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Speciale editie 

 

Op ‟e Hichte eenmalig huis aan huis  

Dorpsbelang Tsjom is een vereniging 

waarvan een groot aantal inwoners van 

Tsjom lid zijn en vervult verschillende 

functies in het dorp, zoals: 

 
1. Vertegenwoordiger 

2. Doorgeefluik 

3. Ontwikkelaar 

4. Uitvoerder van activiteiten 

5. Conflictbemiddelaar 

6. Verschaffer van rechtspersoonlijkheid. 

 

Wilt u lid worden? Stuur een berichtje naar het secretariaat van 

Dorpsbelang, Freerk Leijstra, Voorstraat 10, U kunt natuurlijk ook 
gebruik maken van het emailadres info@tsjom.nl Een van de 

bestuursleden neemt dan contact met u op.  
De contributie voor 2017 bedraagt 17,50 per adres.  

Wij verzoeken u ons te machtigen om dit bedrag te innen. U 

ontvangt dan 5 keer per jaar de dorpskrant “Op ‟e Hichte”.  
Het bestuur organiseert elk jaar in maart de algemene 

ledenvergadering.  
 

 

mailto:info@tsjom.nl
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Redactioneel 

Bereikbaar zijn is tegenwoordig 

zeer belangrijk.  Als onze 

mobiele telefoon het niet doet of 

onze computer er mee op houdt, 

dan zijn we in rep en roer. Ook 

als ons dorp even niet 

bereikbaar is via de 

Wommelserweg of Plattedyk, is 

dat zeer lastig. 

Dit nummer van Op ‘e Hichte 

komt deze keer bij iedereen in 

Tzum in de brievenbus en zal 

elke inwoner bereiken. En 

hopelijk zul je het waarderen, 

dat het nieuws uit eigen dorp je 

ook op deze manier kan 

bereiken! 

Hierbij willen we Renske 

Hettema nog bedanken voor 

haar inzet voor Op ‘e Hichte. Zij 

is gestopt als 

redactielid.  

 

 

De redactie 

 

Vereniging van dorpsbelang 

 

Beste 

dorpsgenoten, 

De feestdagen 

liggen weer achter 

ons. We hopen dat 

u deze tijd goed 

bent doorgekomen. 

In deze speciale 

editie van Op e Hichte kunt u een verslag 

lezen van het bezoek van het College van 

Burgemeester en Wethouders. 

 

Kerstboomactie     

Op woensdag 4 januari konden de 

kerstbomen weer ingeleverd worden. Maar 

liefst 84 bomen werden verzameld. Dit 

leverde natuurlijk weer de nodige prijzen 

op. Dit jaar waren de prijswinnaars Marrit 

Wielenga, Eelke en Watze Westra, Luuk 

Weijer, Tymen en Hielke van der Kooy, 

Duco Jepma, Elisa Jorna en Brend 

Oosterhaven. Allemaal gefeliciteerd en 

bedankt voor de hulp.                                             

 

Jaarvergadering 

Op maandag 6 maart a.s. zal de jaarlijkse 

jaarvergadering weer plaatsvinden. U bent 

vanaf 19.30 uur van harte welkom in De 

Moeting. Noteert u de datum alvast in uw 

agenda! 

 

Beker van verdienste 

 In de jaarvergadering wordt elk jaar de 

“beker van verdienste” uitgereikt aan één 

persoon, een groep personen of een 

organisatie die zich vrijwillig hebben 

ingezet voor ons dorp. De beker dateert uit 

1964 en is toen aangeboden door de 

“Koninklijke Nederlandse Heide 

Maatschappij”. Ook dit jaar willen wij 

deze beker weer uitreiken. Suggesties voor 

personen die volgens u in aanmerking 

komen voor de beker, kunt u indienen via 

de mail op info@tsjom.nl of door middel 

van een briefje in te leveren bij Freerk 

Leijstra, Voorstraat 10.   

 

mailto:info@tsjom.nl
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Bezoek College B&W 

In de vorige Op e Hichte kon u lezen dat 

het College van B&W op 29 november een 

bezoek zou brengen aan ons dorp. Ivm 

ziekte is dit toen niet doorgegaan. Op 24 

januari jl. heeft dorpsbelang alsnog het 

College kunnen begroeten. Helaas kon de 

burgemeester niet maar kwamen wel de 

wethouders Bekkema, Twerda en de Pee. 

Verder was aanwezig gemeentesecretaris 

De Jong en beleidsambtenaar Dijkstra. Na 

een rondje dorp via de melkfabriek en de 

nieuwe speeltuin werd het overleg 

voortgezet in de Moeting. Onder andere 

kwamen aan de orde de toestand van de 

melkfabriek. Het pand gaat zienderogen 

achteruit en dat is erg jammer. Ook dreigt 

een gevaarlijke situatie te ontstaan van 

spelende kinderen in de vervallen 

gebouwen. De gemeente zal contact 

opnemen met de eigenaar.  

 

Verder kwamen de volgende punten ter 

sprake: 

 

Glasvezel.  
Ligt al tot in het dorp. Er zijn ook al 

initiatieven zie hiervoor ook: 

http://www.dewaadhoekeopglas.frl/  

De provincie heeft middelen maar het dorp 

zal zelf het initiatief moeten nemen.  

De gemeente zal faciliteren met eventueel 

een externe partij. 

 

GSM-ontvangst. 

In het centrum van het dorp nog steeds 

hetzelfde. Geen of heel slecht ontvangst. 

Ook de gemeente kan hier niets aan doen 

en de telefoonmaatschappijen hebben geen 

wettelijke verplichting.  

 

Dorpsvisiefonds                                   

Voorlopig komt er weinig geld uit het 

fonds. Er zit nog maar enkele 

tienduizenden in de pot voor dit jaar. Het 

wachten is op besluiten van de nieuwe 

gemeente Waadhoeke. Er dus maar beperkt 

mogelijkheden, maar de gemeente is bereid 

tot overleg. 

 

Klimaatbeheersing school. 

In de zomer kan het in de school erg warm 

zijn. Te warm. Dat mocht ook de 

burgemeester afgelopen jaar tijdens zijn 

bezoek ervaren. Is door de gemeente als 

aandachtspunt genoteerd en overleg is 

mogelijk. 
 

Laakwerd en Holprijp. 

Nog steeds zijn er automobilisten die niet 

wensen om te rijden terwijl zij geen 

bestemmingsverkeer zijn. De gemeente zal 

zich beraden over een andere manier van 

het beperken van het ongewenste 

autoverkeer. 
 

Wommelserweg. 

Deze weg is afgelopen jaar opnieuw 

geasfalteerd. De belijning is een stuk beter, 

maar de bermen worden wederom op veel 

plaatsen kapotgereden door vooral het 

vrachtverkeer. Voor hen is de weg over 

Tzum naar Franeker korter maar geeft veel 

overlast. Een oplossing zou kunnen zijn 

om de ANWB bebording bij Wommels aan 

te passen door er Franeker op te zetten en 

danwel rechtdoor via Winsum. Verder zou 

het verstandig zijn overal graskeien aan te 

brengen, mogelijk kan de weg ook visueel 

nog verder versmald worden. 
 

Spinneweb.  

Dorpsbelang wil het gebouw voor het dorp 

graag behouden. Die mogelijkheid bestaat, 

maar het gebouw zal daarvoor eerst 

opgeknapt moeten worden. O.a. besparen 

op energie. De gemeente geeft aan “kom in 

gesprek”  
 

Lytse Farwegen. 

Tot slot is de gemeente nog geïnformeerd 

over de nieuwe werkgroep die eind vorig 

jaar van start is gegaan om de vaarwegen 

richting Franeker en Bolsward na het 

ophogen van de bruggen ook feitelijk 

bevaarbaar te maken. De bevaarbaarheid  

is op dit moment onvoldoende vanwege 

overvloedige plantengroei. 
 

Een hartelijke groet, 
Bestuur dorpsbelang 

 

http://www.dewaadhoekeopglas.frl/
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Burgerlijke stand 

 
Geboren: 

23 januari 2017 

Jort Sjirk, zoon van Frits Hoekstra en 

Truus Overal,  Westelijk Achterom 4 

 

 

Overleden op 2 december 2016 in “ 

Martenahiem” 

Dhr. Johannes Smitstra op de leeftijd van 

84 jaar. 

Smitstra woonde eerder in de Ds. Van 

Dijkstraat en daarvoor op de  

kippenboerderij aan de Franekerweg. 

 

Overleden op 11 december 2016 

Dhr. Eliza Dijkhuizen op de leeftijd van 80 

jaar. 

