijs, voor Dirkje was 

dit haar eerste kaatspartij, en dan meteen 

een krans!  

De pupillen is dit jaar de grootste 

jeugdcategorie. 12 pupillen hadden zich 

opgegeven. Zij kaatsten in twee poultjes, 

waarbij de winnaar van elke poule de 

finale moest kaatsen. Ook was er nog een 

derde prijs te behalen, dus ook de nummers 

2 van elke poule moesten hiervoor nog 

even in actie. De finale was een broer/zus 

strijd tussen Jorrit en Luuk tegen Yannah 

en Teade Wijtze. Jorrit en Luuk zetten 

meteen goed in, waarna Yannah en Teade 

Wijtze nog wel even een tandje erbij 

deden, en nog wat inhaalden. Uiteindelijk 

mocht dit niet meer lukken en was de 

wedstrijd op 5-3 6-4 beslist in het voordeel 

van Jorrit en Luuk. 

De derde prijs was voor de dames Marrit 

en Caprice, zij wonnen van de heren Gerrit 

Jan en Allard die helaas met lege handen 

naar huis gingen.  
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De schooljeugd kaatsten in 1 poule 

allemaal 3 partijen, er waren 4 partuurtjes 

van elk 2.  

Piter Gerben en Alise wisten alle 3 de 

partijen te winnen en gingen vandaag met 

de krans naar huis. Jelmer en Marije 

mochten de 2
e
 prijs in ontvangst nemen. 

 

 
Bij de dames stonden 8 partuur op de lijst. 

Zij kaatsten een normale lijst met 

winnaars- en verliezersronde. Veel 

spannende partijen waarbij veel werd 

beslist op 5-4 of 5-5.  

De finale in de winnaarsronde was tussen 

Corine en Sanne tegen Anita en Nynke. 

Anita en Nynke liepen eerst wat uit, 

waardoor Corine en Sanne er even flink 

voor moesten gaan. En zo waren de rollen 

later omgekeerd, want op 5-4 6-2 wisten 

Sanne een mooi zitbal te geven en waren 

de kransen voor Corine en Sanne. In de 

verliezersronde moest er nog worden 

gestreden om een eerste plaats. Jessy en 

Wybrich wonnen deze partij van Johanna 

en Houkje.  

De heren waren vandaag knap 

vertegenwoordigd, 6 partuur van 3. 

Zij kaatsten in een poule waarbij  ook hier 

weer de nummers 1 van elke poule de 

finale kaatste. Dit waren Frits, Cornelis en 

Redmar uit poule 1 tegen Jelle, Sietze en 

Wilco uit poule 2. Dit werd nog een zeer 

spannende partij met 5 eersten gelijk. 

Hierna maakten Jelle, Sietze en Wilco de 

partij snel uit, voor deze heren vandaag de 

krans.  

De volledige uitslag 

 

Welpen: 

1. Dytmar de Groot en Dirkje de Boer 

Pupillen: 

1. Jorrit Palma en Luuk Weyer 

2. Yannah Palma en Teade Wijtze 

Palma 

3. Marrit Wielenga en Caprice 

Tolsma 

Schooljeugd 

1. Piter Gerben Palma en Alise 

Elgersma 

2. Jelmer Wielenga en Marije van der 

Meulen 

 

 

 

Dames 

 

Winnaarsronde 

1. Corina van Wieren en Sanne 

Strikwerda 

2. Anita Palma en Nynke van der 

Veen 

Verliezersronde 

1. Jessy Greidanus en Wybrich 

Aardema 
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Heren 

1. Jelle Cnossen, Sietze Greidanus en 

Wilco Atsma 

2. Frits Hoekstra, Cornelis Rusticus 

en Redmar Cnossen 

 

 

Bijzondere wedstrijden: 

Dit jaar hebben wij een paar bijzondere 

wedstrijden in Tsjom op de agenda. Op 

verenigingsniveau hebben wij dit jaar voor 

het eerst een generatiepartij gepland. 

Hierbij word teen partuur gevormd uit 1 

partuurlid jonger dan 26 jaar, 1 partuurlid 

tussen 25 en 46 jaar en 1 partuurlid ouder 

dan 45. Opgave is per partuur. Deze 

wedstrijd is op 24 juni. 

Naast deze wedstrijd hebben wij ook voor 

het eerst in samenwerking met de 

tennisvereniging een teatspartij op de 

agenda staan op 21 mei. De samenstelling 

van het partuur zal in ieder geval bestaan 

uit een tennisser en een kaatser. Wij zijn 

erg benieuwd naar de ervaringen en hopen 

deze partijen jaarlijks terug te kunnen laten 

keren. 

Als laatste bijzondere partij hebben wij 

voor de KNKB de dames 1e Klasse Deze 

partij wordt op 15 juli gespeeld. 

KNKB wedstrijden 

Ook dit jaar zullen weer een aantal leden 

van de vereniging met regelmaat op de 

KNKB velden te vinden zijn. Net als vorig 

jaar zullen wij u daar wekelijks via de 

website en Facebook van op de hoogte 

houden. Wij zijn er erg trots op dat 

inmiddels de nieuwe shirts bested zijn. Wij 

kijken er naar uit deze een de 

vertegenwoordigers van onze vereniging 

uit  te reiken . In de volgende Op „e Hichte 

denken wij de shirts te kunnen tonen. 

Bestuursleden 

Wij zijn erg blij met de komst van 2 

nieuwe bestuursleden. Op de 

voorjaarsvergadering zijn Douwina 

Yntema en Johanna Atsma welkom 

ontvangen door de leden. 

Voor dit seizoen zijn wij compleet maar na 

dit seizoen gaan 2 bestuursleden het 

bestuur verlaten. Hiermee komen de 

functie van voorzitter en algemeen lid 

beschikbaar. 

Draag je het kaatsen een warm hart toe en 

lijkt het je leuk bij dit actieve bestuur aan 

te sluiten neem dan contact op met één van 

de bestuursleden.  

Poeisz actie 

In de vorige Op „e Hichte meldden wij dat 

wij dit jaar weer ingeloot waren om deel te 

nemen aan de Sponsor Actie van de 

Poiesz.  

