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Redactioneel 

 

Terwijl ik dit schrijf, hebben 

we opnieuw te maken met een 

code oranje. En dan zijn we de 

zomer wel heel snel vergeten. 

De Oranjevereniging zal het nog 

niet vergeten zijn, want zij 

kunnen toch terugkijken op een 

prachtig feest. Maar zij kijken 

ook alweer vooruit naar het 

dorpsfeest van volgend jaar, 

wat eind juni weer zal plaats 

vinden. 

Maar volgende maand is er in 

Tzum weer een feest, want dan 

vindt het jaarlijkse 

Sinterklaasfeest plaats in de 

Moeting. 

Verderop in deze uitgave kunt u 

daar meer over lezen. 

Is er een activiteit in Tzum en 

wilt u dat vermelden in Op ‘e 

Hichte, stuur dan een whatsapp 

op tel.nr. 06-59544643! 

 

De redactie 

 

 

Beste 

dorpsgenoten,  

De zomer zit erop, 

iedereen heeft het 

hopelijk leuk gehad, de 

bladeren vallen weer 

van de bomen… wij maken ons op voor 

een nieuw seizoen. Maar we praten u eerst 

even bij over wat er in de afgelopen 

maanden voorgevallen is. 

 

Verkeerssituatie 

Verkeersmaatregelen maatregelen zoals de 

30 km.-zone in het dorp en het 

„degraderen‟ van de Wommelserweg (van 

80 naar 60) worden pas na verloop van tijd 

doorgevoerd in de kaarten van 

navigatiesystemen. Daarom duurt het altijd 

even voordat er effecten merkbaar worden. 

Dat lijkt nu langzaam aan het geval te zijn 

– er is merkbaar minder doorgaand zwaar 

verkeer door het dorp. Helaas blijft er 

zeker in de ochtend- en namiddaguren 

volop drukte van forensenverkeer, dat de 

weg goed kent en zich – dus - niet altijd 

aan de maximum snelheid houdt.  

De Gemeente Franekeradeel heeft langs 

een groot deel van de Wommelswerweg 

zogeheten grasbetontegels gelegd, 

waardoor de bermen minder snel stuk 

gereden worden door breed en zwaar 

(landbouw)verkeer. 

   

Verkeersoverlast Holpryp en Laakwerd 

Nog steeds komen er geregeld klachten 

binnen over het oneigenlijk gebruik van de 

Holpryp en Laakwerd. Beide zijn 

uitsluitend bestemd voor 

bestemmingsverkeer, maar ze worden door 

veel mensen gebruikt als sluiproute. 

Bovendien wordt er regelmatig veel te hard 

gereden. Als de klachten van aanwonenden 

aanhouden, zullen wij de gemeente 

verzoeken om handhaving 

It Spinneweb 

De afgelopen maanden hebben zich rond It 

Spinneweb veel ontwikkelingen 

voorgedaan. Elders in deze Op „e Hichte 

kunt u daar meer over lezen. 

 

Slachtemarathon 2018 

In het kader van LF2018 (“Culturele 

Hoofdstad”) wordt in 2018 een extra editie 

van de Slachtemarathon georganiseerd. Het 

wordt een bijzonder, tweedaags evenement 

met een afwijkende route en grotere 

afstand. Op 31 augustus en 1 september 

zullen zo‟n 10.000 wandelaars in twee 

etappes meer dan 90 km. afleggen en ook 

door Tzum lopen. 
 

In juli werd het Bestuur van Dorpsbelang 

overvallen door het bericht dat de oude 

commissie (Werkgroep Slachtemarathon 

Tzum) in feite niet meer bestond. De een 

na de ander gaf te kennen dat zij - ieder om 

hun eigen redenen – voor de 2018-editie 

niet beschikbaar zijn. Dorpsbelang heeft 

over de ontstane situatie overlegd met de 
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Stichting Slachtemarathon. Want zonder 

lokale werkgroepen is de organisatie van 

de marathon gewoon niet mogelijk. 

 

Voor de Stichting is het van groot belang 

dat ons dorp actief meedoet. Want in hun 

plannen is Tzum een van de vijf „út-en-

thúsdoarpen‟ waar wandelaars op ongeveer 

de helft van de route kunnen overnachten. 

En Tzum wil zichzelf natuurlijk ook 

neerzetten als misschien wel het leukste en 

aardigste dorp op de route. 

 

Om de bewoners van Tzum goed bij het 

komende evenement te betrekken wordt op 

9 oktober – ongeveer op het moment dat 

deze Op „e Hichte verschijnt – een 

informatiebijeenkomst georganiseerd in De 

Moeting. Via onze website en Facebook en 

via gerichte uitnodigingen aan 

verenigingen is iedereen opgeroepen om te 

komen. 

 

Wij hopen dat het hele dorp de handen 

ineen slaat en dat wij er met z‟n allen een 

groot feest van maken, op 31 augustus en 1 

september 2018. 

 

Historische pareltjes teruggevonden 

Bij de verhuizing van Siebe Greidanus 

naar Martenahiem bleken er op zijn zolder 

nog enkele oude 8 mm.-films te liggen. 

Uiteraard wilden wij die digitaliseren, 

maar dat is een kostbare zaak. Via Tresoar 

kwamen wij terecht bij het Fries Film 

Archief. Daar reageerde men erg 

enthousiast. Er blijken twee films bij te 

zijn van de bekende dorpsfilmer Johan 

Adolfs, die in de collectie van het Fries 

Film Archief nog ontbraken. 

De films zijn daar in beheer ondergebracht,  

ze worden onder ideale omstandigheden 

opgeslagen. En het Fries Film Archief laat 

ze ook digitaliseren, zodat we over een 

tijdje kunnen terugzien hoe het dorp in de 

jaren 50 en 60 was. 

 

It Nije Fertier 

Onze nieuwste trots, het wandelpark en de 

speeltuin, is een doorslaand succes. Er 

wordt volop gebruik gemaakt van alle 

mogelijkheden, de pannakooi is voor veel 

voetballertjes een topper. Maar de 

Werkgroep Speeltuin zit nog lang niet op 

haar lauweren te rusten. In tegendeel, er 

wordt nog hard aan getrokken om de 

laatste punten op het verlanglijstje in te 

vullen. Dankzij diverse donaties én een 

mooie geldprijs van Lidl (Douwine, 

bedankt voor de tip!) kan de werkgroep nu 

los met het aanleggen van elektriciteit en 

verlichting. Weer een mijlpaal bereikt! 

 

Lytse Farwegen zoekt versterking 

Sinds 2011 heeft een werkgroep Lytse 

Farwegen, waarin onder anderen Johannes 

Koster zat, gerealiseerd dat er vier bruggen 

opgehoogd zijn om de Tsjommerfeart weer 

bevaarbaar te krijgen. Deze zogeheten 

“Quick Wins” uit een groter plan zijn in 

2016 afgerond. 