Dijkhuizen woonde in de Klaas 

Douwesstraat 32 

Dijkhuizen kwam met zijn vrouw na een 

werkzaam leven uit Rotterdam  in Tzum 

wonen. 

 

Overleden op 17 december 2016 

Dhr. H. G. Petersen op de leeftijd van 56 

jaar. 

Petersen werd geboren op 7 november 

1960 in Elburg, en was van beroep 

zelfstandig lasser, en woonde aan de 

Wommelserweg 78. 

 

Overleden op 3 januari 2017 in  

„‟Martenahiem” 

Mevr. D. Renoy - van der Veen. 

Ze werd geboren 10 januari 1927 dus 89 

jaar oud. En heeft maar kort in 

“Martenahiem” gewoond. 

 

 

Overleden op 8 januari 2017 in 

“Martenahiem” 

Dhr. F. Robben op de leeftijd van 86 jaar 

Dhr. Robben kwam van Bolsward en 

woonde nog maar heel kort in 

“Martenahiem”. 

 

Overleden op 12 januari 2017. In 

“Martenahiem” 

Mevr. Janny Hoekstra- Bouma op de 

leeftijd van 85 jaar. 

Mevr.  Hoekstra-Bouma woonde voorheen 

aan in Franeker. 

Overleden op 20 januari 2017 in 

“Martenahiem” 

Dhr. Wietse Kaastra op de leeftijd van 91 

jaar. 

Kaastra werd in 1925 in Dokkum geboren. 

Dhr. Kaastra heeft lang gewoond op twee 

plaatsen in de Meester Vrijburgstraat. No 

11 en later op nummer 16. Na de tweede 

wereldoorlog is hij als militair 3 jaar in 

Nederlans-Indië geweest. 

 

Overleden op 1 februari 2017 in 

“Martenahiem” 

Mevr. H. van der Werf-Wijbenga. Ze werd 

geboren op 17 juni 1926 en was dus 90 

jaar. Ruim 10 jaar heeft zij in 

„‟Martenahiem “gewoond. 
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Supermarkt 

neemt winkel 

woonzorgcentrum 

Tzum over 
 

Woonzorgcentrum 

Martenahiem in 

Tzum en supermarkt Coop Tolsma uit 

Winsum gaan samenwerken. Vanaf 31 

januari a.s. wordt het assortiment van het 

winkeltje in Martenahiem verzorgd door 

Coop Tolsma. 

 
Vrijwilligers van Martenahiem gaan het 

winkeltje runnen. 
  

Het winkeltje zal open zijn op dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 

uur. Het winkeltje is niet alleen bedoeld 

voor de bewoners uit het woonzorgcentrum 

en de aanleunwoningen. Ook de inwoners 

van Tzum en omgeving zijn van harte 

welkom. 

Het winkeltje in Martenahiem bestaat al 

enkele jaren en er wordt dankbaar gebruik 

van gemaakt. Door de samenwerking 

zorgen woonzorgcentrum Martenahiem en 

supermarkt Coop Tolsma er samen voor 

dat het winkeltje voor het dorp behouden 

blijft. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met: 
 

Loes Veenstra, teamleider Martenahiem 
0517-452 324  of   loes.veenstra@patyna.nl 

 

 

    

Bazar – zaterdag 11 maart 

 
Op zaterdag 11 maart organiseert 

Brassband Tzum weer haar jaarlijkse 

bazar. Dit jaar niet alleen ‟s avonds, maar 

ook ‟s middags. We beginnen dit jaar al 

om 16.00 uur! 
  

Naast het bekende draaiend rad, de 

grabbelton, het darten en de bingo hebben 

we dit jaar ook vele nieuwe activiteiten 

voor jong- en oud!  
 

Binnenkort wordt er een flyer met meer 

informatie over de bazar en het ophalen 

van de spullen verspreid. 
 

Noteer de datum alvast in uw agenda en 

zet de spullen maar vast klaar! 
 

Tot ziens op 11 maart! We maken er een 

gezellige middag en avond van! 
 

Locatie: Dorpshuis De Moeting  

Vanaf 16.00 uur.  
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Toaniel feriening 
 

Nut en Genoegen 
 

Ha goeie! 

 

Moannen hawwe we d‟r mei 

de hiele ploech nei ta wurke 

en dan is‟ t samar âl safier: 

it toanielwykein fan 2017! 

Je binne d‟r nei alle 

repetysjes ek wol oan ta, mar dochs wurd it 

dan wol efkes hiel spannend. Binne we dr 

klear foar? Ha we oan alles tocht? 

 
Freedtejûn: spannend. De generale foar de 

bern. In moaie oefening om te sjen at alles 

klopt. De bern ha wille hân. Dr wiene 

leuke en ek wol spannende mominten 

wêr‟t de bern om gnize moasten en in inkel 

bern de eachen om ticht die. 

 
Sneontejûn: in soad spanning. In seal fol 

minsken. Prachtich! 

 
Op n pear dinkjes nei gong t goed. 

 

 

Jo fielden en hearden dat dr 

wille wie mar ek spanning. 

Moai wie dat. De reaksjes nei 

de tiid wiene ek posityf, 

bliere gesichten by t publyk 

en ek by us. Dr wie noch in 

geselliche neisit yn‟e foyer.  

Sneintemiddei: alwêr 

spanning. Ek al fielt „op dei‟ 

spylje hiel oars as jûns; jo 

lade je krekt wêr sa op as de 

oare kearen. Knalle woene we. En dat ha 

we dien! It gong machtig moai en it publyk 

hat neffens ús in hiel goede foarstelling 

sjoen. 

 

 

 

  

 
Ek efterôf wie dat oan‟e reaksjes te 

merken. Fyn is dat! Ek dizze middei waard 

gesellich ôfslúten mei in hapke en in 

drankje. 

Al mei al hawwe wy in prachtich 

toanielwykein hân! 
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Én it wie noch net iens hielendal ôfrûn. 

Sneontemiddei hawwe spyljen yn 

Martenahiem. En op 25 febrewaris spylje 

wy yn Peins! It bestoer hat ús stik 

freedtejûn sjoen en se wiene ûnder de 

yndruk. We binne fuort „boekt‟ dizze jûn. 

Dus….mochten jim it stik noch net sjoen 

ha of jimme wolle nochris; kom dan nei 

Peins! 

As léste wolle we eltsenien tank sizze die t 

ús dit seizoen holpen hat dit stik op‟e 

planken te krijen! 

 
Spilers, ynstekster, regisseur, ljocht en lud, 

decorûntwerper,

 kapster, ynpaksters, decorbouwers, 

sponsors, doarpshûs “De Moeting” en ek 

ús publyk! 

 

Joke Vollema, 

Toaniel feriening 

Nut en Genoegen 

 

KUIERJE MEI MURK   

 

3-12-2016 “Sint Nicolaas Wandeltocht” 

Sint Nicolaasga  35km (543 deelnemers) 
 

Vandaag alweer de vierde wandeltocht van 

de FLAL die een heel toepasselijk naam 

had. Ook de sint  en zwarte piet kwamen 

nog even langs. Het was prachtig 

wandelweer, nagenoeg windstil en een 

heerlijk zonnetje erbij. Dan maakt niet eens 

zoveel uit waar je loopt. Maar de 

omgeving is daar heel mooi en 

afwisselend. De bossen rond Sint 

Nicolaasga en het polderlandschap ten 

zuiden van Sint Nic. Vanaf de start 

maakten we een omtrekkende beweging 

om Sint Nic. Eerst door de bossen ten 

noorden van Sint Nic en dan langzaam 

weer afbuigen terug om naar onze eerste 

rust te gaan. Deze was bij visvijver, De 

Hooidammen, in Sint Nic. Na de rust 

liepen we over een oude trambaan, die 

vroeger van Heerenveen naar Lemmer 

ging, en dan later over een betonpad en 

over een boerenerf naar de Spannenburg. 

Dan verder langs het Prinses 

Magrietkanaal, dit ging over een mooi 

fietspad, naar Idskenhuizen voor de 

volgende rust in het dorpshuis. Na deze 

rust ging het naar Teroele en langs het 

Koevorder Meer naar de Dijken en langs 

de haven van Langweer naar Langweer 

voor weer een rust. Na hier wat gedronken 

ging het verder naar Boornzwaag tot de 

kruising met de hoofdweg die naar 

Langweer gaat. Deze moesten oversteken 

en na anderhalve km rechtsaf het bos in 

gaan richting Sint Nic. Vlak voor Sint Nic 

moesten we nog even door het 

kabouterbos. Hier hebben ze mooie 

kabouterbeelden gemaakt uit stukken 

boomstam. Het was daar druk met vaders 

en moeders met kleine kinderen. Het is ook 

heel mooi om dat te zien, kunstig. 