Inmiddels is deze actie voorbij. Op 7 april 

ging een afvaardiging van het jeugdbestuur 

samen met een aantal jeugdleden naar 

Leeuwarden om daar de cheque in 

ontvangst te nemen. Wij mochten maar 

liefst € 986,00 ontvangen.  

Rabo Clubkascampagne 

Ook hieraan hebben wij weer 

deelgenomen. Dit jaar werd ons een bedrag 

van € 205,65 toegewezen. Wij willen allen 

die gestemd hebben hartelijk bedanken. 

 

 

Namens het bestuur 

Christine Vasen 
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Elke eerste zaterdag van de maand kunt u uw papier binnen 

de bebouwde kom aan de weg zetten 

Bij meer dan windkracht 6 kan het zich voordoen dat de 

inzameling een week wordt uitgesteld.  Hou bij deze 

weersomstandigheden de site van tsjom.nl  en  Facebook in 

de gaten. 

 

Vriendelijk verzoeken wij u om het papier goed in te pakken en niet in plastic zakken te 

doen.Voor hen die buiten de bebouwde kom wonen kunnen het papier op de eerste zaterdag 

van de maand 's morgens voor 09.00 uur op het parkeerterrein voor het dorpshuis “de 

Moeting”  brengen. De inzameling van het oud papier begint ‟s morgens om 9.00 uur. 

Contactpersoon: Klaas Hoekstra,   Tel: 06-34525146   /   0517-452902. 

Schema 2017 

Wanneer Wie 

zaterdag 6 mei De Moeting 

zaterdag 3 juni Voetbalvereniging 

zaterdag 1 juli Voetbalvereniging 

zaterdag 5 augustus Voetbalvereniging 

zaterdag 2 september Vereniging van Dorpsbelang 

zaterdag 7 oktober De Moeting 

zaterdag 4 november Wêz Wis Tsjom 

zaterdag 2 december Wêz Wis Tsjom 

Iedere maand houden we u op de hoogte hoeveel oud papier er is opgehaald. 

 

Schema opbrengst in kg 

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Januari 5720 6160 4520 6920 5940 11820 7220 4860 

Februari 5740 4140 4500 4167 5360 6880 7900 8120 

Maart 5220 4780 4540 4560 5000 3620 3280 5740 

April 4940 5200 6020 6400 6140 7020 7300 7040 

Mei   5600 3680 4720 5920 5160 6500 5380 

Juni   3960 6660 6100 4040 5380 6140 7000 

Juli   4780 4780 7140 5600 6540 4380 6180 

Augustus   6300 3080 2700 3720 4980 6920 6200 

September   4160 4880 5940 5580 4240 5600 6060 

Oktober   4800 4440 5900 10160 6660 5580 5600 

November   6020 5640 3980 5100 6300 7620 8400 

December   5240 3380 5740 5840 4530 4300 4860 

Totaal   61140 56120 64267 68400 73130 72740 75440 
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Zaterdag 6 mei  “Spring yn ‘e Greide                  

Brassband Greidebrass 

20.00 uur de Moeting  
 

Zondag 21 mei Teatsen 

K.F. Wez Wis/ T.V. Tzum 

11.00 uur Lyntsjepark 

 

Zondag 21 mei Orgelconcert 

Ulbe Tjallingii en Fedde Tuinstra 

15.00 uur Johanneskerk 

 

Zaterdag 17 juni Feestelijke opening speeltuin 

en zolderverkoop 09.00-16.00 uur 

 

 

Zondag 18 juni Lyntsjedamespartij                              

13.00 uur Lyntsjepark 

 

 

Vrijdag 30 juni-zaterdag 1 juli Dorpsfeest       

Oranjevereniging Tzum 

 

 

 Maandag 24 juli-zondag 3 september Zomervakantie  

 

 

 

Zaterdag 26 augustus Visserpartij                       

Lyntsjepark 
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Vriendin & 
Gezin! 

Op 20 mei 2017 in de 
Moeting te Tzum 

van 10.00 tot 17.00 uur 

 

10 september 2016 was de 1
e
 editie van 

Vriendin & Gezin, een geweldig groot 

succes! Daarom op 20 mei 2017 de 2
e
 

editie.  

 

Een fair in het teken van gezelligheid, 

shoppen, eten & drinken. Gezellig even 

„strune‟ bij ondernemers die passie hebben 

voor hun vak en dat in alles uitstralen.  

 

Drink lekker koffie/thee met wat lekkers of 

bestel een lekkere smoothie. Ga lekker aan 

een van de lange tafels zitten en geniet!  
 

 
 

Om 11.00 uur is er in de foyer een grote 

bingo voor volwassen. We spelen 3 rondes 

bingo met fantastische prijzen! 
       

       

 

Deze deelnemers staan er tot nu toe op de 

deelnemerslijst: 

 

 Inuz Attitude For Women 

 * Kado en sa 

 Pippi & Kokel   

 * Optimaal 112 

  

 Made by Janet   

 * By Fem 

 Bloomon   

 * Frederika‟s taarten 

 Vandaag anders eten  

 * Bloemen enzo 

 Hand Made Heart  

 * By Leentje 

 Gewoon te gek  

  * Zee tsiis 

 Woodpicture   

  

 Knipkeamer Rixt 

 Qus kinderkleding en meer 

 Ha-Ra 

Kom op 20 mei gezellig langs bij de 

Moeting en geniet ook van deze gezellige 

fair! 

 

Groeten, 
Martha van der Veen 
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KLEINTJE SIMMER 2000 

(COUPERUS-reünie) 

 

       
 

Woensdagnacht,  9-10 november 2016. Het 

is  01.00 uur ‟s nachts en ik zit voor de 

buis de Amerikaanse verkiezingen te 

volgen als ik het volgende berichtje via 

Facebook van mijn neef Mike uit Amerika 

voorbij zie komen: 

 

“Als TRUMP wint dan verlaat ik het 

land”. 

“Als CLINTON wint dan verlaat ik het 

land”. 

“Dit is geen politiek statement, ik wil 

gewoon weer op reis”. 

 

Duidelijk een grapje, waarop ik terug 

grapte: 

“Dan kom je toch gezellig deze kant 

(lees: Nederland) op” 

 

Waarop hij terugschreef: 

“Dóen we ook. We komen in april 2017 

met 12 familieleden jullie kant op en 

willen graag onze Nederlandse familie te 

ontmoeten.  
 