Sindsdien is er een Stichting ontstaan 

waarin het werk – het weer bevaarbaar 

krijgen van de vaarten in de Greidhoeke – 

wordt voortgezet. Het bestuur van deze 

stichting heeft veel contacten met de 

gemeentes Franekeradeel en Súdwest-

Fryslân en met het Wetterskip om het 

uiteindelijke doel te bereiken. Ook de 

financiën spelen natuurlijk een belangrijke 

rol – op korte termijn, om de vaarten uit te 

diepen, en op lange termijn, om ze ook 

bevaarbaar te houden. Zo bereidt de 

stichting een aanvraag voor bij het 

Waddenfonds en andere 

subsidieverstrekkers. 

Het bestuur van de stichting zoekt nog 

versterking, liefst met iemand die goed uit 

de voeten kan met de financiële kant van 

uitvoering en exploitatie. Als u interesse 

heeft – of u kent iemand die geïnteresseerd 

zou zijn – stuur dan een mailtje naar 

lytsefarwegen.2@gmail.com.  

 

Wij wensen iedereen een mooi najaar en 

veel wijsheid bij de verkiezingen op 22 

november voor een nieuwe gemeenteraad 

van Waadhoeke. 

 

Bestuur Vereniging Dorpsbelang Tzum 



 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 5 

  



 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 6 

 

Beste Tsjommers,  

Wij, Berber Oosterhaven en Japke Bijma 

coördineren per 2017 de collecte voor 

stichting MS. Graag willen we jullie hierbij 

op „de hichte‟ brengen en vragen ook dit 

jaar weer te geven voor deze stichting. 

Wat is MS? 

Multiple Sclerose is een aandoening van 

het centrale zenuwstelsel. Het zenuwstelsel 

is van groot belang: het vormt het 

besturingssysteem voor het functioneren 

van het hele lichaam. Het centrale 

zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, 

oogzenuwen en het ruggenmerg. De naam 

Multiple Sclerose verwijst naar de 

veelvoorkomende (multiple) verhardingen 

(sclerose) in het aangetaste weefsel. Het is 

een chronische ziekte, oftewel een ziekte 

die niet meer overgaat en ook nog niet te 

genezen is. De eerste ziekteverschijnselen 

openbaren zich meestal tussen het 20e en 

40e levensjaar, maar kinderen kunnen ook 

MS krijgen. 

In Nederland hebben meer dan 17.000 

mensen MS, wereldwijd zijn dit 2,5 

miljoen mensen. Het beloop van MS is 

vaak grillig en onvoorspelbaar. MS 

openbaart zich vaak met vage klachten als 

moeheid, plotseling slecht zien, 

krachtsverlies in de armen en/of benen, 

verminderde controle over de blaas en/of 

gevoelsstoornissen. Meestal volgt hierna 

een periode van volledig of bijna volledig 

herstel. Na een paar maanden, soms na een 

paar jaar, kunnen weer nieuwe 

uitvalsverschijnselen zich voordoen. 

Waarom is uw hulp nodig? 

Van 20 t/m 25 november organiseert het 

Nationaal MS Fonds de landelijke huis-

aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer 

duizenden collectanten met een collectebus 

langs de deuren om geld in te zamelen 

voor mensen met Multiple Sclerose (MS). 

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. 

Zo weten we nog niet waardoor MS 

veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen 

genezen. De collecte is een van de 

belangrijkste bronnen van inkomsten voor 

het Nationaal MS Fonds. We ontvangen 

geen subsidies en zijn volkomen 

afhankelijk van donaties en giften. Door de 

collecte kunnen we ons werk blijven doen 

en investeren in innovatieve onderzoeken 

om MS te genezen. 

De collectanten komen in de week van 

20 t/m 25 november 2017 weer bij u 

langs.  

 

Met vriendelijke groet, 

Berber Oosterhaven en Japke Bijma  

 

 

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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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 kunnen zowel 

schriftelijk als mondeling bij het 

redactieadres worden ingeleverd. 

Bij voorbaat onze dank. 

 

Overleden op 18 juli 2017 in Martenahiem 

Mevrouw Tetje Jongema-Faber op de 

leeftijd van 91 jaar. 

Geboren te Hatzum 24 december 1925. 

Wed. van Rients Epke Jongema 

. 

Overleden op 10 augustus 2017:  Willem 

Dijkstra op de leeftijd van 53 jaar. 

Willem woonde nog maar kort vanuit het 

Café, op Westelijk Achterom 15. 

 

Overleden op 12 augustus 2017: Gosse 

Tolsma op de leeftijd van 70 jaar. 

Lange tijd heeft Gosse op Tritzum 

gewoond en gewerkt. Enkele jaren terug 

kwam Gosse aan de Franekerweg in het 

dorp te wonen.  

 

Overleden op 17 september 2017 Mevrouw 

J. Laanstra-Strikwerda op de leeftijd van 

94 jaar.  

Mevrouw Laanstra heeft in Franeker 

gewoond, en daarvoor lang in Achlum, en 

is ook aldaar begraven. 

 

Overleden op 23 september 2017 in 

“Martenahiem” 

Jan Hannema op de leeftijd van 76 jaar, 

sinds 14 december 2000 wed. van 

PetronellaWieringa. Jan Hannema was 

geboren op 8 oktober 1940 in Huins, en 

woonde op de Havenwal en de Voorstraat. 

Hij was lange tijd werkzaam bij 

Timmerfabriek Tinga in Winsum. 

 

 

 



 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 8 
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Buurtvereniging  

“De Lyntsjesnijers “  

vieren 35 jarig bestaan! 

 
Op zaterdag 15 juli 2017 vierde 

buurtvereniging De Lyntsjesnijers hun 35 

jarig bestaan middels een midsimmerfeest! 

Vanaf 14.00 uur stond de koffie, met 

Oranjekoek klaar en vanaf 14.30 uur waren 

er activiteiten voor zowel de kinderen als 

de volwassenen. 

Voor de kinderen was er een verftekening 

wedstrijd, met als thema; Simmer! 

De 14 aanwezige kinderen lieten vol 

enthousiasme hun schilder talenten hierbij 

zien!   

 
 

Naast het schilderen was er voor de 

kinderen deze keer ook een springkussen 

aanwezig en hier werd volop gebruik van 

gemaakt! 

Om ca 17.30 was er voor de kinderen weer 

patat met een frikandel en even later op de 

avond konden ze nog March Mellows 

opwarmen boven een vuurkorf en deze dan 

onderdompelen in de chocolade-fontein. 

Ook de volwassenen maakten hier 

dankbaar gebruik van! 

 

Voor de volwassenen was er een 

kaats/volley toernooi. Volleyballen met 

een zachte kaatsbal! Hier was een 

deelname van vier teams van vier spelers, 

zij speelden in één poule allemaal een keer 

tegen elkaar. 

 
 

Team 3, bestaande uit Lucas, Hennie, 

Marieke en Thom wonnen alle drie hun 

wedstrijden en daarmee dus dit toernooi. 

Voor hun was er een fraaie prijs 

beschikbaar. Ook de scheidsrechter van 

deze middag, Sjoerd Fortuin werd beloond 

voor zijn inzet! 