 

10-12-2016 “Ommelander Wandeltocht 

Muntendam 35km (336 deelnemers) 
 

We moesten vandaag eigenlijk naar 

Slochteren maar omdat ze er afgelopen 

herfst achter kwamen dat daar op de zelfde 

dag een grote kerstmarkt was hebben ze 
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geruild met Muntendam. Deze stond 

gepland voor 2017. Het was een druilige 

dag met mist en motregen. Muntendam is 

ontstaan omstreeks in de dertiende eeuw 

als nederzetting langs het riviertje de 

Munte oftewel de oude Aa. Dit riviertje 

ontsprong achter Wildervank en mondde 

uit bij Termunten. Muntendam was 

vroeger een handels dorp. Tientallen 

arbeidersgezinnen vonden de kost in de 

turfafgravingen. De start was vanuit de 

sportcentrum Ruiterhorn en van daaruit 

ging door de mooiste gebieden van 

Muntendam, Veendam en Wildervank. 

Eerst gingen we naar de Heemtuin. En 

mooie tuin met bos, vijver, grasland, rotsen 

duinen, vlonders, biologische tuin en een 

kruidentuin. Daarna ging het door het 

Slingerbos. Dit was ook echt slingeren. 

Dan via Novo naar de Wijde Blik. 

Vervolgens kwamen we bij het 

golfbaancomplex. Hier hadden we onze 

eerste rust. Na de rust ging het naar het 

Borgerswold. Dit is een 450 ha mooi 

recreatie gebied dat zorgt voor veel water, 

wandel- en fietsplezier. Hier ging de route 

over een moutainbikebaan. Gelukkig was 

deze vrij droog en niet erg glad. Onze 

tweede rust hadden we in Wildervank 

afgelegd 18,5km. Na deze rust  liepen we 

een groot stuk door Wildervank samen nog 

met 25km lopers. Op een gegeven moment 

kwamen we uit bij een brugje wat we al 

eerder waren over gegaan. Alleen moesten 

toen rechtsaf en gingen we nu linksaf. Het 

bleek dat we alweer in Muntendam waren. 

De 25km lopers gingen hier bij ons 

vandaan en moesten nog twee kilometer 

lopen. Wij hadden nog een rust in het 

theehuis “De Vlinderij”.Van hieruit was 

het nog p/l 10km.Dit ging door het 

poldergebied, om Muntendam heen, wat 

later overging in bosgebied. 

 

24-12-2016 “Kromme Knilles 

Wandeltocht Akkrum 35 km (470 

deelnemers) 
 

Dit was alweer de laatste FLAL tocht van 

dit jaar. Het weer was goed met een 

temperatuur van p/l 8 graden. Maar 

vanwege de harde wind voelde het koud en 

moesten de handschoenen aan. We konden 

vandaag al om half negen starten vanwege 

kerstavond. Na de start ging het een flink 

stuk door Akkrum en dan via een 

omweg(Van Sminiawei) naar Aldeboarn. 

 Dit was een mooi betonpad wat later 

overging in een fietspad. In Aldeboarn 

hadden we onze eerste rust. Na rust 

moesten we door het dorp langs het water 

waar altijd de gondelvaart is. En verder aan 

de andere kant van de Boarn naar Nes. Van 

Nes verder naar het Akwadukt Mid 

Fryslân. Hier onderdoor en dan via de 

Bokkumer Omwei richting Grou. Hier 

hadden we onderweg nog een wagenrust. 

Voor Grou ging het een stuk langs de A32 

naar Grou. Hier moesten we een heel stuk 

door het dorp lopen tot aan de haven en 

dan verder naar het Prinsses 

Magrietkanaal. Dit moesten we een stukje 

volgen om vervolgen over een trimbaan 

naar de sportvelden van G.A.V.C te gaan. 

Hier moest weer een rust zijn .Maar om de 

een of andere reden was deze er niet en 

moesten weer terug naar de A32 en terug 

lopen richting Akkrum. Dan verder op 

links om gaan de weg op om over het 

akwadukt te gaan. Hier ging het een lang 

stuk langs het Prinsses Magrietkanaal 

richting Akkrum. Het laatste stuk ging nog 

even langs de Kromme Knilles. Het was 

een mooie route en zo dicht bij en toch op 

plaatsen komen waar je nog nooit geweest 

bent. 

 

21-01-2017 “Lodewijk van Nassau 

Wandeltocht” Winschoten 40 km (318 

Deelnemers) 
 

Dit was voor mij de eerste tocht van dit 

jaar.7 januari zou ik ook, naar Roden. 

Maar toen waren de berichten zo slecht dat 

ik ben thuis gebleven. De tocht ging 

overigens wel door. Vandaag dus naar 

Winschoten. Het weer was grijs en mistig 

toen we aan de tocht begonnen en dat bleef 

zo ook bijna de hele tocht. De temperatuur 

lag een paar graden boven nul en het was 
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droog. De vorst zat nog wel enigszins in de 

grond en de boven laag was door de dooi 

wat vies en glibberig geworden. Hier en 

daar lag ook nog wat sneeuw. Zoals de 

naam van de tocht al deed vermoeden was 

Heiligerlee, met het monument van de Slag 

bij Heiligerlee opgenomen in de route.  

 Vanuit Winschoten liepen we, zelfs door 

de overdekte winkelstraat, eerst naar Oude 

Pekela waar we konden rusten in de 

kantine van vv. Noordster. 

Ook hier gingen we weer door de 

overdekte winkel straat wat toch wel een 

belevenis is. Na deze rust gingen we door 

het Emergobos en via de belevingsroute 

van de slag bij Heiligerlee naar Westerlee. 

Daar hadden we weer een rust. Dan ging 

het verder naar Heiligerlee en 

bewonderden we het grote monument van 

de slag bij Heiligerlee die echter gewijd is 

aan Adolf van Nassau die bij die slag het 

leven liet voor Volk en Vaderland.Langs 

Eextahaven, Scheenda en langs het randje 

van de Blauwe Stad ging het terug naar 

Winschoten. Waarbij we in de omgeving 

van Scheemda nog een rust hadden bij 

manege „Avinia‟. Ik heb samen met Arjen 

gelopen en we hebben een mooie dag 

gehad met mooi wandel weer. 

 

11-02-2017 “Op Funs Wandeltocht” 

Winsum 40 km 

 

Op 18 maart organiseert de FLAL 

(Friesche Lange Afstand Lopers) vanuit 

het MCF, De Helling, te Winsum een 

wandeltocht. Deze tocht hebben broer 

Arjen en Anne Molenaar uit Franeker en ik  

bedacht en op papier gezet. Een tocht 

wordt bij onze vereniging altijd 

voorgelopen met de mensen die op de dag 

van wandelen de pijlen moeten zetten. Ook 

loopt er één van het bestuur of van de route 

commissie mee. Dit doen we om te kijken 

of de omschrijving wel duidelijk en goed is 

en ook dat mensen die route bepijlen 

bekend worden met de route. Nu we 

hebben geen op en aanmerkingen gehad en 

alles werd goed bevonden. Nu maar hopen 

op mooie weer en dat er dan veel 

wandelaars komen. Er zij drie afstanden de 

25-40 en de 60 km. 

 
 

Winter in Martenahiem….. 

 

 
Terwijl ik dit stukje schrijf is het best koud 

en een beetje grijs buiten .Ik had natuurlijk 

eerder kunnen schrijven (bijv. toen de 

bomen zo schitterend wit waren bekleed 

met ijs) maar “it moast opé  lêste skyt”. En 

ja wat schrijf je dan ..dat er altijd en iedere 

dag wat te doen is in Martenahiem is u vast 

wel bekend ,dat we daarom Sint en zijn 

zwarte pieten op bezoek hadden (dat ik doe 

in grauwe tút fan de Sint krige ferjit ik nea 

wer) dat er een kerstmarkt georganiseerd 

werd die goed bezocht werd, dat we kerst 

gevierd hebben middels een 

kerstdiner/kerstviering ,olie bollen gegeten 

,met bloembollen geknutseld en nog veel 

meer. 

Onlangs is het winkeltje opnieuw geopend 

en kwam zelfs Omrop Fryslân langs…u 

heeft het vast allemaal op tv gezien….. 
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Op dit moment is het “Winter in 

Martenahiem “en hebben we gisteren de 11 

steden quiz gespeeld. De schaatsers, de 

koek en zopies en de ijsmutsen moesten  

erg hun best doen tijdens de 11 steden 

tocht quiz. 

Allerlei weetjes over de tocht der tochten 

kwamen naar voren, het werd een 

spannende strijd...maar een zeer geslaagde 

middag. 