Ik moest het 2 keer lezen. Twaalf 

familieleden, allemaal nakomelingen van 

mijn twee ooms die in 1948 vanuit Tzum 

naar Amerika emigreerden. 

 

 

Een enorme stap destijds waarbij mijn 

grootouders ervan overtuigd waren dat ze 

hun zonen (+ twee kleinkinderen) nooit 

meer zouden zien. En dat terwijl in de acht 

jaren daarvóór zowel hun jongste als hun 

oudste zoon overleed op respectievelijk 3½ 

en 28 jarige leeftijd.  

 

Nú, bijna 70 jaar later, komen 12 

familieleden (allen kinderen en 

kleinkinderen van deze beide ooms) naar 

Nederland/Friesland. Een prachtige 

aanleiding  voor een reünie. 
  

Voorpret 
Natúúrlijk moest de reünie in Tzum 

plaatsvinden. Tzum neemt in onze familie 

een bijzondere plek in. Onze (groot)ouders 

komen er vandaan waardoor wij neven en 

nichten veel in Tzum kwamen gedurende 

onze kindertijd. 

 

Het aanmaken van een besloten 

Facebookgroep bleek een gouden zet: 

iedereen in de lijn van mijn grootouders 

kon zich hierbij aansluiten. Oude foto‟s, 

filmpjes en documenten werden erop 

geplaatst en zo kregen inmiddels overleden 

familieleden (zoals zojuist vermeld en 

waarvan wij als neven en nichten nog nooit 

een afbeelding van hadden gezien) een 

gezicht. Ze kwamen als het ware een beetje 

tot leven. 
 

En zo leefden we allemaal, zowel vanuit 

Amerika als vanuit Nederland/Friesland 

naar het weekend van 1 en 2 april toe. 
 

 „Langs het tuinpad van mijn 

vader.. 
Op zaterdag, 1 april hebben we een „Langs 

het tuinpad van mijn vader‟ toer gedaan 

waarbij we onze Amerikaanse familie een 

indruk wilden geven waar hun 

(voor)ouders vandaan kwamen, oftewel 

waar hun roots lagen. We begonnen in 

Hieslum, waar onze oma Grietje Couperus-

Tigchelaar in 1891 ter wereld kwam: een 

klein huisje waar in 126 jaar tijd (gelukkig) 

weinig is veranderd en de tijd stil lijkt te 

hebben gestaan. 
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Daarna vervolgden we het pad via Parrega, 

Kubaard, Tritsum en Fatum naar Tzum. 

Van te voren hadden we alle huizen, 

plaatsen en buurtschappen in kaart 

gebracht en de huidige bewoners 

geïnformeerd over onze komst. Ik kon me 

namelijk voorstellen dat niet iedereen zit te 

wachten op een grote groep fotograferende 

mensen op je erf. Maar wat bleek: we 

hebben zoveel medewerking, hartelijkheid 

en gastvrijheid van de huidige bewoners 

ervaren.. alleen al daarvan waren de 

Amerikanen erg onder de indruk. Een 

betere Friesland promotie is er niet. De 

familie Bakker van de Wommelserweg 74 

had zelfs de Friese vlag gehesen.  

 

 

Zondag, 2 april – de grote dag 
We begonnen om 09.30 uur in De Moeting 

waar dominee mw. N. de Jong-Wiersema 

de dag opende en ons vanuit de kerkelijke 

gemeente welkom heette. Vervolgens 

hebben we met een „In Memorium‟ voor 

alle overleden familieleden een kaars 

aangestoken en hen symbolisch 

„meegenomen‟ gedurende de dag. 

Na een uitgebreide koffieronde met 

aansluitend een bezoek aan het graf van 

onze grootouders en een klim in de 

Tzummer kerktoren (voor de waaghalzen 

onder ons) vertrokken we rond de middag 

met een touringcar naar het Woudagemaal 

te Lemmer. Indrukwekkend hoe het 

grootste, nog functionerende stoomgemaal 

ter wereld ervoor zorgt dat wij in Friesland 

droge voeten hebben. 

 

Eind van de middag kwamen we weer aan 

in De Moeting waar we vanaf het bordes 

muzikaal werden onthaald door 

muziekgezelschap Samoosara (Jiddische 

muziek op Friese teksten). Hoogtepunt was 

dat mijn tantes van 94 en 91 door hen 

werden toegezongen met een Friese 

lullaby, een klein Fries kinderliedje (“Bern, 

do rinst yn de sinne”). 

 

 

Huggs and kisses 
Met een borrel, een buffet, veel speeches, 

een lach, een traan en een afscheid waar 

geen einde aan leek te komen sloten we de 

dag af. 

 

 
 

 

 

Speciale dank 
Vanaf deze plek wil ik de families Andela 

(Tritzum 4), Bakker (Wommelserweg 74) 

en Van Gulik (Wommelserweg 54) danken 

voor hun medewerking en gastvrijheid 

tijdens de „Langs het tuinpad van mijn 

vader‟ toer. Tevens wil ik Ytsen 

Strikwerda van De Moeting danken voor 

de flexibele houding en het meedenken: 

een prachtlocatie waar wij ons eigen 

kleintje Simmer 2000 konden vieren. We 

hebben ons er „thuis‟ gevoeld. 

 

 

29 april – Wilma Couperus 
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Beste  Tsjommers, 

De collecteweek voor  de NCFS ( Nederlndse Cystic 

Fribosis Stichting, oftewel taaislijmziekte) zit er 

weer op. 

In  de week van 27 febr tm 4 maart  jl.  is een groep 

enthousiaste collectanten bij u aan de deur geweest 

voor de NCFS. 

De opbrengst dit jaar is geweldig , maar liefst 603.28 

euro !! 

Namens de NCFS  : HARTELIJK  DANK!!!! 

Vriendelijk groet, 

Aukje Oosterhaven 
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                                Doarpskrante                   fan Tsjom 33 
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10 vragen aan…..  