Vervolgens kon er nog even geborreld 

worden en vanaf 18.00 uur stond de bbq 

gepland en werd er nog lang nagesproken 

over deze mooie middag/avond. 

              

 
 

Meer foto‟s van deze activiteiten staan op 

de site-pagina van de Buurtvereniging! 

 

Burenavond “De Lyntsjesnijers” 
 

Op vrijdagavond 22 september 

organiseerden we burenavond. In de buurt 

hebben we een werkgroep opgericht die 

zich inzet voor een verbetering van de 

verlichting tijdens de feestdagen. De 

huidige verlichting 

had te weinig 

“kerst” sfeer en 

daar moest 

verandering in 

komen. 

Burendag leek ons 

een prachtige kans 

om dit project 

mogelijk te maken. 
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Burendag is een initiatief van het 

Oranjefonds en Douwe Egberts. We 

hebben van het Oranjefonds subsidie 

mogen ontvangen om dit mooie project te 

kunnen uitvoeren.  

Na een aantal creatieve vergaderingen 

kwam er een prachtig ontwerp uit voor een 

groot steigerhouten windlicht. Hier worden 

er 8 stuks van gemaakt om op prominente 

locaties geplaatst te worden in de buurt. De 

windlichten worden gevuld met 

kerstdecoratie en ze krijgen een mooi 

kleurtje.   

 
 

Voor deze avond mochten we de 

werkplaats gebruiken van Zorghoeve 

Tritzum. Waar normaal dagbesteding 

wordt gegeven mochten we nu klussen.  

 
Er kwamen maar liefst 16 buurtgenoten 

helpen. De avond begonnen we met koffie 

en oranjegebak. Waarna iedereen ijverig 

aan de slag kon. Er werd per 2 personen 1 

windlicht gemaakt.   

 

Iedereen ging er 

vol enthousiasme 

tegen aan en er is 

veel werk verzet. 

Er wordt nog een 

vervolg gegeven 

aan deze avond om 

alles af te maken.  

De avond werd 

afgesloten met een 

hapje en drankje. Een succesvolle avond 

die ook nog eens erg gezellig was.  

Het uiteindelijke resultaat kunt u tijdens de 

feestdagen bewonderen in onze buurt. Dus 

loop tijdens de kerstdagen een rondje door 

onze gezellige buurt!! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Buurtvereniging “De Lyntsjesnijers”  
 

 

 

 

 

 

Kom maandag 6 november naar 

de Moeting voor informatie over 

de nieuwe Tzummer molen 

 

De Wyntsjesnijer aan het eind van 

Laakwerd is alweer een tijdje verdwenen. 

Deze molen produceerde opbrengsten die 

verenigingen en activiteiten in Tzum ten 

goede zijn gekomen. De laatste jaren 

waren deze marginaal, dus hebben we de 

molen afgebroken en verkocht aan een 

Engelse organisatie. Jammer, want de 

molen was ons appeltje voor de dorst. 
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Het goede nieuws is: we gaan een nieuwe 

molen plaatsen! Ongeveer even groot als 

de vorige. We zetten daarbij in op een 

nieuwe financiële constructie. Ons oog is 

gevallen op de postcoderoos. We richten 

een energie-coöperatie op waarvan u lid 

van kunt worden. Als u meedoet verlagen 

we met de Wyntsjesnijer 2 uw energie-

rekening, wat ten goede komt aan u én de 

verenigingen in Tzum. Wij ontzorgen u 

volledig. 

 

Bent u nieuwsgierig naar wat dit voor u en 

het dorp Tzum kan betekenen? Kom dan 

op maandag 6 november naar de Moeting 

(aanvang 20 uur). We leggen dan uit wat 

we van plan zijn met de nieuwe molen en 

hoe de regeling eruit gaat zien. Bij genoeg 

interesse zetten we de plannen door. 

 

Namens Stichting Mast, 

Govert Geldof 

(tel. 06 53 33 43 01) 

 

 

 

 

Martenahiem…...... 

In Martenahiem gaat alles zijn gangetje en 

maken we ons op voor de familiemiddag 

van zaterdag 30 september. E.e.a. zal als 

thema “Herfst, groente en fruit” hebben en 

het is daarom ook, dat de “fleur en kleur 

commissie” afgelopen week weer erg haar 

best heeft gedaan om Martenahiem 

passend in dit thema aan te kleden .  

 

Waar het zaterdag omgaat is dat we samen 

met bewoners en familie eens van 

gedachten wisselen, maar bovenal hopen 

we op een gezellige middag onder het 

genot van een hapje en een drankje, 

muziek van stemmingsduo Background en 

nog veel meer. 

 

Wat ook leuk om te melden is ,is dat we 

woensdag middag 11 oktober om 14.30 

uur, 2 Europese oehoes(uilen)op bezoek 

krijgen van ATJ Owls uit Slootdorp .Zij 

hebben als missie om iedereen kennis te 

laten maken met uilen en ervoor te zorgen 

dat het een ervaring voor ieder wordt om 

nooit te vergeten….dus mocht u ook 

nieuwsgierig zijn ,de deur van 

Martenahiem staat altijd open !  

 

Inmiddels heb ik ook alweer (wat fljocht 

de tiid) contact gehad met ene Piet uit 

Spanje en heb ik een datum van aankomst 

van de Sint kunnen noteren zodat we ook 

dan in Martenahiem weer een fijne middag 

kunnen beleven….. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Geke de Schiffart 
Activiteiten begeleidster   
Locatie Martenahiem 
0517-452324 
www.patyna.nl  
             

http://www.patyna.nl/
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Rust en 

ruimte op de 

terp.  

 
 

Dat is het principe van Zorghoeve Tritzum 

in Tzum. 

Door de ruimte, de natuur en eenvoud, rust 

te bieden. Sinds 2013 is er op Tritzum een 

kleinschalige zorgboerderij gevestigd. En 

we willen ons graag aan jullie voorstellen. 

We bieden dagbesteding voor volwassen 

die een afstand tot de maatschappij of 

arbeidsmarkt hebben. Die door 

omstandigheden in een situatie zitten waar 

ze lastig alleen uit kunnen komen.  

Dit kan komen door verschillende 

oorzaken. Een aantal voorbeelden zijn: 

mensen met een; lichte (niet)aangeboren 

hersenbeschadiging, iemand vanuit de 

verslavingszorg, lichte autistische 

aandoening of mensen die na een burn-out 

weer terug willen in de maatschappij.  

Door de verschillende mogelijkheden op 

de boerderij kunnen we de beste zorg 

bieden.  

Per deelnemer wordt er goed gekeken wat 

hij of zij kan en wil doen. We proberen 

hier een sfeer te creëren zoals het ook zou 

zijn bij een bedrijf. Sociale contacten, 

gezamenlijke lunch, vaste tijden, 

regelmaat, structuur en actieve 

werkhouding zijn onder andere van belang 

bij de dagbesteding. We hebben een 

diversiteit aan deelnemers met allemaal 

hun eigen verhaal. Wij hopen een mooi 

hoofdstuk te kunnen zijn in dat verhaal. 