We hopen natuurlijk met ons allen op 

een echtte tocht der tochten….Mar dat 

sil  foarearst wol net oangean!  
Maar in 1963 wel…in mooi verhaal… 

Elfstedentocht 1963 
 

Het jaar begon koud en er lag al ijs in de 

Sloten bij ons toen er bekend werd dat de 

elfstedentocht op 18 januari zou worden 

gereden. Thuis had ik iets laten bemerken, 

dat ik dit jaar ook mee zou doen en dit 

hoorde mijn jongste broer ,die ook graag 

met mij mee wilde, doch nog geen 18 jaar 

was. Voor het inschrijven had ik 

afgesproken dat hij mijn motorhelm op 

moest zetten en met een lage stem zou 

praten als er al iets werd gevraagd, maar 

het ging zonder trubbels en Hugo kreeg 

zijn startkaart. 

Wij konden de nacht vóór de start slapen 

bij mijn zus en zwager ,die in Leeuwarden 

woonden ,waarna Sjoerd ons met zijn 

Peugeot bestelwagen  naar de start zou 

brengen. 

De vroege morgen op 18 januari wilde de 

auto maar moeilijk aanslaan omdat het 

onder de 20 gr.  celsius vroor en toen de 

auto aansloeg werd het krabben en blazen 

om iets te kunnen zien op de weg. 

  

Het was een drukke beweging en wij 

hadden niet een vroeg startbewijs ,dus 

gingen er zo'n zeven duizend vóór ons het 

ijs op en zagen pas bij Sneek, toen het iets 

helderder werd waar wij waren.  De kou 

was niet het ergste, maar er stond een felle 

harde Oostenwind, die alle sneeuw van de 

akkers stoof en daardoor op grote 

afstanden moest worden geklund op de 

hoge noren.  Onderweg bij Sloten werden 

de militairen van het ijs gehaald en in 

wagens van de genie ingeladen om zo naar 

hun bestemming te brengen.  Steeds meer 

mensen zaten aan  

de kant uit te rusten en alvast hun eten een 

beetje te verdelen om op kracht te blijven, 

maar wij gingen door en uiteindelijk van 

het ijs moesten, omdat er verderop niet 

meer werd gestempeld. 

  

Het was de verschrikkelijkste 

Elfstedentocht uit de geschiedenis voor mij 

, omdat je niet afmaakt waar je aan was 

begonnen.  Reinier Paping 31 jaar werd de 

winnaar en kreeg bij het elfstedenkruisje 

nog twee jaarkaarten voor de ijsbaan in 

Deventer. en van de 9294 rijders kwamen 

er 69 rijders aan van de 200 km.  

 

Pas in Februari 1985 kwam er weer een 

tocht en mijn zoon Erwin wilde graag mee 

omdat hij nu achttien jaar was, dus gingen 

wij samen en hebben de tocht tot voorbij 

het bruggetje van Bartlehiem gereden , 

waar ik terecht kwam in een diepe scheur 

en was mijn kin erg kapot .  Onze zoon 

Raymond heeft ons met de auto 

daarvandaan gehaald en  naar huis 

gebracht. 

  

Op 4 januari 1997 wilde ik graag weer mee 

doen ……… 

“Anoniem” 

 

Groetnis,    Geke de Schiffart, 

Activiteitenbegeleiding,Martenahiem 

activiteitenbegeleiding.martenahiem@paty

na.nl  

0517-452324 

    

mailto:activiteitenbegeleiding.martenahiem@patyna.nl
mailto:activiteitenbegeleiding.martenahiem@patyna.nl
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Nieuws van Wêz Wis 

Tsjom 
 

Wintertraining 

De winter trainingen zijn 

alweer in volle gang. 

Onder de leiding van 

Harry en André wordt de jeugd de 

vaardigheden van het kaatsen bijgebracht. 

Helaas kwam de Federatie wat laat met de 

melding van de wintertraining zodat vanuit 

Tzum geen deelname is. 

Voorbereidingen seizoen 2017 

We zijn alweer druk bezig met alle 

voorbereidingen voor het komende 

seizoen. De wedstrijdagenda is bijna klaar. 

Nieuw dit jaar wordt de generatiepartij en 

de teatspartij die samen met de 

tennisvereniging georganiseerd wordt. 

Dit jaar starten we vroeg met de 

Basisscholenpartij die al op 19 april plaats 

vindt.  

In april starten natuurlijk ook weer de 

trainingen op het veld en vanzelfsprekend 

ook de competitie. 

Bestuursleden 

Doordat het erg lastig blijft om nieuwe 

bestuursleden te vinden zijn er afgelopen 

jaar geen bestuursleden vertrokken. 

Wij zijn erg blij dat wij inmiddels 2 

nieuwe kandidaat bestuursleden hebben die 

wij op de voorjaarsvergadering zullen 

voorstellen. Maar wij blijven nog op zoek 

naar aanvulling in het bestuur en ook in het 

jeugdbestuur. Dus draag je het kaatsen een 

warm hart toe of beleven jouw kinderen 

veel plezier aan deze sport en lijkt het je 

leuk om iets voor de club te betekenen 

neem dan contact op met één van de 

bestuursleden. 
 

Poeisz actie 

We doen weer mee.... met de Poiesz 

Sponsor Actie! 

Wij zijn ontzettend blij dat K.F. Wêz-Wis 

Tsjom dit jaar weer mag meedoen aan de 

Jeugd Sponsor Actie van Poeisz 

Supermarkten. Wij zijn ingeloot op het 

filiaal in het centrum van Franeker. 

De sponsor actie loopt van 6 februari 2017 

t/m 2 april 2017. Bij iedere 10 euro aan 

boodschappen ontvangt u in die periode 

een jeugdsponsormunt. Op 4 maart 2017 

hebben wij onze speciale actiedag. Wij zijn 

dan in het filiaal aanwezig om te helpen bij 

de verkoop van een sponsorproduct dat 

die week in de aanbieding is. Wij kunnen 

dan extra jeugdsponsormunten verdienen! 

U kunt uw jeugdsponsormunten gedurende 

de actieperiode inleveren in onze koker. 

Deze staat dus alleen in het filiaal in het 

centrum van Franeker! Doet u uw 

boodschappen in een ander Poeisz filiaal 

wilt u de jeugdsponsormunten dan voor 

ons bewaren? 

U kunt deze inleveren bij: 

Janny Wielenga – Terpzicht 8 

Thea Viëtor – Pastorijleane 19 b 

Miranda Benders – Terpzicht 5 

Indien gewenst kunnen wij de muntjes ook 

bij u ophalen! U kunt daarvoor contact 

opnemen met Miranda Benders, 

telefoonnummer 0517 – 39 22 84. 

Hoe meer muntjes wij verzamelen hoe 

groter het bedrag dat de kaatsvereniging 

uiteindelijk ontvangt. Dit zal gebeuren 

tijdens het Jeugd Sponsor Gala op vrijdag 

7 april 2017! Dit bedrag zal worden 

besteed aan nieuw wedstrijd- en 

trainingsmateriaal / nieuwe shirts. 

Mogen wij op uw steun rekenen? Alvast 

heel erg bedankt! 

 

 

 

 

 

Belangrijk bericht voor alle jeugdleden 

(en ouders), 

Het is natuurlijk ontzettend leuk dat we 

zijn ingeloot bij de Jeugd Poiesz Sponsor 

Actie! We kunnen een mooi bedrag bij 

elkaar verdienen door zo veel mogelijk 

muntjes te verzamelen... 

Op zaterdag 4 maart staan wij als 

vereniging in de Poiesz in Franeker 

(centrum) om de vereniging te promoten. 

En daarvoor hebben wij jullie hulp nodig! 

Je kan van 10.00 -12.30 uur helpen of van 

12.30 - 15.00 uur. 
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Je kan je aanmelden bij Miranda Benders, 

Minke Greidanus of Anita Palma. 

Als je mee helpt maak je kans om mee mee 

te gaan naar het Jeugd Sponsor Gala op 7 

april, 's avonds in het WTC te Leeuwarden 

waar diverse optredens zijn van beroemde 

artiesten... een echt feest! 

We rekenen op jullie!! 
 

Voorjaarsvergadering 

Op 22 maart 2017 staat de voorjaars-

vergadering gepland. Houd deze datum 

alvast vrij. 

Wij zullen dan de nieuwe bestuursleden 

voordragen en tevens alle belangrijke 

zaken uit de vergaderingen van de KNKB 

en Federatie delen. 

 

Namens het bestuur 

Christine Vasen 
 

 

33e HALVE 

MARATHON VAN 

TZUM. 
 