Manon Petersen 

 

1. Wie bent u ? 

Ik ben Manon Petersen en ik word 7 juni 

26 jaar. Ik ben geboren in Elburg. Toen ik 

3 jaar was ben ik verhuisd naar Baard en 

daar hebben we ongeveer 8 jaar gewoond. 

Daarna zijn we naar Harlingen verhuisd. 

Toen ik 17 jaar was zijn we verhuisd naar 

Tzum, naar de Wommelserweg 78. 

2. Wat doet u zoal ? 

Ik werk bij de Zeeman als assistent 

manager. 

3. Waarmee vult u uw vrije tijd ? 

In mijn vrije tijd struin ik met mijn moeder 

langs kringloopwinkels en markten voor 

leuke projecten om op te knappen voor ons 

winkeltje “T Olde Huys. Het winkeltje is 

gevestigd in de grote woonkamer, die aan 

het huis vast zit. We verkopen brocante, 

landelijke en stoere meubels en 

accessoires. Mensen komen vaak op 

afspraak langs, of elke laatste zaterdag van 

de maand, want dan zijn wij open van 12 

tot 16 uur. 

4. Wat heeft u met Tzum ? 

Wat ik met Tzum heb, wij zijn van 

Harlingen naar Tzum verhuisd. Mijn 

ouders, Henry Petersen en Maria van der 

Meulen en broertje Luuc waren helemaal 

weg van de Wommelserweg 78. Ik vond 

het ook een prachtige plek. Mijn paard kon 

aan huis staan, wat wou ik nog meer.           

Daar heb ik ook mijn vriend leren kennen, 

Vincent Groeneweg, waar ik nu 4,5 jaar 

mee samen woon. 

 

5. Wat is volgens u het mooiste plekje in 

Tzum ? 

Het mooiste plekje in Tzum vind ik de 

Wommelserweg 78. Mijn vader woonde 

hier de laatste 4 jaar alleen, nadat mijn 

ouders in 2012 gescheiden zijn. Mijn vader 

is vorig jaar 17 december plotseling 

overleden, een enorme klap voor ons 

allemaal. Ik heb getwijfeld of ik hier wel 

wou wonen omdat mijn vader hier is 

overleden. Ik bedacht me een week later 

dat ik deze plek niet op wil geven omdat 

zijn herinnering hier voortleeft. Ik koester 

deze plek in mijn hart. 

6. Wat kan er wel weg of kan anders ? 

Wat er misschien anders kan: Op de 

Wommelserweg rijden ze nogal hard, 

vooral de motorrijders in de zomer. Ik vind 

dat erg onveilig voor fietsers en voor de 

dieren die hier los lopen. Misschien dat de 

gemeente aanpassingen kan maken aan de 

weg. 

7. Als u zou gaan verhuizen, waar zou u 

dan naar toe willen en waarom ? 

Dan zou ik terug gaan naar de Veluwe. Ik 

vind het prachtig daar. Mijn vader heeft 

daar zijn jeugd beleefd, vele herinneringen 

daar. 

8. Waar hebt u een hekel aan ? 

Waar ik een hekel aan heb, dat is met stip 

op 1: dierenleed. Ik zie vaak narigheid op 

internet voorbij komen, ik kan me daar zo 

kwaad om maken. We hebben zelf 12 

kippen en 7 katten, waar we erg wijs mee 

zijn. Met de tijd wil ik wat meer beestjes 

om het huis, misschien dat ik er een paar 

kan redden van de slacht en hier een 

“forever home” geven. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMpc-Q99HTAhWHaFAKHbQaA7kQjRwIBw&url=http://clipartall.com/clipart/11718-journalist-clipart.html&psig=AFQjCNEUfiRj5Lmga-Dy8vaVf1fSdd4XlQ&ust=1493839252730020
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9. Wat wilt u nog perse in uw leven doen 

of bereiken ? 

Ik zou graag in de toekomst een road trip 

naar Amerika willen maken, ik heb iets 

met dat land. Ik ben dol op Amerikaanse 

auto‟s en ik vind het land en de natuur daar 

prachtig! 

 

10. Met wie zou u wel een weekje willen 

ruilen en wat zou u dan gaan doen ? 

Ik wil met niemand ruilen, ondanks de vele 

tegenslagen ben ik tevreden met mezelf. 

 

 

 

 

Piet’s Pagina 

Op deze foto die, uit de jaren omstreeks 1950 is en die ik van Jelle Hoitema doorgestuurd 

kreeg, zien wij op de achterste rij van links naar rechts 1. Roelof Lubberink ( directeur 

zuivelfabriek) 2.De vrouw van  Jan Zondervan, (Wommelserweg ) 

3.  Jelle Hoitema , 4. Vrouw Rijkeboer, 5. en 6. Sjoerdje en Herre Oosterhaven. 

Voorste rij 1. Wietze Koopal (woonde waar nu Jelle en Geke wonen) 2. De vrouw van 

dominee Kentie.   En 3. ? 

Maar wie is de heer naast mevrouw Kentie, en wat voor commissie of bestuur was dit ???? 

WIE WEET DIT…….. Graag hoor ik dit.  
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Op afbeelding 4 zien wij een mooi plaatje van de âld Haven begin 19

e
 eeuw, achter in de 

haven ligt het Skûtsje van Bertus Brouwer voor zijn pak- of Skippershûs. Hier woont nu 

Gerrit de Jong. 

 
Op afbeelding  5 zien we het heden.  
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KUIERJE   MEI    

MURK 

 
“Hege Bult-wandeltocht” 

Kootstertille 40 km  658 

deelnemers, 18 februari 2017 

 

Vandaag samen met Arjen naar Kootstertille 

voor een wandeltocht. De tocht ontwerper 

schreef: Kootstertille is een vrij jong dorp 

aan het Prinses Margrietkanaal. Door deze 

gunstige ligging heeft het dorp o.a een 

scheepswerf en diverse industrieën .De naam 

komt van de oudere nederzetting, De 

Kooten, die iets noordelijker is gelegen. De 

brug over het kanaal werd in het Fries een 

Tille genoemd vandaar de naam Kootstertille 

maar voor de inwoners is het De Tille. Bij 

het beter bevaarbaar maken van het kanaal is 

hier een bocht afgesneden en de vrijgekomen 

aarde werd op een grote bult gegooid. Hier is 

spontaan vegetatie ontstaan waaruit zich een 

van de weinige oerbossen heeft gevormd. De 

Hege Bult en het nabijgelegen terrein is nu 

een recreatieterrein en wordt beheerd door 

Staatsbosbeheer.  De route ging door dit 

gebied en door het nabijgelegen gebied met 

als oude buurdorpen, Drogeham, 

Oostermeer, Rottevalle en Eestrum. Bij 

Drogeham ligt het buurtschap Buweklooster. 