Op de boerderij bieden we een ruime 

diversiteit aan werkzaamheden. Zo kan er 

gewerkt worden in de houtbewerking, 

tuinonderhoud, onderhoud aan gebouwen 

en dierverblijven, in de werkplaats, met 

dieren en in de groente tuin. Hierbij bieden 

we laagdrempelige zorg, individuele 

aandacht en ondersteuning van mens tot 

mens. We hebben veel soorten groenten en 

fruit waar we natuurlijk ook van eten.  

 

Sinds Maart 2017 hebben we het 

“Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen” 

mogen ontvangen. Wethouder Caroline de 

Pee heeft het certificaat officieel 

overhandigt. We hebben hard gewerkt om 

dit certificaat te halen en zijn hier ook zeer 

trots op.   

Samen met de deelnemers produceren we 

ook een aantal producten zoals jam, 

chutney, houtproducten, honing en 

natuurlijk het biologische varkensvlees van 

onze Mangalitca varkens. Wij leveren het 

vlees via “De Streekboer”.  

Als je interesse hebt of gewoon een keer 

wil kijken bij ons op het bedrijf dan kan 

dat. Wil je meer informatie ontvangen over 

de zorg en/of de producten stuur dan een 

mail naar info@zorghoevetritzum.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

Lammert en Epkje & 

Ronald en Lidewey 

 

 

mailto:info@zorghoevetritzum.nl
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Lyntsjepop en start van het 

jubileumseizoen! 
 

Op 22 juli was het alweer zover. De 

tweede editie van Lyntsjepop. Wat hadden 

we samen met top 140-band Virus een 

geweldige avond en wat hebben wij ervan 

genoten! Omdat foto‟s vaak meer zeggen 

dan 1000 woorden, hier en onderaan de 

pagina een foto van deze top avond: 

 
Lyntsjepop was de laatste activiteit van 

seizoen 2016-2017. Op 29 augustus 

hadden wij alweer de seizoensopening. Dit 

keer begonnen we niet met een repetitie, 

maar met een heerlijk diner. Per groep 

werd een voor-, hoofd- of nagerecht 

gemaakt. Zo hadden we op de avond zelf 

een ruime keus uit allemaal lekkere 

gerechten waar we heerlijk van hebben 

gegeten!  

Ook dit seizoen staan er weer vele leuke 

evenementen op het programma. Zo zijn 

we met Muzyk yn jo Wyk alweer een 

rondje door Tzum gegaan en hebben wij 

samen met de (proefles)leerlingen een 

optreden gegeven bij Martenahiem en in 

het park.  

Ook doen we dit jaar mee aan Birds & 

Brass, een project opgezet door Sytze 

Pruiksma. Een concert in De Trije te 

Franeker waar elf muziekverenigingen uit 

de Waadhoeke hun medewerking aan 

verlenen en waarbij vogels en blaasmuziek 

centraal staan. Birds & Brass vindt plaats 

op zaterdag 7 oktober om 20.15 uur in 

De Trije en is zeker een aanrader! De 

toegang is gratis. Meer informatie over dit 

project is te vinden op de volgende 

website: 

http://sytzepruiksma.com/project/birds-

brass. 

Na Birds & Brass zitten wij een week later, 

14 oktober, klaar in De Moeting voor ons 

HaFaBra-concert. Naast Brassband Tzum 

zullen het harmonieorkest van Parrega en 

het fanfareorkest van Sneek deze avond 

ook spelen. Het concert begint om 19.30 

uur en ook hier is de toegang wederom 

gratis. Komt allen! 

 

Ook met kerst zullen wij weer in Tzum te 

horen zijn, hier volgt te zijner tijd meer 

informatie over.   

Zoals de titel ook al zegt vieren wij dit jaar 

ons jubileum! De voorbereidingen zijn 

hiervoor alweer in volle gang. Dit beloofd 

ook een prachtige avond te worden! Meer 

informatie hierover volgt ook nog.  

We hopen jullie ook dit jaar weer graag te 

zien bij onze optredens!  

Brassband Tzum 

http://sytzepruiksma.com/project/birds-brass
http://sytzepruiksma.com/project/birds-brass
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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 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 4740  5600 3680 4720 5920 5160 6500 5380 

Juni 4540  3960 6660 6100 4040 5380 6140 7000 

Juli 5800  4780 4780 7140 5600 6540 4380 6180 

Augustus 4280  6300 3080 2700 3720 4980 6920 6200 

September 3700  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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Nieuws van Wêz -Wis 

Tsjom 

 

Het is alweer eind september en 

het kaatsseizoen 2017 is inmiddels 

afgesloten. 

Helaas konden wij dit jaar het seizoen niet 

afsluiten met de jaarlijkse GAWA 

partij/kind-ouder partij. Na veel wikken en 

wegen heeft het bestuur moeten beslissen 

de wedstrijd niet door te laten gaan in 

verband met de slechte 

weersomstandigheden. Veiligheid gaat 

boven alles. 

 

Toch kunnen wij terug kijken op een 

geweldig seizoen waarbij we genoten 

hebben van prachtig en sportief kaatsen. 

Onderstaand volgt nog een overzicht van 

de prestaties over de 2
e
 helft van het 

seizoen 2017. 

 

Eerst wil ik nog even stilstaan bij de hulp 

van alle vrijwilligers. Allereerst wil ik toch 

de bestuursleden noemen die het hele jaar 

druk bezig zijn om het kaatsseizoen 

succesvol te laten draaien. Dit jaar hadden 

we een voltallige bezetting met de komst 

van Douwina en Johanna. Dit gaf wat 

ruimte bij de andere bestuursleden en we 

kunnen dan ook terugkijken op een 

geweldige samenwerking. In het verlengde 

van het bestuur natuurlijk ook het 

jeugdbestuur; Miranda, Minke en Anita 

super bedankt. Naast de bestuursleden zijn 

natuurlijk ook de trainers onmisbaar. 

Harry, Erwin, André super bedankt. Onze 

huisfotograaf Lieuwe heeft ook dit jaar 

weer prachtige foto‟s gemaakt waar 

we erg blij mee zijn. 

Dan natuurlijk niet te vergeten al de 

rijwilligers die het mogelijk maken 

om een wedstrijddag te 

organiseren. De perkleggers, 

unitmedewerkers en alle andere die 

een handje helpen om een dag soepel te 

laten verlopen. Zonder jullie kunnen wij 

niet. 

 

Binnenkort sluiten wij als bestuur het 

seizoen af met een jaarlijks etentje. Dit is 

ook het moment dat wij afscheid nemen 

van Wilco en ook ik zal mijn functie als 

voorzitter neerleggen. Beiden hebben wij 

ons 9 jaar ingezet voor de vereniging en 

kunnen wij terug kijken op prachtige jaren. 

Elk jaar weer zien wij een stukje 

verbetering in de organisatie en daar doe je 

het voor. Helaas hebben wij ook moeten 

ondervinden hoe lastig het is om een 

volwaardig bestuur bij elkaar te krijgen en 

hoeveel werk het kost om alle vrijwilligers 

te vinden en in te zetten. Maar als het dan 

toch weer geregeld is en we zien het 

plezier bij de kaatsers dan weten wij 

waarvoor we het doen. 