Onder prima 

weersomstandigheden, 

heel weinig wind en 

wat er stond was gunstig voor de lopers, 

zon en lekkere temperatuur. Voor de 33e 

keer organiseerden de Sportvereniging 

Friesland samen met de VV Tzum de 

Halve marathon van Tzum. 
 

De deelnemers 303 konden kiezen uit 5½-

10-16.1 (10 EM) of de halve marathon. De 

meesten kozen voor de 10 km Jammer dat 

er zoveel afmeldingen waren door de griep 

waardoor er meer dan honderd lopers 

minder aan de start stonden. 
 

 
Arie Smedinga lid van de SV Friesland en 

zelf ook fanatiek hardloper is hier de man 

welke de accommodatie regelt, ruime 

douchegelegenheid bij de VV Tzum waar 

hij als vrijwilliger een heel grote bijdrage 

aan heeft geleverd aan de renovatie, en de 

inschrijving dit jaar in de CBS 

Staetlansskoalle omdat de Showroom nu 

dicht is waar men vorige jaren in kon 

schrijven en dus een andere ruimte moest 

worden gezocht. De kantine van de VV 

Tzum is hiervoor te klein. Dank zij de 

medewerking van de school kon men nu 

beschikken over het gymnastieklokaal 

waar Arie vloerbedekking op had gelegd 

ter bescherming van de vloer. 
 

De route die al jaren richting Wommels 

gaat en daar via het fietspad langs de 

Bolswardervaart naar Edens en 

Easterlittens en verder langs de vaart naar 

Winsum en terug naar Tzum. Een geluk 

voor de organisatoren was dat de wegen 

rondom Tzum vanaf de 30e werden 

afgesloten voor het doorgaande verkeer 

door aanpak van de wegen hier. Arie en 

Jan Kooistra hadden vrijdags de route 

aangegeven met kalkpijlen dat kon nu 

mooi omdat de wegen schoon en droog 

waren en er geen neerslag werd verwacht 

die de kalk zou oplossen. 
 

Voor onderweg op de verzorgingsposten 

en verkeersregelaars hadden zich weer 

voldoende mensen zich beschikbaar 

gesteld om wat vrije uurtjes voor de lopers 

op te offeren en het is ook nog dankbaar 

werk. Er wordt lauw water verstrekt omdat 

het koude water kramp veroorzaakt en de 

meesten lopers vinden dit lekkerder dan 

koud water. Jos Vandaasdonk uit Raalte, 

de winnaar van de halve marathon had 

liever koud water gehad, dus dronk de 

gehele loop geen drup. Na de finish was er 

genoeg koud en warm drinken. De bouillon 

kreeg een dikke pluim van de lopers altijd 

lekker iets zoutig en warm. Ook de 

sinaasappels gingen er in als koek. Ook dat 

was er bij nog beschikbaar gesteld door 

Hellema uit Hallum. 
 

De SV Friesland organiseert heel veel van 

deze lopen, laag drempelig, goedkoop voor 
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vijf euro loopt men mee, worden de tijden 

handmatig opgenomen door specialisten 

Anneke Kerstholt uit Groningen en Wijtse 

Breidenbach uit Zwolle. Zij slagen er in 

om al de nummers en tijden op papier te 

zetten welk resultaat de andere dag op de 

site www.svfriesland.nl staat. 
 

E hoffotografe van SV Friesland Janke 

v.d.Schaaf zorgde weer voor een 

schitterende fotoreportage van de lopers 

onderweg en Christiaan Valk voor de start 

en finishfoto‟s. ook deze zijn geplaatst op 

de site van de St.-Jabuurster hardloopclub. 

Maar ook de fotograaf Lieuwe Bosch uit 

eigen dorp zorgde voor mooie foto‟s op de 

site van het dorp met de hoogste kerktoren 

van Friesland www.tsjom.nl. 
 

Ook werden de prijzen uitgereikt van de 

SV Friesland clubcompetitie 2016, 12 

lopen kwamen hiervoor in aanmerking, de 

winnaars kregen een kortingsbon van 

Runningcenter John Sloot uit Leeuwarden 

die kon oplopen tot 50% en daarbij nog 

eens een waardebon van SV Friesland ook 

te besteden bij deze speciaalzaak voor 

hardlopers in Leeuwarden. 

 
De volgende loop die de SV Friesland mee 

organiseert is de 8 van Langezwaag op 

zaterdag 11 februari, dit in samenwerking 

met de SV Langezwaag die zorgen voor de 

routes, accommodatie, vergunning, 

vrijwilligers etc, SV Friesland doet hier het 

start en finishgebeuren. Ook hier weer 

keuze uit 21-16-10-5 km en jeugdloop. In 

Tzum had men een ander parkoers bedacht 

voor de jeugdloop en ronde om het 

bospark, jammer dat er zo weinig jeugd 

was maar voor de aanwezigen meer kans 

op een prijs. 

De White Angels Verkeersteam zorgde er 

voor dat iedereen de drukke weg Bolsward 

– Leeuwarden kon oversteken, men hoopt 

dat hier ook een tunneltje onder de weg 

wordt aangelegd zoals verderop het geval 

is. Ook houd het verkeersteam de laatste 

lopers in het vizier zodat de 

verzorgingsposten kunnen opbreken zodra 

zij gepasseerd zijn. 

De uitslagen van de 33e editie van de 

Halve Marathon van Tzum. 

21.1 km: 1e Jos Verdaasdonk Raalte 

1.13.01 2e Roelof Oostra Mantgum 

1.14.45 3e Mechiel Zantema Goutum 

1.19.46 4e Mark Peereboom Leeuwarden 

1.24.14 5e Marten Conradie 

Scharnegoutum 1.24.52 Vrouwen: 1e 

Liesbeth Hiddema Jirnsum 1.43.05 2e 

Femke Hemstra Leeuwarden 1.45.56 3e 

Inge v.Schaick Leeuwarden 1.47.19 4e 

Wilma Hemstra Weidum 1.59.03 5e 

Jolanda Muizer Leeuwarden 2.00.54 

16.1 KM: 1e Johan Hofstra Witmarsum 

1.02.28 2e Evert Westerhof Sneek 1.04.36 

3e Frits v.Twvijver Callantsoog 1.05.55 4e 

Jacob v.d.Leij Leeuwarden 1.06.19 5e 

Jasper Keizer St.-Anna 1.10.53 Vrouwen: 

1e Lydia Klessens Leeuwarden 1.10.53 2e 

Mirjam Ruiter Oostwoud 1.17.13 3e Bettie 

Koops Leeuwarden 1.24.15 4e Anke 

Witteveen Bolsward 1.26.02 5e Femke 

Boersma Lemmer 1.27.53 

10 KM: 1e Piet Wiersma Wildervank 

34.10 2e Simon Regnerus Marrum 37.58 

3e Folkert Visser Burgum 38.04 4e 

Herman Regnerus Groningen 38.48 5e 

Walter Sinnema Joure 40.27 Vrouwen: 1e 

Anita v.d.Wal Harlingen 45.26 2e Janet 

Werkema Sneek 47.24 3e Saakje Regnerus 

Broeksterwâld 50.56 4e Linda de Vries 

Franeker 50.18 5e Verona Fortuin 

Terherne 50.22 

 

5.5 KM; 1e Sander v.Hoorn Leeuwarden 

21.41 2e Mauricio Schouwstra-Atsma 

Buitenpost 23.54 3e Remy Borowitz 

Leeuwarden 23.57 4e Hendrie v.d.Werf 

Bolsward 24.13 5e Rienk Postma De 

Westereen 25.13 Vrouwen: 1e Lucia 

v.d.Bijl Bolsward 26.38 2e Kim Dekker 

https://myalbum.com/album/qcec51iFGajk
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St.-Anna 27.20 3e Femke Salverda 

Groningen 28.32 4e Hannelijs Posthumus 

Jirnsum 29.05 5e Jessye Greidanus Tzum 

30.34 

 

1 KM; 1e Allard Sijbesma Tzum 4.41 2e 

Jorick Tamminga Tzum 5.15 3e Pieter 

Hoogland Blije 5.37 4e Janet Adema Tzum 

6.29 5e Doutzen Meppelink Tzum 6.35 6e 

Melvin Breidenbach Franeker 7.54 7e 

Luca Breidenbach Franeker 9.28 

Zie de website van Tsjom voor de 

volledige lijst met uitslagen en tijden. 

Van iedere deelnemer is er wel een foto 

gemaakt. Deze zijn eveneens te vinden op 

de website van Tsjom. Klik maar op het 

plaatje voor alle 833 foto's die gratis in 

groot formaat zijn te downloaden

 
 

 

V.V. Tzum 

 
Tzummer teams maken 

zich op voor het 2
e
 

gedeelte van hun 

competitie! 
 