De naam doet al vermoeden dat hier in de 

middeleeuwen een klooster heeft gestaan. De 

route ging ook een stuk langs het Prinses 

Margrietkanaal en bij Scûlenboarch hadden 

we over de brug gemoeten. Dit kon niet, 

want de brug was beschadigd door een 

aanvaring met een boot. De route bouwers 

moesten hier in allerijl een andere route 

maken. Het ging 

verder langs het 

kanaal en het 

Bergumermeer naar 

Eerstrum. Van 

Eerstrum moesten 

we naar rijksweg 

N355 om vervolgens 

bij de Harsterwei uit 

te komen. Dit is een 

gedeelte van de oude 

handelsweg tussen 

Groningen en 

Leeuwarden. Hier 

ligt iets verder het zogenaamde 

“Poepenkrus”  met een gedenksteen die 

herinnert aan de brute moord op een Duitse 

handelsreiziger die op dat punt overvallen 

werd. Na de Harstrewei buigen we af weer 

richting Eerstrum en langs de sportvelden 

van de Tille weer terug naar het Tillehûs. 

Vanwaar we deze tocht ook waren begonnen. 

 

“Lauwersmeer Wandeltocht” Lauwersoog 

40km 630 deelnemers, 6 maart 2017 

 

Vanmorgen om 7 uur stond Arjen bij mij 

voor de deur om naar Lauwersoog te gaan. 

Het had wel een kwartier later gekund. Op 

de computer werd aangegeven dat één uur en 

vijf kwartier rijden was. Dit was dan via de 

oude route, maar over de nieuwe centrale as 

bleek het een kwartier sneller te gaan. 

Het Lauwersmeer is een door mensenhanden 

gemaakt meer, op de grens van de provincies 

Friesland en Groningen. Het is in mei 1969 

ontstaan door de afsluiting van de 

Lauwerszee. De voornaamste reden voor het 

afsluiten was de veiligheid. Na de 

watersnoodramp van 1953 stond 

Rijkswaterstaat voor de keuze de dijken rond 

de Lauwerszee 

te verhogen tot 

deltahoogte of 

de zeearm af 

te sluiten. Men 

koos voor het 

laatste. Het 

Lauwersmeer 

gebied is een 

belangrijk 

vogelgebied, 

waar met name veel watervogels leven. Maar 

ook kieviten en grutto‟s heb ik gehoord en 

gezien, ze hadden allemaal het voorjaar in 

het hoofd, vooral op het eerste stuk van de 

tocht. Wij, de 40 en de 60 km lopers, 

moesten een rondje om het meer maken. De 

25 km lopers gingen aan de oostkant van het 

meer langs naar Vierhuizen. Wij gingen naar 

Oostmahorn, Ezonstad, Ezumazijl, 

Dokkumer Nieuwe Zijlen, Zoutkamp en 

Vierhuizen. Het laatste stuk van onze route 

was het eerste stuk van de 25 km lopers. Op 

de site van B Pol staan mooie foto, van de 25 

km route en op de site van Tom van der 
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Velde staan de foto‟s van de 40 km route. Ga 

bij Tom naar Tom van der Velde en klik op 

Eelde in beeld en daar staat wandelingen bij. 

Het was een mooie route door een prachtig 

natuurgebied. 

 

“Winterkwartet Giethoorn” 40km 630 

deelnemers 11 maart 2017 

 

Vandaag samen met Arjen naar Giethoorn 

om een tocht van 40 km te lopen. Na een 

koude en vooral natte periode was het 

vandaag stralend mooi voorjaars weer Dit 

kon je ook zien aan de natuur, het was één en 

al beweging in de lucht vooral met ganzen, 

kieviten en grutto‟s. De start was om negen 

uur en deze was bij café-restaurant “Smit”. 

Wij stonden met z‟n allen achter te wachten 

op het uitdelen van de routes. We stonden 

dus verkeerd want ze werden aan de 

voorkant uitgedeeld. We gingen eerst 

richting Blauwe Hand en dan naar 

Wanneperveen. In Wanneperveen ging het 

rechtsaf over een mooi fietspad weer naar 

Giethoorn. Giethoorn is een lang lint dorp. 

Als je er aan de ene kant binnen loopt kun je 

wel 3 km lopen voordat je aan de andere 

kant bent. In Giethoorn ging het een lang 

stuk over smalle paadjes langs het water en 

over vele brugjes. Dan kom je een stukje 

buiten de bebouwing. Hier gingen wij rechts 

af richting De Klosse en Kolderveense 

Bovenboer en langs Nijeveense Bovenboer 

naar Steenwijk Zuidveen. Vanaf hier ging het 

weer richting Giethoorn. Nu moesten we nog 

een rondje maken aan de andere kant van de 

doorgaande weg de N334.Dit ging naar 

Dwarsgracht. Dit is ook weer zo‟n dorpje 

met brugjes en smalle paadjes. Vervolgens 

nog over een fietspad langs het meer 

“Beulakerwijde”, en weer terug naar de 

finish. Het was een mooie dag met mooi 

wandelweer. B Pol heeft weer mooie foto‟s 

gemaakt van deze tocht. Deze zeggen meer 

dan dat je kunt beschrijven. 

 

 “Op Fûns Wandeltocht” Winsum            

402 Wandelaars, 18 maart 2017 

 

Dit is de tocht die Arjen en Anne Molenaar 

en ik hebben bedacht en op papier gezet. In 

de vorige Op 'e Hichte schreef ik dat we 

hoopten op mooi weer. Nu de vooruitzichten 

waren zeer slecht. 

 

 
Harde wind en veel regen na een paar mooie 

voorjaarsdagen. We gingen er dan ook vanuit 

dat dat ons veel wandelaars zou schelen. Dat 

was ook het geval, 402 lopers hadden zich 

gemeld. We hadden gehoopt op 700 of meer. 