Ik spreek ook namens Wilco als ik meld 

dat wij met gemengde gevoelens het 

bestuur verlaten. Het is tijd om het stokje 

over te dragen. Alleen daar ligt ook precies 

het pijnpunt. Het stokje kunnen wij niet 

overdragen. Het is lastig om nieuwe 

bestuursleden aan te trekken en daardoor 

worden onze werkzaamheden niet door 

anderen overgenomen. Daarmee belasten 

wij onze collega bestuursleden met extra 
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taken en de druk wordt daarmee wel groot. 

Ik doe daarom nogmaals een oproep: 

Draag jij of je gezinsleden het kaatsen een 

warm hart toe en wil je iets betekenen 

voor de vereniging neem dan contact op 

met Thea Viëtor .  

 

Verslagen diverse wedstrijden: 

 

Dames 1
e
 klasse KNKB 15-07-2017 

Onder prachtige weersomstandigheden 

hebben de 1e klas dames zaterdag 15 juli 

in Tsjom gekaatst. 

Met een mooie lijst van 13 partuur zijn er 

in de eerste omloop prachtige wedstrijden 

gespeeld. 

In de finale van de winnaarsronde mochten 

parturen 6 en 9 het tegen elkaar opnemen. 

Dit was een zeer spannende partij waarbij 

het publiek de gedachte had dat het een 

„alles aan de hang‟ wedstrijd zou gaan 

worden. Maar door enkele missers bij de 

opslag van partuur 6 was het partuur 9 

(met Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en 

Kim Dijkstra) die de eerste prijs in de 

verliezerronde hebben gewonnen. 

Partuur 6 (met Andrea Kroes, Hendrieke 

van der Schoot en Anke Winkel) waren 

dus wel verdiend tweede. 

In de winnaarsronde waren de parturen 4 

en 11 te sterk voor de parturen 7 (Anna-

Brecht Bruinsma, Mariska Hoogland en 

Melissa Rianne Hiemstra) en 13 (Wybrich 

Bakker, Mirjam Beeksma en Aluca 

Bouma) voor hun een mooie derde prijs. 

In de finale hebben de parturen 4 en 11 

alles gegeven om met de krans naar huis te 

gaan. In een stand van 5-1 en 6-6 was het 

partuur 4 die het kon uitmaken. Voor 

Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske 

de Boer de eerste prijs vandaag! 

Partuur 11, bestaande uit Anne Berber 

Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers 

heeft een welverdiende tweede prijs 

gewonnen. 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp! En 

ook de sponsors Frilim en Zevenster tige 

tank voor jullie sponsoring! 

Nachtkaatsen 01-09-2017 

Op 1 september vond het jaarlijkse 

nachtkaatsen plaats. Dit jaar met veel 

deelname van de jeugd onder 15 jaar. Met 

een mooie lijst met 17 partuur konden wij 

om 21.00 uur van start. We hebben lange 

omlopen gezien waardoor er echt sprake 

was van nachtkaatsen. De 

niveauverschillen zijn soms wel wat groot, 

alle categorieën kaatsen door elkaar.  Maar 

toch werd er weer leuk en sportief 

gekaatst.  

De finale in de verliezersronde ging tussen 

Cornelis, Marrit en Francien tegen Erwin, 

Harry en Lotte. Laatstgenoemden waren te 

sterk voor Cornelis e.c. en wonnen de 

eerste prijs.  

De finale in de winnaarsronde ging tussen 

Frits, Gerbrich en Danique tegen Steven, 

Jessey en Marieke. Frits e.c. wonnen deze 

partij op 2-5 6-6 en mochten met de krans 

naar huis.  

De 3
e
 prijs in de winnaarsronde was voor 

Johan, Wilco,  en Houkje. 

Rond kwart over 4 werd de laatste bal 

gespeeld en kon worden overgegaan tot de 

prijsuitreiking in kleine kring.  
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Volledige uitslag: 

Winnaarsronde: 

1. Frits Hoekstra, Gerbrich Elgersma en 

Danique Klunder 

2. Steven Koster, Jessey Greidanus en 

Marieke Meinsma 

3. Johan Hettema, Wilco Atsma en Houkje 

Aardema 

Verliezersronde: 

1. Erwin Atsma, Harry Benders en Lotte 

Weyer 

2. Cornelis Rusticus, Marrit Strikwerda en 

Francien Yntema 

 

Federatie prestaties 

Op 9 en 10 september was de 

Franekeradeelpartij. Bij de jeugd waren 

een behoorlijk aantal parturen 

afgevaardigd. De jongens hadden deze dag 

wat pech en vielen buiten de prijzen. De 

meisjes hadden daartegenover allemaal een 

prijs. Bij de schoolmeisjes was de krans 

voor Jildou, Alise en Anke en de 2
e
 prijs 

voor Marije en Ingrid. Bij de 

pupillenmeisjes was de krans voor Marrit, 

Yannah en Gerbrich. 

 

 

Tevens mocht Gerbrich de prijs van het 

Federatie klassement in ontvangst nemen. 

 

Op zondag konden de heren, Frits/ 

Klaas/Klaas hun prestatie van voorgaand 

jaar helaas niet evenaren. Toch hebben ook 

zij een mooie dag gehad. 

 

 

 

https://myalbum.com/album/XbMaLJgK9Kar
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KNKB prestaties 

 

15 en 16 juli 2017: 

Jorrit Palma 2
e
 prijs Welpen jongens 

Gerbrich Koster 3
e
 prijs Pupillen meisjes 

Steven Koster 3
e
 prijs VF Schooljongens 

23 juli 2017: 

Jorrit Palma 2
e
 prijs Welpen jongens A kl 

Yannah Palma 2
e
 prijs Pupillen meisjes  

Marrit Wielenga 3
e
 prijs Pupillen meisjes 

Jelle Cnossen 2
e
 prijs Jongens 

29 juli 2017: 

Gerbrich Koster 1
e
 prijs Pupillen meisjes 

Yannah Palma 3
e
 prijs Pupillen meisjes 

5 augtustus 2017: 

Jelle Cnossen 2
e
 afdeling jongens 

6 augustus 2017: 

Jorrit Palma 3
e
 prijs Welpen jongens 

Steven Koster 2
e
 prijs Schooljongens A 

9 augustus 2017: 

Jelle Cnossen 1
e
 Freule  

12 augustus 2017: 

Gerbrich Koster 2
e
 prijs Pupillen meisjes 

Yannah Palms 3
e
 prijs Pupillen meisjes 

Steven Koster 2
e
 prijs Schooljongens 

16 augustus 2017: 

Jelle Cnossen 3
e
 Revanche Freule 

19 augustus 2017: 

Gerbrich Koster 2
e
 prijs Pupillen meisjes 

Steven Koster 2
e
 prijs Schooljongens A 

Jelle Cnossen 1
e
 prijs afdeling jongens 

20 augustus 2017: 

Steven Koster 2
e
 prijs Schooljongens 

Jelle Cnossen2
e
 prijs VF jongens 

27 augustus 2017: 

Marrit Wielenga 2
e
 prijs afv. Pup meisjes 

 

In het jaarklassement van de KNKB heeft 

Jelle Cnossen een 3
e
 prijs behaald. 