Nog even en de winterstop is ook weer 

voorbij en kunnen we de weide weer in. 

Bij de Senioren zijn wel enkele 

inhaalwedstrijden ingepland maar is nog 

afwachten of deze gespeeld kunnen 

worden vanwege het winterse weer! 
 

Als er niet gevoetbald wordt zijn er andere 

activiteiten, zoals het Maatsklaverjassen op 

It Lyntsjepark, voetbaltoernooien in de 

zaal en was er de 33 traditie van de 

Tzummer Halve marathon op zaterdag 28 

januari jongstleden. Hier stonden 303 

deelnemers aan de start, wat toch enigszins 

tegen viel. In 2016 waren er ruim 430 man! 

Uiteraard ook een aantal Tzummer 

deelnemers aan de start op de verschillende 

afstanden. Hieronder de tijden – voor zover 

bij ons bekend – van deze lopers! 
 

Op de 16,1 km twee Tzummers aan de 

start; Oege Piet van der Weij, hij liep in 

1.11.03 deze afstand en Teun van der Meij 

deed hier iets langer over; 1.51.09. 

Op de 10,2 km waren een tiental 

Tzummers van de partij; 

Erik Vogelaar 46.38, Erwin Atsma 46.38, 

Reinout Dijkstra 48.10, Harmen Westra 

48.29, Sybren de Groot 50.54, René 

Vellinga 52.56, Gerdi de Vries 55.40, 

Gerbirch Elgersma 58.56, Sjoerdtje Keizer 

59.56 en Appie de Bruin 1.00.42. 
 

De 5,5 km; Jelmer Wielenga 26.28, Anne 

van der Meer 27.03, Jessye Greidanus 

30.34, Marrit Wielenga 30.49, Jildou 

Wielenga 30.49, Anke Greidanus 30.49, 

Nynke Strikwerda 34.18 en Joukje Atsma 

34.18. 
 

Tenslotte nog de Jeugdloop over 1,2 km; 

Allard Sijbesma won dit in 4.41, Jorick 

Tamminga werd 2
e
 in 5.15, Janet Adema 4

e
 

in 6.29 en Doutzen Meppelink 5
e
 in 6.35. 

Fotograaf Lieuwe Bosch heeft van deze 

loop weer vele foto‟s op de site van Tsjom 

staan! 
 

De jeugd,  onder 9 en onder 11, is vooral in 

de zaal actief geweest. Door de 

samenwerking met Arum en 

Stormvogels‟64 werden er enkele 

toernooien georganiseerd. Eind januari 

speelden ze in de sportzaal in Achlum en 

zaterdag 4 februari was er het MAMST-

toernooi in Makkum. De JO 11 werd hier 
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3
e
 en de JO 09 werd zelfs winnaar van dit 

toernooi!! 
 

Het Open Fries Zallvoetbalkampioenschap 

heeft ook weer plaats gevonden in De Trije 

te Franeker. De VV Tzum was hier ook 

aanwezig, maar sneuvelde in de poule 

wedstrijden! 
 

Momenteel ( zaterdag 11 februari) zijn de 

dames van Vrouwen 1 op 

Schiermonnikoog. Zij bereiden zich hier 

voor op het 2
e
 gedeelte van hun competie. 

Hierin zijn zij de koploper, dit beloofd dus 

nog spannend te worden! 
 

Jeugdsponsoractie Poeisz. 

Deze loopt van begin februari tot en met 

eind maart een ook de Voertbalveren iging 

Tzum mag hier weer aan deel nemen. 

Zaterdag 4 maart mogen wij zoveel 

mogelijk munten vergaren bij de Poeisz 

hier bij het station in Franeker. Ook dit jaar 

hopen we dat u ons weer wilt steunen! 

Begin april zal tijdens het Gala bekend 

worden wat dit heeft opgeleverd!! 

 

 

 

Keatsskoalle ‟t Begjin en Stichting 

Kaatsfan slaan de handen ineen! 

 

 

 

 

Sinds een aantal jaar werken Keatsskoalle 

‟t Begjin en Stichting Kaatsfan al samen 

door de Fair Play Cup, die jaarlijks wordt 

georganiseerd op ‟t Sjukelan in Franeker. 

De Fair Play Cup heeft als doel om de 

jeugd enthousiast te maken voor het 

kaatsen. Deze samenwerking gaat erg goed 

en dit willen we graag verder doorzetten. 

 

Stichting Kaatsfan verzorgt trainingen en 

overige activiteiten voor meisjes, die in de 

categorie 14-16 jaar kaatsen, jonge talenten 

die in de damescategorie kaatsen en ook 

nog een damespartuur. Keatsskoalle ‟t 

Begjin verzorgt trainingen voor de 

categorieën welpen/pupillen/schooljeugd 

en jongens/meisjes 14-16 jaar. 

 
Kortom er zijn raakvlakken en zeer zeker 

overgangsmogelijkheden. We hebben er 

voor gekozen om ieder onze eigen 

stichting te behouden met de eigen 

identiteit. Wel zullen er trainingen door en 

voor elkaar verzorgd worden.  

Als voorbeeld hierbij te noemen is dat de 

schooljeugd van Keatsskoalle ‟t Begjin in 

de hal training zal krijgen van een 

gediplomeerde trainer van Stichting 

Kaatsfan. Op het veld zal de schooljeugd 

van Keatsskoalle ‟t Begjin tegelijkertijd 

trainen met de meisjes van Stichting 

Kaatsfan. Hier zal ook een combinatie op 

het veld te zien zijn van trainers van zowel 

‟t Begjin als Kaatsfan. 

 

Overige activiteiten zullen we mogelijk in 

samenwerking met elkaar gaan 

organiseren., zoals clinics of andere 

activiteiten. Kortom, samen staan we sterk 

en hiermee kunnen we iedereen enthousiast 

maken voor het kaatsen, van jongs af aan 

via de talentengroep met doorgroei-

mogelijkheden. We gaan ervoor!  
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Start seizoen 2017 
Op dinsdag 31 januari jl. en woensdag 1 

februari jl. zijn we weer van start gegaan 

met de trainingen voor de jeugd. 

De dinsdagavond is de trainingsavond voor 

de schooljeugdcategorie en op 

woensdagavond staan de welpen en 

pupillen in de hal. In totaal zijn er 125 

deelnemers verdeeld over 11 groepen.  

 
Dit kunnen we natuurlijk niet realiseren 

zonder gediplomeerde trainers en 

enthousiaste assistent trainers. Voor dit 

seizoen hebben we vertrouwde gezichten, 

maar ook een paar nieuwe gezichten. 

Corné Tuinenga uit Berlikum is als 

zelfstandig trainer bij ons actief en 

Lennard Feenstra uit Franeker is nieuw als 

assistent trainer. In de afgelopen periode 

hebben Yvonne en Nynke hun diploma 

ook behaald en zijn nu actief als 

zelfstandig trainer. Het trainersteam bestaat 

nu uit: Ype Hiemstra, Rintsje Schilstra, 

Yvonne Eisma, Nynke de Schiffart, Corné 

Tuinenga, Niels Strikwerda, Lennard 

Feenstra, Menno Eisma en Jan-Tymen 

Eisma. 

Op de dinsdagavond worden we 

ondersteund door Hielke Miedema uit 

Stiens van Kaatsfan en vanaf de 

veldtraining wordt Rense Sijbesma uit 

Dronrijp ook nog aan ons trainersteam 

toegevoegd. Super enthousiaste trainers, 

waarmee we een mooi seizoen tegemoet 

gaan! 

 
Vanaf woensdag 12 april a.s. gaan we het 

veld op in Tzum met de welpen / pupillen 

en vanaf dinsdag 11 april a.s. gaat de 

schooljeugd het veld op in Franeker, dit in 

combinatie met de veldtrainingen van 

Kaatsfan.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Oant sjen! 
 

Met sportieve groet, 

Namens Keatsskoalle ‟t Begjin 

Griet Eisma-Greidanus 
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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: T. van Abbema, Ds. Van Dijkstraat 6, Tzum. Tel: 391188. 