Wat het weer betreft viel het stukken mee. 

Toen ik s, morgens om half 7 naar Winsum 

fietste regende het en er stond een 

stormachtige wind. Maar toen we om 

halfacht begonnen te pijlen was het droog en 

het bleef droog maar de wind was nog wel 

stormachtig, later nam hij ietsje af. Ook 

moesten we de route een stukje omleggen. 

We mochten nog niet door de nieuwe tunnel 

bij Hijlaard en de oversteek is daar te 

gevaarlijk om met zoveel wandelaars de weg 

over te steken. Voor de 60 en de 40 km 

lopers werd het ietsje langer en voor de 

vijfentwintig km lopers ietsje korter. Al met 

al toch nog een mooie dag gehad en voor de 

thuisblijvers, die hebben een mooie dag en 

een mooie route gemist. 

 

“7e Blokzijlse Meren Wandeltocht” 

Blokzijl 40km, 1 april 2017 

 

Vandaag naar Blokzijl geweest. Het was 

alweer een paar jaar geleden dat ik aan deze 

tocht heb mee gedaan. Het is hier altijd een 

mooie omgeving in de weerribben. Drie 

weken terug ben ik gestart vanuit Giethoorn 

en zijn we ook in deze omgeving geweest. 

Toen stond er nog veel riet op de velden. Nu 

waren er vele kale stukken en was wat men 

niet kon gebruiken al verbrand of stond nog 

in brand. Je hebt met deze tocht ook voor dat 

je lekker vroeg kan starten, om half 8. Het 

weer was goed, er werd s, middags wat regen 

verwacht maar s morgens was het lekker 
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wandelweer. De route was bijna gelijk als de 

andere keren en ging van Blokzijl naar 

Baarlo en dan naar Nederland. Dit zijn geen 

dorpen maar streken met witte plaatsnaam 

borden. Dan ging het verder naar Kalenberg. 

Dan ging het een heel lang stuk over 

verharde en onverharde wegen naar 

Muggenbeet. Hier hebben we een rust 

genomen en hadden we 20 km afgelegd. Van 

Muggenbeet ging het over de weg en een 

fietspad, dit was een paar jaar geleden nog 

een graspad, naar Dwarsgracht. Hier was 

weer een rust in caférestaurant “Otterkooi”. 

Na deze rust moesten naar Jonen. Hier 

moesten we met de pont over. Het begon 

toen ook een beetje te regenen. Nu was het 

nog ongeveer acht km naar Blokzijl. 

Ondanks de regen van het laatste uur was het 

een mooie dag met een mooie route. 

 

 “Voorjaarswandeltocht” Appelscha 30 

km, 8 april 2017 

 

Het zou vandaag droog blijven volgens de 

weerprofeten maar het motregende toen ik 

om 6 uur even buiten keek. Om 7 uur moest 

ik in Winsum zijn om Arjen op te halen en 

toen regende het nog. Maar bij Drachten was 

het droog en dat bleef het verder de hele dag. 

Wel was het bewolkt en plm. 12 graden, 

lekker wandelweer. Om 8.20 werden de 

routes uit gedeeld en konden we weg. De 

route ging door de bossen richting “Het 

Aekinngerzand”, en het Canadameer en dan 

verder naar Zorgvliet. Hier hadden we onze 

eerste rust bij Hotel Villa Nova (afgelegd 9,5 

km) Na de rust gingen we richting Vledder 

en langs camping Zonnekamp. Toen we de 

camping voorbij waren moesten we direct 

linksaf langs het water naar 

Doldersummerveld. Dit is een mooi open 

heidegebied. Hier liepen we langs de rand 

van dit natuurgebied om vervolgen bij de 

weg uit te komen en dan over het fietspad 

naar Doldersum. Hier hadden we onze 

tweede rust bij Logement 

Grenzeloos.(afgelegd 15.2 km) Dit was ons 

te kort bij en hebben deze rust maar 

overgeslagen. Vanaf Doldersum ging het via 

de Ganzenpoel richting “De Kale Duinen” 

dan verder naar de volgende rust. Deze was 

bij “Bospaviljoen Appelscha” (afgelegd 

25.8km) Dan een klein stukje terug lopen en 

vervolgens rechtsaf het bos weer in naar de 

autoweg de N381. Deze oversteken en dan 

langs camping De Roggeberg door het bos 

en nog even langs de nieuwe uitkijktoren van 

Appelscha terug naar de finish. 

 

 “Lytse doarpen Rintocht” Spannum 40 

km, 22 april 2017 

 

Vrijdag een blokje om en toen dacht ik,als 

het morgen droog weer is kan ik ook wel 

lopend naar Spannum toe. Het leek zaterdag 

morgen goed en ben ik om zeven uur van 

huis gegaan om rustig naar Spannum te 

wandelen. De start was om kwart over acht.  

Na een welkomst woord van de voorzitter 

van dorpsbelang van Spannum konden we 

weg Het eerste stukje ging door het weiland 

om vervolgens op de weg uit te komen 

richting Spiektille .Hier moesten we het 

jaagpad op richting Easterlittens .Hier even 

een stempel halen en dan verder naar Baard 

voor de volgende stempel. Bij deze twee 

posten waren ook rust plaatsen, maar dat 

vonden we wat dichtbij. Dan maar verder 

naar Hoptille en naar Hatsum. Van Hatsum 

via Tjeppenboer naar Wjelsryp. Hier even 

gerust en een bakje genomen en dan verder 

richting Franeker. Bij de nieuwe rotonde 

moesten we linksaf naar Tsjom. Na hier weer 

een stempel ging het via de slotwei naar 

Tritsum. Hier was weer een rust in de ligbox 

van de fam. Pater. Na deze rust ging het via 

het slinkepaad naar het Jopie Jorna pad en 

naar de Slachte en verder naar Kûbaard voor 

weer een stempel. Bij Spannum moesten we 

noch even via Bonkwerd en het oude 

binnenpad, dat vroeger naar Edens ging, 

terug naar Spannum. Hier even afmelden en 

de medaille op halen. Na nog wat met 

bekenden hebben gepraat ben ik terug 

gewandeld naar huis. Afgelegd 51,5 km. Een 

mooie oefening voor de Kennedymars. 
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Op dit moment genieten we van een 

welverdiende meivakantie. Van 22 april 

t/m 6 mei is de school gesloten. 