Bijzondere prijs dit jaar is natuurlijk de 

winst van de Freule door ons lid Jelle 

Cnossen. Op de Visserpartij is hij door de 

vereniging hiervoor gefeliciteerd. 

 

Klassementen 2017:  

Competitie Dames: 

1. Truus Overal 

2. Johanna Atsma 

3. Marijke Zijlstra 

Competitie Heren: 

1. Cornelis Rusticus 

2. Roelof Rusticus 

3. Lieuwe Bosch 

Competitie welpen: 

1. Dytmar de Groot    

2. Rindert Bakker  

3. Allard Sybesma   

Competitie Pupillen: 

1. Jorrit Palma  

2. Marrit Wielenga   

3. Sybrich Westra  

Competitie Schooljeugd: 

1. Anke Greidanus 

2.  Jelmer Wielenga 

3. Pieter Gerben Palma 
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Siebe en Ytje Greidanus Wisselprijs: 

(Oorkonde) 

Dytmar de Groot 

Braaksma Wisselprijs: (Telegraaf) 

Jorrit Palma 

Tijdens een gezellige avond zijn de prijzen 

aan de jeugd uitgereikt. 

   

 

  
 

Al met al een jaar waarin de Tzummer 

kaatsers van zich hebben laten horen. 

Hartelijk gefeliciteerd allemaal en bedankt 

dat jullie voor onze vereniging uit wilden 

komen. 
 

Degene die nog shirts/trainingspakken 

thuis hebben en volgend jaar niet meer of 

niet meer in dezelfde kleding voor de 

vereniging uitkomen willen wij verzoeken 

de kleding in te leveren bij Janny 

Wielenga.Voor dit seizoen een laatste 

kaatsgroet 

Wêz Wis Tjsom 

 

Christine Vasen 

 

 

 

Hallo klaverjasliefhebbers van 

Tzum en omstreken, 
 
 

Op vrijdagavond 20 oktober starten wij in 

de kantine van het Lyntsjepark met 

klaverjassen. 

 

 
 

Eens in de 3 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! 

 

De klaverjasdata zijn 

20 oktober 

10  november 

1 december 

22 december 

19 januari 

16 februari 

16 maart 

13 april = slotavond 

 

De aanvangstijd is 19.30 uur en de kosten 

zijn €3,- per avond. 

 

Tot vrijdagavond 20 oktober! 

 

Groeten Rennie, Douwine, Margriet en 

Thea 
 

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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Piets pagina 

        
 

Hierbij afbeelding nummer 7. Een oude 

kaart uit mijn verzameling “ Feesten in 

Tsjom “ 

 

Hier zien wij een versierde wagen, de foto 

is gemaakt omstreeks 1923. 

 

De optocht van de versierde wagens begon 

vroeger op het grasveld bij de boerderij “ 

Welgelegen “ (van der Schaar) aan de 

Franekerweg, vandaar ging men het dorp 

door. 

 

Op de foto zien o.a  drie bestuursleden van 

de Oranjevereniging.( Zie het bloem vignet  

op hun borst.) 

Voor links bij het paard Wietse Koopal, in 

het midden ? Hannema, en rechts voor P. 

Palma. 

 

Wie weet welke meneer Hannema dit 

precies is ? 

Op de wagen voor rechts van de mast, 

Pieter Faber, met hoed en witte broek. 

Johannes van der Meer (Kapper. ) en 

Homme Bruinsma met pet en witte broek.  
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Yn petear mei……  

Jarich Wijnstra 

 

 

We hebben sinds deze zomer een fries 

kampioen in Tzum. Op 12 augustus jl. 

werd de 16-jarige Jarich Wijnstra Fries 

kampioen fierljeppen bij de jongens.  

 

 In een hele spannende finale wist Wietse 

Nauta Jarich z‟n laatste sprong van 18.13 

meter niet meer te verbeteren. 

  

En daarom was die afstand goed voor een 

schans- en kampioensrecord. Dit FK werd 

in Winsum gehouden en live uitgezonden 

door Omrop Fryslan. 

In 2009 is Jarich begonnen met fierljeppen 

bij Fierljep Feriening Winsum. Z‟n oudere 

broer Jelmar was al lid van deze 

vereniging. Door mee te gaan met 

wedstrijden van Jelmar, werd Jarich ook 

besmet met het fierljep-virus en begon hij 

het steeds leuker te vinden. En inmiddels is 

zusje Henrieke ook lid. 

  

Jarich traint in het wedstrijdseizoen twee 

keer per week en daarnaast zijn er dan elke 

week twee wedstrijden. En uiteraard thuis 

nog oefenen in de klimpaal. Nu het seizoen 

is afgelopen stapt de student bouwtechniek 

op maandag op z‟n racefiets om zijn 

conditie op peil te houden. En op 

vrijdagavond wordt er door de vereniging 

een bootcamptraining gegeven. 

Volgend jaar maakt Jarich de overstap naar 

de Junioren. Zijn doel wordt dan een 

19meter sprong, maar een 20 meter sprong 

is de echte ambitie voor 2018!                                                  

Eeke Westra                                                                                                            

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicpK25rdfWAhVGAsAKHRmlBekQjRwIBw&url=https://www.123rf.com/photo_8977043_vector-illustration-cartoon-girl-female-reporter-holding-microphone.html&psig=AOvVaw3tf1ZijXNn4i35QgI7jbrR&ust=1507219775972805


 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 29 

Halloween tocht 2017 Tzum 
 

 

Ook dit jaar wordt er weer een Spooktocht 

georganiseerd in ons mooie griezelige 

dorpje. Deze zal plaats vinden op vrijdag 

avond 27 oktober. De tocht begint om 

20:00 uur vanuit de sportkantine 

op Smidsreed 3. Deelname kan vanaf 12 

jaar (op eigen risico) en de kosten zijn 

€2,50 per persoon. Houdt er rekening mee 

dat je in groepjes wordt gedeeld van 5 tot 6 

personen. Hopelijk zien we u dan! 

Ook gaan we dit jaar een prijs weggeven 

voor het mooiste versierde huis! Wilt u 

kans maken op het te gekke prijzen 

pakket? Versier uw huis in Halloween-stijl. 

De jury gaat op donderdag avond door alle 

straten in het dorp. De winnaar wordt dan 

op vrijdag avond bekend gemaakt op 

Facebook. Het prijzenpakket wordt bij u 

thuis bezorgd. 

U kunt het evenement volgen op Facebook 

onder de naam 'Halloween tocht 2017, 

Tzum'.  