 

Schema 2017 

Wanneer Wie 

zaterdag 4 maart De Moeting 

zaterdag 1 april Vereniging van Dorpsbelang 

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 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Januari 6160 4520 6920 5940 11820 7220 4860 7060 

Februari 4140 4500 4167 5360 6880 7900 8120 7720 

Maart 4780 4540 4560 5000 3620 3280 5740 6180 

April 5200 6020 6400 6140 7020 7300 7040 6560 

Mei 5600 3680 4720 5920 5160 6500 5380 5680 

Juni 3960 6660 6100 4040 5380 6140 7000 7520 

Juli 4780 4780 7140 5600 6540 4380 6180 6520 

Augustus 6300 3080 2700 3720 4980 6920 6200 5780 

September 4160 4880 5940 5580 4240 5600 6060 8360 

Oktober 4800  4440 5900 10160 6660 5580 5600 3880 

November 6200  5640 3980 5100 6300 7620 8400 8160 

December   3380 5740 5840 4530 4300 4860 5700 

Totaal   56120 64267 68400 73130 72740 75440 73920 
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Beste Mensen van Tzum. 

 
 

Bij deze doe ik een oproep om informatie 

te zoeken over de oud bewoners van de 

watermolen “Meerswal/Marswal” en 

omgeving daarvan te Lollum. 

  

 
 

 

Ik ben de jongste zoon van Bertus Tacoma 

en Janke Bonnema en mijn vader was de 

laatste molenaar (1959) aldaar.  Heel graag 

wil ik verhalen over de familie Bonnema 

van voor of tijdens de oorlog. Natuurlijk 

zijn interessante gebeurtenissen van latere 

periode ook welkom. Als het lukt met een 

datum erbij. Ook ben ik op zoek naar 

tekeningen/schilderijen van een oudoom 

van mij, B. Bonnema (Bindert) die leefde 

van 1895 tot 1977. Het kan ook zijn dat er 

nog brieven, gedichten of voorwerpen zijn 

van welke Bonnema dan ook. Heb al heel 

veel gegevens en foto‟s en de bedoeling is 

om een boek te maken hierover. Alvast 

bedankt voor de moeite, Henk Tacoma  

(geboren te Lollum). 

 

 

Mijn adres is: H. Tacoma 

Hikkaarderdijk  32   9177GA  Jislum. 

 

Mail: siebe_henk@zonnet.nl 

 

 

 

 

Advertentietarieven 
 
In de vergadering van de Vereniging van 
Dorpsbelang zijn de nieuwe 
advertentietarieven van de dorpskrant Op ‘e 
Hichte met ingang van 1 januari 2016 als 
volgt vastgesteld: 
 
 
Hele pagina, 5 x/jaar   €  150,00 
Halve pagina, 5 x/jaar   €    90,00 
Kwart pagina, 5 x/jaar  €    45,00 
Achtste pagina, 5 x/jaar  €    22,50 
  
 
Bij een eenmalige advertentie het 
aangegeven bedrag delen door 4. 
Voor adverteerders van buiten Tzum wordt 
25 % extra gerekend. 
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A C T I V I T E I T E N        K A L E N D E R 
 

Maandag 6 maart     Jaarvergadering  Dorpsbelang 

 
 

Zaterdag 11 maart      Bazar  Brassband Tzum                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

Maandag 13 maart               Ledenvergadering   

Begrafenisvereniging 
 

Woensdag 22 maart                K.F. Wez Wis                                                          

Voorjaarsvergadering   
 

Donderdag 27 april                                                      Koningsdag 

 
 

Zaterdag  20 mei 11.00 uur                                             Vriendin & Gezin 2017  

de Moeting 
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Beste Tsjommers! 

 

Dit jaar wordt er voor de 6e keer een collecte voor de 
NCFS   (Nederlands Cystic Fibrosis Stichting)  ook wel  

taaislijmziekte  genoemd, in Tzum  georganiseerd. 

U kunt helpen om mensen  met CF langer te laten 
leven. Door onderzoek leert men steeds meer over de 

ziekte en is de kwaliteit van leven van mensen met CF 

sterk verbeterd. Ook de levensverwachting is 
aanzienlijk gestegen. De ziekte kan echter  nog niet 

worden genezen en daarom zet de NCFS zich in voor 

extra onderzoek naar betere behandelingen en nieuwe 
medicijnen. 

Met de collecte in Tzum dragen we bij aan dat verdere 

onderzoek!  U  geeft toch ook? 
In de week van 27 februari  tm 4 maart kunt u de 

collectanten bij  u aan de deur verwachten! 
 

Mvg  Aukje Oosterhaven 
 

Op 18 Maart organiseert de 
Friesche Lange Afstand Lopers 

een wandeltocht vanuit het 
MCF ,De Helling,in Winsum.Er 

zijn drie mooie route,s uit 
gezet.De start tijden zijn: 

60km start om 8 uur 
40km start om 9 uur 
25km start om 9.15 

Wij hopen op een grote opkomst 
 

 

Bustijden 

Voor bus tijden van Arriva zie op 
www.9292.nl Voor meer 
informatie zie site van Arriva of 
bel 0900-9292 
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Bijen nieuws 

                               

 
Sinds begin 2015 houd ik 

bijen. Ik heb hiervoor een 

cursus „imkeren‟ gevolgd en 

mag mij daarom ook imker 

noemen. Ik houd in de 

bijenkasten bij mijn ouders 

op de boerderij honingbijen. 

Dit is maar 1 soort van de 

meer dan 300 soorten bijen die er bestaan. 

Het grootste gedeelte van de bijensoorten 

zijn solitaire bijen, wat inhoud dat ze niet 

in volken leven, maar zoals de naam al 

zegt, alleen.  

 

Veel insecten en vooral bijen zijn nodig 

om onze natuur in stand te houden doordat 

ze zorgen voor de bestuiving van allerlei 

bloemen, planten en bomen.  

De honingbij, zoals hun naam ook al zegt, 

halen honing.  

Als imker zorg je vooral dat een volk 

gezond blijft, ze de winter overleven en je 

de soort in stand houd door soms volken te 

splitsen of juist bij elkaar te voegen. 

 

 

 

 En als je het goed doet, kun 

je er in het voorjaar en de 

zomer honing vanaf halen.  

Imkers laten vaak genoeg 

honing in de volken zitten 

zodat bijen op hun eigen 

voorraad honing de winter 

kunnen overleven.  

 

Er is in Tzum een heel mooi park met veel 

groen, en hopelijk in het voorjaar en de 

zomer veel bloemen. Het idee is om daar 

ook een bijenvolk te huisvesten. 

De bijen krijgen een standplaats achter de 

heuvel. Er zal rondom de kast een hekwerk 

van gaas geplaats worden zodat de bijen er 

wel door kunnen, maar anderen niet bij de 

bijenkast kunnen komen. Bijen zijn heel 

vriendelijke dieren zolang je ze niet stoort. 

Als imker zal ik het volk verzorgen en de 

kast onderhouden. Een dorp is een ideale 

plek om bijen te houden omdat daar veel 

stuifmeel en nectar te halen valt.  

 

 

 

Nog een paar wist u datjes: 

- Een gemiddeld bijenvolk in de zomer uit 40 tot 50 duizend bijen bestaat? 

- Alleen de koningin eitjes kan leggen? 

- Dat de mannetjes (darren) alleen nuttig zijn voor bevruchting? 

- Een mannetje (dar) niet kan steken? 

- Een vrouwtjes-bij (werkster) in de zomer maar 6 weken oud wordt? 

- Bijen alleen steken als ze in gevaar zijn? 

- De bij na het steken dood gaat? Dit in tegenstelling tot een wesp? 

- Er wel een grote kans is dat de fruitbomen in het dorp nu meer vruchten geven? 

 

Mocht u vragen hebben mail dan gerust: Lideweyjorna@gmail.com 

 

Tot ZOEMMMMM…… Jorna 

mailto:Lideweyjorna@gmail.com
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.doenkids.nl/activitheek/phpimg/recreatheek_afbeeldingen_bibliotheek_916b86c1218984d193b_0a_2015_05_10_12_51_23_116143_bijtje-fotobehang-13028.jpg&imgrefurl=http://www.bszeilberg.nl/pagina/377598/Zomer+-+Bijen&docid=KCKiMJeEujimrM&tbnid=OrnFVQwdnkVstM:&vet=1&w=300&h=217&hl=nl&authuser=0&bih=723&biw=1024&ved=0ahUKEwi10qys7I3SAhVhCsAKHeO0CdYQMwg5KAowCg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5p6Ob7Y3SAhXFVRQKHXGODcIQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.nl/een-bij-bijenkorf-21458041.html&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNHCnsAP-JNIK6QXCtkKGNUmHhBr6Q&ust=1487101974481074
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   Schaak-topper! 
 

Namens de Staetlanskoalle nam Luuk 

Weijer deel aan het schaaktoernooi 

Franekeradeel. Hij wist een mooie 

vierde plaats in de wacht te slepen. 

Goed gedaan, Luuk!! 
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Yn petear mei……..     

 

 

 

Mischa Tulschinski 

 

 
Sinds een half jaar heeft het pand aan de 

Voorstraat  29 een nieuwe bestemming. 