Koningsspelen    

Vlak voor de 

vakantie, op 

vrijdag 21 april, 

hebben we, zoals 

heel veel scholen, 

meegedaan aan de 

Koningsspelen.  

We zijn deze dag 

gestart met een 

heerlijk ontbijt. 

Ook deden we mee 

aan de landelijke dag 

waarbij we hebben 

gedanst en muziek 

hebben gemaakt.  

Daarna kon iedereen 

meedoen aan 

workshops die werden 

gegeven.    

Eindtoets groep 8 

Op 18 en 19 april is 

de eindtoets voor 

groep 8 weer 

afgenomen. 2 

spannende dagen 

voor de leerlingen.  

Schoolfruit 

De afgelopen periode 

hebben de kinderen weer kunnen 

smikkelen van het lekkere fruit dat zij 

hebben gekregen. Ze hebben aardig wat 

verschillende soorten voorbij zien komen 

en hebben ze fruit gegeten waarvan ze 

dachten dat het 

niet lekker was, 

maar toch lekker 

bleek te zijn. Het 

is de bedoeling 

dat de kinderen 

zo veel mogelijk 

een gezonde pauzehap mee naar school 

nemen. 

Doppen sparen 

 

Een aantal jaren geleden is er een verzoek 

gedaan tot het sparen van plastic doppen. 

Bij 10.000 doppen kan er namelijk weer 

een blinde geleidehond opgeleid worden. 

Vanuit de ouderraad is het verzoek 

gekomen om dit nieuw leven in te blazen. 

Dat vinden we een heel goed initiatief en 

daarom aan iedereen de vraag of u de 

plastic doppen van de verpakkingen wilt 

halen en deze in wilt leveren op school. 

 

Afscheid 

 Voor de 

zomervakanti

e zal afscheid 

worden 

genomen van 

Juf Corrie en 

Juf Marian. 

Zij hebben 

beide 

aangegeven 

dat zij na de vakantie 

willen genieten van 

hun “welverdiende” 

pensioen. Er zal een 

mooi afscheidsfeest 

worden 

georganiseerd. 

 

 

 

 

Bezoekt u regelmatig onze website 

www.cbsstaetlansskoalle.nl of de 

facebookpagina Staetlansskoalle voor de 

allerlaatste nieuwtjes, foto‟s en andere 

wetenswaardigheden. 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9JDel+Sl&id=40BD9AB0A07657EB94EF55F9541A0988C7F73EF4&thid=OIP.9JDel-Sls8znUE8Jpol5WgCpDM&q=tekening+toets+maken&simid=608004239117257266&selectedIndex=0
http://www.cbsstaetlansskoalle.nl/
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K l e u r p l a a t  
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it Spinnenweb 

Alle vorderingen 

gaan langzaam, maar 

er is actie. In de week 

van 24 april komt er 

een pooltafel te staan, 

er wordt een PlayStation geïnstalleerd en 

komt het net te hangen voor volleybal of 

badminton. Vanaf nu is alle jeugd vanaf 

groep 7 tot 18 jaar welkom in it Spinnenweb. 

Vanaf vrijdag 11 mei is it Spinnenweb open 

van 15 uur tot 17.30 uur. Wij doen ons best 

om iedere vrijdag middag op deze tijd open 

te zijn en willen dit graag uitbreiden met 

zaterdagavonden en zo mogelijk met meer 

middagen of avonden door de week. De 

jeugd kan dan poolen, darten, gamen of 

volleyballen, een spel doen of gewoon 

gezellig elkaar ontmoeten. Er zullen ook 

creatieve activiteiten worden georganiseerd, 

maar er is nooit een verplichting om hier aan 

mee te doen. Er is geen entree, consumpties 

kosten 50 eurocent. Alleen voor een 

creatieve activiteit of een feestavond kan wel 

een extra bijdrage worden gevraagd. Hou 

vooral de facebook en instagram pagina van 

it Spinnenweb in de gaten. Hier worden alle 

activiteiten  op gezet. 

Vrijdagavond 21 april was er het 

Hollandfeest in it Spinnenweb. Er waren 17 

enthousiaste jongeren aanwezig. De jongens 

streden tegen de meiden met spellen als 

spijkerpoepen, spekhappen, zeg geen ja of 

uuhh. Het was beregezellig en de jeugd was 

fanatiek. Het werd een spannende strijd, 

welke werd gewonnen door de jongens. 

Tussendoor wat lekkere chips en bitterballen 

en we kunnen terug kijken op een zeer 

geslaagde avond.  

Op 24 april zat de schrik er even in. Een 

dartpijl ging door een gasleiding. Gelukkig is 

alles snel opgelost. Er is contact geweest met 

de gemeente en op woensdag 26 april is alles 

goed nagekeken en gerepareerd. We 

verplaatsen natuurlijk het dartbord en 

kunnen met een gerust hart de activiteiten 

voortzetten. 

Het is lente 

Sinds de laatste update in Op é Hichte is er 

ontzettend veel gebeurd op het oude 

kaatsveld. De pannakooi is volop in gebruik, 

het gras is gaan groeien, de bomen en 

heesters zijn gepland en het eerste onderhoud 

zit er ook al op.  

 

Op meerdere zaterdagen is een groep 

vrijwilligers aan de slag gegaan om het 

eerste onkruid te verwijderen en ook door de 

week steken een aantal vrijwilligers de 

handen uit de mouwen! Wel zien we vaak 

dezelfde gezichten. Ieders hulp is welkom 

dus schroom niet om mee te helpen. Er zitten 

geen verplichtingen aan.  

Opgeven als vrijwilliger kan door te mailen 

naar info@tsjom.nl, een pb sturen naar 

dorpsbelang op Facebook of even langslopen 

bij Voorstraat 7.  