 

 

 
 

 
UITNODIGING 

LEDENVERGADERING 

ORANJEVERENIGING TSJOM 

 
Dinsdag 10 oktober 2017 om 

20:00u in de Moeting 

 
Agenda:  
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Notulen vorige ledenvergadering  

(31-10-2016) 
 
4. Jaarverslag secretaris  
 
5. Financieel verslag penningmeester 
 
6. Verslag kascommissie  
   (Gerrie Zijlstra en Femke Gerbrandy) 
 
7. Benoeming nieuwe kascommissie   
(Femke Gerbrandy en…)  
 
Pauze 
 

8. Bestuursverkiezing 
- Aftreden en herkiesbaar: Douwe 
Greidanus en Jan Willem Oosterhaven.  
Nieuw in het bestuur als algemeen 
bestuurslid: Hille Jacob Wagenaar.  
 
9. Dorpsfeest 2018: Donderdag 28 juni, 
vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni 2018.  
Bekendmaking thema, tipje van de sluier 
wat betreft het programma.  
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting  

 
U bent van harte welkom! 
 
Het bestuur  

https://maps.google.com/?q=Smidsreed+3&entry=gmail&source=g
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Geknipt! 
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18 – 21 juli 2017  “Nijmeegse 

Vierdaagse”   

4 keer 40 km = 160 km. 

 
Dit jaar weer naar Nijmegen geweest om 

de vierdaagse te lopen. Nadat ik eerst twee 

keer de 40 km had gelopen, was ik 

overgestapt naar de 50. Dit heb ik 9 keer 

gedaan. Verleden jaar was het een jubileum 

jaar, het was voor de honderdste keer dat 

de vierdaagse werd georganiseerd. In dat 

jubileum jaar was er een extra afstand van 

55 km. Deze heb ik toen gelopen, ik vond 

dit een mooie afsluiter van de 50 km en 

ben dit jaar overgestapt op de 40. Dit was 

wel even wennen want er zijn stukken bij 

waar het veel drukker is op de route dan bij 

de 50. Bij de 40 wordt in 2 groepen gestart, 

om 5 uur start de eerste groep en om 6 uur 

start de tweede groep. 

 

 
Ik had op de eerste dag een vroege start en 

dan de tweede dag een late start en de 

derde weer vroeg en de vierde dan weer 

laat. De eerste dag was ook even anders 

dan de andere jaren. We liepen nu net 

anders om een gingen eerst de smalle 

rivierdijk op naar Oosterhout en kwamen 

als laatste in Lent. De tweede dag was het 

erg warm plm. 30 graden Ik heb die dag 

aardig stevig door gelopen om voor de 

ergste warmte weer terug te zijn. Op deze 

dag kwam ik Willem Palma en Aart 

Dijkstra tegen. We hebben met z‟n drieën 

een stukje opgelopen en even bijgepraat. 

De derde dag was weer heel anders als de 

tweede. Toen ik „s morgens van bed kwam 

weerlichte het en hoorde ik het rommelen. 

Toen ik weg zou van de camping begon het 

te regenen. Ik heb eerst maar even gewacht 

tot het wat beter werd en ben toen naar 

Nijmegen gereden. Toen ik daar aankwam 

regende het nog wel een beetje maar bij de 

start was het droog. 2 uur later begon het 

weer te regen en ook niet een klein beetje. 

Binnen een paar minuten stond het water in 

mijn schoenen. Gelukkig kunnen mijn 

voeten daar goed tegen. Na 2 uur was het 

weer droog, net voordat ik de heuvels op 

moest en het bleef verder ook droog. De 

vierde dag was het lekker wandelweer, er 

stond wat wind en de zon ging s, morgens 

soms achter de wolken. Maar in de stad en 

tussen de mensen bij de laatste 8 km 

voelde ik de wind bijna niet en was het 

soms wat drukkend.                                                

Verder is alles goed gegaan en 4 mooie 

wandeldagen gehad. 

 

2 september 2017 “Weerribben-

Wieden 3daagse” Paasloo  

40 km  

 
Vandaag met Arjen naar Paasloo geweest 

om 1 dag mee te lopen met 3daagse. Dit 

kon op 1, 2 of 3 september. De route ging 

vandaag naar de weerribben, bij ons wel 

bekend, maar het blijft een mooie 

omgeving. Het eerste stuk ging over de 

weg, maar al gauw gingen we de natuur in 

over een ribbe naar een kanaal. Dit 

moesten we volgen tot we bij het 

buitencentrum van Staatsbosbeheer in 

Ossenzijl kwamen. Hier hadden we een 

rust bij camping De Kluft. Na rust ging het 

verder door Nationaal park “De 

Weerribben” naar Kalenberg. Dit ging over 

verharde wegen en over veenpaden. Ook 

moesten we over het laarzenpad, dit was 

echt sompig. Halverwege moesten we met 

een pontje over een sloot, dit pontje moest 

je zelf bedienen In Kalenberg was weer 

een rust. Deze hebben we overgeslagen, de 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF4MCGuM_WAhUFLlAKHV7HAtIQjRwIBw&url=https://vakantiehuisvoorgrotegroepen.nl/nijmeegse-vierdaagse-slaapplaats&psig=AOvVaw2IUH31JQe0S1ztdcIRcpUq&ust=1506947748192363
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rusten zaten dicht achter elkaar. Dan ging 

het verder naar Nederland. En van hier 

over een graspad, dat langs de Roomsloot 

loopt naar de Blokzijlerweg. Deze weg 

oversteken naar Muggenbeet, hier was 

weer een rust. Hier even rusten en dan 

verder naar het viaduct, dat over de 

Blokzijlerweg ligt, de oprit nemen tot 

bovenkant weg. Deze weg een klein stukje 

volgen om vervolgens een onverhard pad 

op te gaan langs de nieuwe natuur. Een 

paar jaar terug waren ze hier nog druk 

bezig met het ontwikkelen van dit gebied, 

nu was het al begroeid met planten en riet. 

Na dit pad ging het verder naar Wetering 

West. Hier was weer een rust. Hier werden 

we met een pontje over gezet naar 

Wetering Oost en konden we onze weg 

vervolgen. Eerst over een klinkerweg maar 

al gauw ging het de natuur in het Woldlake 

Bos. Ook was hier een stuk waar je niet 

met je hond mocht komen ook niet 

aangelijnd. Maar voor die mensen was er 

een alternatieve route. Op een gegeven 

moment kwamen we weer bij het kanaal. 

Dit moesten we weer oversteken en onze 

weg over de verharde weg vervolgen naar 

de finish. 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj6LCnuc_WAhXMEVAKHYJaAfgQjRwIBw&url=https://zuiderhuis.be/nepal-reizen&psig=AOvVaw34NutDg4k1-cjOHP1c_klt&ust=1506948098645479
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‟t Nije Fertier 
 

Vijftienduizend euro per jaar! Zoveel zou 

het onderhoud van het park kosten als het 

onderhoud gedaan zou worden door de 

gemeente. Als werkgroep hebben we 

onszelf regelmatig de vraag gesteld of het 

niet een te ambitieus plan was.  

 

Nu, een jaar na de realisatie van het park, 

kunnen we de balans opmaken. Het park 

staat er goed bij. Veel planten hebben goed 

geworteld, het gras is bijgehouden en het 

borders worden met grote regelmaat 

ontdaan van onkruid. Wel realiseren we als 

werkgroep dat het harde werk wordt 

gedaan door een kleine groep vrijwilligers. 

We zijn deze vrijwilligers dan ook enorm 

dankbaar! Zonder hen had het er heel 

anders bijgestaan.  

 

Het onderhoud zal op termijn gelukkig 

afnemen doordat de meeste grond is 

ontdaan van de onkruidwortels en de 

doordat de bodembedekkers zijn gegroeid. 

Wel zal ook aankomend jaar het nodige 

onderhoud nodig zijn.  

 

Als werkgroep denken we na over 

manieren om het onderhoud verder te 

vereenvoudigen. Mocht je zelf goede 

ideeën hebben dan houden we ons 

aanbevolen.  

 

Ondanks dat het park er mooi bijstaat 

hebben we ook een aantal verbeterpunten. 

Hiermee gaan we de komende tijd mee aan 

de slag:  

 

-. Bij hevige regenval hoopt het water zich 

aan de noordzijde op. Er komt een extra 

put zodat dit water beter weg kan lopen.  

-. De boom en planten die het niet hebben 

overleefd zullen worden vervangen en we 

gaan bijplanten op de plekken waar de 

planten te ver uit elkaar staan 

-. We gaan een extra ingang in het park 

maken aan de kant van de Tsjommervaart. 

Ongeveer op twaalf meter van de brug.  

-. We gaan extra wormenaarde verwerken 

in de grond. Hiermee zal het schoffelen 

makkelijker gaan en dit zal ook de planten 

ten goede komen. 

-. Tussen de speeltuin & de haag, op de 

bult in de speeltuin en onder de rode beuk 

gaan we een sterke grondbedekker planten. 

Hier was nog niets geplant en hierdoor kon 

onkruid zijn gang gaan.  

 

Waar we ook mee aan de slag gaan is het 

aanleggen van elektrisch en verlichting op 

het veld. Wanneer er iets wordt 

georganiseerd dan hebben we stroom en 

ook zal de pomp onder het veld erop 

worden aangesloten. Voor de 

duurzaamheid (en de portemonnee) gaan 

we gebruik maken van zonnepanelen. De 

realisatie van het elektrisch en verlichting 

zal mogelijk worden gemaakt door 

donaties van Stichting Mast, Rabobank 

Coöperatiefonds en Iepen Mienskipsfûns. 

 

Lidl Franeker verraste ons met het bericht 

dat we gewonnen hadden met de actie Lidl 

Help Lokaal. Ook dit geld zal worden 

gebruikt voor het aanleg van de 

verlichting.  

 

 
 

Recent zijn de bankjes geplaatst in het 

park. De bankjes zijn (kosteloos!) gemaakt 

door Jan de Boer en konden worden 

gerealiseerd door sponsoring van de 

Oranjevereniging, Dorpsbelang, Obelisk, 

Slagerij Walburg, OLAV Finance & 

Control, Westerdijk Schilders, Autobedrijf 

Strikwerda en Maatschap Atsma. We zijn 
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deze plaatselijke ondernemers ontzettend 

dankbaar. 

 

Mocht je zelf eens de handen uit de 

mouwen willen steken, bijvoorbeeld door 

een stukje van de border voor je rekening 

te nemen, dan kan dat geheel zonder 

verplichting en op het moment dat het jou 

past. Het wordt erg gewaardeerd en het 

geeft ontzettend veel voldoening. Ook 

indien je de werkgroep wil versterken dan 

kan dat. Stuur dan een mailtje naar 

info@tsjom.nl.  

 

Ditmar, Jan Gerard, Johan, Marnix en 

Sjoerd 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas komt 18 november aan 

in Tzum! 

 
Op zaterdag 18 november is het weer 

zover. Sinterklaas komt naar Tzum! 

Na een lange reis zal Sinterklaas in 

Dokkum de vaste wal opstappen. Daarna 

zal  Sinterklaas meteen door reizen naar 

Tzum. 

Vanaf 13:45 kunnen alle kinderen zich bij 

De Moeting verzamelen. Daar zullen we 

Sinterklaas opwachten en de laatste 

voorbereidingen hebben voor de verrassing 

voor Sinterklaas. Wat die verrassing is, 

horen  jullie nog de week ervoor.  We 

verwachten dat de Sint om 14.00 uur 

aankomt in Tzum. 

We zullen dan Sinterklaas welkom heten 

en toezingen. Sinterklaas heeft ons verteld 

daarna eerst uitgebreid de tijd te willen 

nemen voor alle kinderen. Als je wilt kunt 

je een hand te geven, met Sint of Piet op de 

foto gaan of tekeningen en verlanglijstjes 

geven. 

Om 14:30 uur gaan we bij de Moeting naar 

binnen en staat er in de gymzaal limonade 

klaar voor alle kinderen.  

De ouders, pakes en beppes kunnen in de 

voyer koffie of thee bestellen. De muntjes 

van de Moeting kun je dan gewoon 

gebruiken. 

Om 14:45uur  gaan we verder in de 

gymzaal met een korte voorstelling voor 

Sinterklaas en rond 15:15 uur is het feest 

voorbij. 

We hopen dat er heel veel kinderen bij 

zijn. Zet 18 november alvast in je agenda! 

Tot dan! 

 

13:45 verzamelen voor de Moeting 

14:00 verwachtte aankomst Sint 

14:30 naar binnen voor limonade 

14:45 voorstelling in De Moeting 

15:15 is het feest voorbij 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizzvCsqs_WAhVCKFAKHa6gCxsQjRwIBw&url=http://www.veurbode.nl/sinterklaas-op-het-vincent-van-goghplein/&psig=AOvVaw2G3XkjA8OrQewt19sMi7p1&ust=1506944081731354
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K l e u r p l a a t 
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PUZZEL NUMMER 5-2017 

 

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

antwoordstrook.  

Daarna brengt, stuurt of mailt u de oplossing naar het redactieadres. Onder de goede 

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

De oplossing van puzzel 4-2017 was:  

“ Voorjaarsschoonmaak ” 

De prijs is gewonnen door: Mw. B. Tymersma, Meester Vrijburgstraat 18 

 

 

 

 

 

Antwoordstrook Puzzel nummer 5-2017 

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

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

Adres:……………………………………………………………………. 

 

     redactie@tsjom.nl 

 
whatsapp   
06-59544643 
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Wat hast no 

wer dien? 
Huh..?  

It wie dochs ’t 

Nije fertier? 

Ja…no!!  Ik bin 
myn bril kwyt!!  

Doch it dan 
sels!!! 

Hoopje dat 
se it gau 
útjaan by 

Lidl 

Ik les gjin 

frikandel 

Ai.. dit giet 
ferkeart…  

Yes!! 
Jah!! 

Hoi!! 

€1000,- 
foar patat 

en 
frikandellen 

jonges!!!! 

Lekker!! 

Mei ik in 

kroket? 