Nu de lente is aangebroken krijgt het park 

steeds meer 'body'. De komende jaren zal het 

alleen nog maar mooier worden als de 

bomen groter worden. Bij de keuze voor de 

bomen en heesters hebben we rekening 

gehouden met onderhoud en ook dat het een 

mooi geheel wordt. 
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Langs de Tsjommervaart staan Iepen, langs 

het torenpad zijn Sierperen gepland, in de 

rand langs de sportlaan hebben we gekozen 

voor de Esdoorn, Zuileik en Linde en op de 

'kaatsbal' staat een Rode Beuk.  

Het eerste evenement is gepland. Op 17 

juni zal de "Leeche Souder Merke" 

plaatsvinden op het oude kaatsveld. 

Daarover verderop in deze uitgave meer 

informatie. We hopen op een succesvolle 

dag met veel aanloop. Aan de locatie zal 

het in ieder geval niet liggen.  

Ook kijken we verder vooruit. We hebben 

nog een wensenlijst wat we allemaal nog 

willen verwerken in het park. Zo missen de 

bankjes nog. Een groot aantal Tsjommer 

ondernemers hebben een toezegging 

gedaan om de bankjes mogelijk te maken. 

 

We hopen de bankjes op hun definitieve 

plek te hebben voor de "Leeche Souder 

Merke". 

Naast de bankjes willen we ook graag 

verlichting / stroomvoorziening realiseren 

in het park. In de grond zijn al de 

elektriciteitsleidingen verwerkt en dankzij 

een donatie van Stichting Mast zijn we al 

een heel eind op weg in de daadwerkelijke 

realisatie. De komende maanden gebruiken 

we om andere fondsen te benaderen zodat 

we in de donkere dagen ook kunnen 

wandelen in het park. 

Wanneer we het in de werkgroep of in het 

dorp hebben over de speeltuin / park 

hebben we het, bij gebrek aan beter, over 

“het oude kaatsveld”. Graag willen we een 

toepasselijkere naam gaan gebruiken. Bij 

dezen doen we dan ook de oproep om een 

nieuwe naam te bedenken voor het park / 

speeltuin. Deze naam zullen we gaan 

verwerken in het park. De bedenker zal 

naast de eeuwige roem (en natuurlijk een 

eigen park!) ook een leuke attentie krijgen.  

Dus bedenk een leuke naam, vul 

onderstaand briefje in en lever hem in op 

Sportlaan 16. Mailen mag ook naar 

info@tsjom.nl.  
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PUZZEL NUMMER 2-2017 

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 7 Juli 2017 naar het 

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

De oplossing van puzzel 1-2017 was:  

“Een sportvakantie maken” 

De prijs is gewonnen door: Gerrit de Vries, Kimswerderweg 21N  Harlingen 

 

Antwoordstrook Puzzel nummer 2-2017  

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

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

Adres:……………………………………………………………………. 
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Teater Kollektief pakt de saken tige 

serieus oan en neat is harren te gek. 

 
Teater “Griene Sjippe” is in kabaret 

selskip, mei flitsende, aktuele, humorfolle 

teksten en lieten foar jong en âld. 

De ynhâld fan de foarstellingen geane 

meastal oer it handeljen fan acktuele saken, 

folksaardige typearringen fan de minsken 

en har verlangens dy‟t ôfspylje yn harren 

omjowing.Werkenbere situaasjes en 

sketsen, lieten, wêr‟t yn it publyk harren 

sels yn de spegel werom sjocht. 

 
Jonge talint folle spilers wurde begelied 

troch âldere spilers dy‟t harren wier makke 

hawwe yn it amateurtoaniel/muzyk en dy‟t 

yn it sâlt bebiten binne en dat allegearre 

ûnderlieding fan in oantal entûsjaste 

besjoersleden en fakminsken. ”Griene 

Sjippe “is al 14 jier aktyf dwaande mei 

kabaret en komt mei harren produksje 

sawol yn Fryslân en ek bûten fryslân wurdt 

“Griene Sjippe” tige posityf ûntfongen! 

“Griene Sjippe”soarget foar jo, else kear 

op‟e nij wer foar in nijsgjirrige, ferassende 

foarstelling. In ferskaad oan spilers hawwe 

in opstap krigen by “Griene Sjippe en 

harren wei fûn op it mêd fan muzyk en 

teater. Teater Kollektief pakt de saken tige 

serieus oan en neat is harren te gek. 

Op dit momint binne wy drok dwaande 

mei de tarieding fan ús nij teater/kabaret- 

programma: “MOTOROALJE” 2017. 

 

Earst kriget ús auto noch in flinke 

ûnderhâldsbeurt yn ien fan de 

wurkpleatsen fan in autogaraazje. Foardat 

it safier is, traapje wy it gas earst nochris 

flink yn en litte wy de motors op folle 

toeren draaie en rikje. 

 
 

Dat is it nije teater programma fan “Griene 

Sjippe” en sil plak fine op de wurkflier fan 

autogaraazjes. It is rock, it is stoer, 

yndustrieel, it rûkt nei motoroalje en is 

snotte glêd.It krûpt,it smart en is tige fet…. 

 

Foardat wy los kinne en by de garaazje 

oankomme, sille wy noch hiel wat 

tûkelteammen op ús paad tsjin komme wat 

ús steande hâlde kin….Mar, dat let ús 

allegearre neat, nimmen hâld ús mear tsjin! 

De gaaraazje doarren steane al wiid iepen 

en de monteurs wachtsje op ús,wy komme 

deroan! Noch efkes de ûnderwâl opsykje, 

omdat jo sa nedich moatte, motor starte, de 

radio op fûl, ljochten oan,riemen om en 

gas……….!!! 

 

Oan‟t sjen,!

 
Bestjoer,  Griene Sjippe 

www.grienesjippe.nl 
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It slagget ek 
noait… wat 
sille se thus 

wol net 
sizze? 

Aanst mar nei 
de fugeltsjes 

Hoe kin 
dit no?! 

Ik boek 
aanst earst 

in sinne 
fakansje bij 

de sunweb… 

Wer net 
won!! Dit kin 
dochs net!!? 
Wol Harry? 
Harry..?!! 

Oars moat ik 
mar op Yoga. 
Dit kin sa ek 
net langer. 

Kom op, wy 
gean nei de 
kroeg! Oh 
nee.. die is 
ferkocht… 
No dan mar 
in frikadel. 