 

 
 

Mischa Tulschinski woont en werkt hier in 

zijn eenmanszaak als piano- en 

meubelrestaurateur. Tevens handelt hij in 

allerlei antiek. 

 

 

 

Bij de oudere Tzummers zal het pand 

bekend staan als de winkel van Klaas 

Blanke en later de supermarkt van Han 

Adema. Daarna waren er verschillende 

bedrijven in gevestigd, van een kapsalon 

tot een koeienmuseum annex ijssalon. 

Maar vorig jaar is Mischa Tulschinski er 

komen wonen.  

 

Hij heeft beide ruimtes helemaal ingericht 

met schilderijen en kasten vol met antieke 

gebruiksvoorwerpen, van o.a. zilver en 

goud. 

Achter in het pand is de werkplaats waar 

piano‟s en meubels gerestaureerd kunnen 

worden.  

 

Mischa (1954) is geboren in de voormalige 

Sovjet-Unie. In 1969 is hij vertrokken naar 

Israël. Daar heeft hij 20 jaar gewoond en 

zijn muziekstudie afgerond. 

 

 
 

Via Duitsland is hij in Nederland terecht 

gekomen. Voordat hij naar Tzum vertrok, 

woonde hij in het Noord-Hollandse dorpje 

Schermerhorn. Maar Mischa zocht wat 

anders en kwam via Funda in Tzum. 

Hij vindt het hier fijn en relaxt om te 

wonen. 

 

Veel contact met dorpsbewoners heeft hij 

nog niet, omdat hij veel onderweg is. Er 

zijn bijna elke week wel beurzen en 

antiekmarkten waar hij met zijn 

handelswaar staat.  
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Mensen laten niet vaak meer hun piano‟s 

restaureren. Mischa, als echte vakman en 

muziekliefhebber vindt dat jammer. 

Volgens hem is hout een warm materiaal 

om mee te werken.  

Maar gelukkig zijn er af en toe antieke 

meubelen die moeten worden opgeknapt, 

en waar hij zijn passie in kwijt kan.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Het handelen in antiek vindt Mischa 

prachtig en interessant. En dan vooral het 

bestuderen van de historische achtergrond. 

Als liefhebber van antiek is het zeker de 

moeite waard, om eens een bezoekje te 

brengen in het pand van Mischa. Hij heeft 

geen openingstijden. Maar is alleen open 

op afspraak. Zijn nummer is 06-53814813.  

 

 

Eeke Westra 
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Hierbij de tweede oude foto uit mijn 

verzameling. 

 

Hier zien wij Ymte Osinga met zijn vrouw 

Tiet Osinga van Dijk, met dochter Anna in 

de koets. De foto is gemaakt op de 

Wommelserweg, voor de boerderij waar zij 

toen woonden. (Westerdijk woont er u)  

Vanaf 1919 woonde Ymte Osinga op de 

boerderij, hij was Gardenier en 

Veekoopman. In 1950 kwam zijn zoon 

Thomas Osinga er te wonen. De foto is van 

voor de tweede wereldoorlog ± 1934. Het 

kan zijn dat de foto op 5 juni gemaakt is. 

De koets is mooi versierd. 5 juni was 

vroeger in Tzum een feestdag, op die 

datum werd in Tzum de “Bonifatius dag” 

gevierd.  Er werd dan ook paardenmarkt 

gehouden met wedstrijden ringsteken enz. 

5 juni was de dag dat Bonifatius vermoord 

werd bij Dokkum in het jaar 754. 

Ook onze kerk wordt in oude geschriften 

ook wel de Bonifatius kerk genoemd.  

Mijn vader vertelde mij  het volgende eens 

over Ymte Osinga. 

In de oorlog verbleef Osinga in het 

concentratiekamp “Willemshaven “in 

noord Duitsland. Ook de jongste broer van 

mijn vader Piet Smedinga verbleef daar 

toen. De kamp overste was een paarden 

liefhebber, net als Osinga,  (hij zou na de 

oorlog naar Tzum komen.) daardoor kreeg 

hij extra eten en daar kreeg mijn oom Piet 

dus ook weer wat van. Zo hebben zij 

beiden de tijd in het kamp overleefd. Tot 

zo ver dit stukje Historie. 

 
Wat betreft foto nummer 1 in  de vorige 
“Op e Hichte” kreeg ik van Klaas van der 

Wey uit Franeker alle juiste namen door van de  

meisjes op de foto. 
Hier volgen ze: achterste rij van links naar 

rechts. Akke Overal, Tine v d Meulen, Aukje 

Bokma, Geertje Lanting, Harmke Oppedijk, 

Elske Kooistra, Jeltje Terpstra, Akke v d 
Meulen. (  Fedde v d Wey.) 

Middelste rij van links naar rechts. Afke 

Tichelaar, Wiep Greidanus, Yme de Vries, 
Aaltje v d Meulen. 

Voorste rij van Links naar rechts. Betsie 

Oppedijk, Rinske Overal, Aukje Terpstra, 
Hanna Postma. 

Piet’s Pagina 
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In Binnenstebuiten maakt kok Alain Caron een gerecht met Waddenrum en vraagt hij Maarten 

Gramsbergen de oren van het hoofd. (Foto Distilleerderij De Campen) 

Distilleerderij De Campen te zien in 

Binnenstebuiten op NPO 2 
Artikel is geplaatst door Jitze Hooghiemstra op 14-02-2017 - 16:59  Franeker Courant 

TZUM – Distilleerderij De Campen uit Tzum is vrijdag vanaf 18.50 uur te zien in het TV-

programma Binnenstebuiten van de KRO-NCRV op NPO 2. 

Eigenaar Maarten Gramsbergen komt in het programma omdat hij Waddenrum en andere dranken maakt. In 

Binnenstebuiten komt alleen de waddenrum aan bod. Daarnaast maakt Gramsbergen ook Eau de Vie en is hij 

bezig met nieuwe likeuren. 

Het contact tussen de distilleerderij en het TV-programma is tot stand gekomen doordat de zus van Sonja 

Smedinga, die de Franeker Courant tipte, fan van het eerste uur is van het programma. Zij gaf Gramsbergen op 

voor het programma. 

,,Het is natuurlijk heel bijzonder om met je passie op televisie te komen”, zegt smedinga over de distilleerderij, 

die een uit de hand gelopen hobby is van Maarten Gramsbergen. 

In Binnenstebuiten gaat kok Alain Caron een gerecht maken met de Waddenrum en vraagt hij Gramsbergen 

ondertussen de oren van het hoofd over het hoe en waarom van zijn passie 
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HELPT U ONS MEE SPAREN? 
 

Onze gymvereniging Animo is dit jaar 

ingeloot voor de jeugdsponsoractie van De 

Poiesz Supermarkten! Vanaf 6 februari 

ontvangt u bij uw boodschappen weer gratis 

sponsormunten. Met deze munten kunt u 

plaatselijke sportverenigingen, zoals de onze,  

steunen. 
 

Muntjes voor onze club kunnen alleen 

ingeleverd worden bij de Poiesz vestiging 

in het centrum van Franeker. 

 

Nu ligt deze vestiging voor veel Tsjommers 

helaas niet heel gunstig. Velen van u zullen 

hun boodschappen waarschijnlijk halen bij de 

vestiging bij het NS Station. 

 

 
 

 
 

Hoe kunt u ons helpen? 

Door uw muntjes mee te nemen naar 

Tsjom en daar in te leveren bij één van 

onze bestuursleden.  
 

Renske Hettema : Sportlaan 16 

Aafke Steenstra : Pastorijleane 4 

Lizzie van Leeuwen : Pastorijleane 28 

 

 

 

 

Voor onze leden organiseren wij een kleine 

wedstrijd: „Wie levert de meeste munten 

in?‟. Pakes, beppes, ooms en tantes kunnen 

dus ook de munten aan onze leden meegeven 

zodat zij ze zelf kunnen inleveren om hiermee 

misschien nog een leuke prijs te winnen.  
 

De munten krijgt u bij alle vestigingen van de 

Poiesz. 

De actie duurt tot 2 april aanstaande. 

Na afloop van de actie ontvangen alle 

deelnemende clubs een leuk bedrag voor hun 

gespaarde munten. Met dit bedrag kunnen wij 

nieuw gym/turn materiaal aanschaffen voor 

onze leden. 
 

Uw hulp is daarom van harte welkom!  
 

 
 

Op 7 april is er een afsluitend sponsorgala in 

het WTC Expo waarbij op een feestelijke 

manier de uit te keren sponsorbedragen 

bekend zullen worden gemaakt.  
 

Namens al onze jeugdleden danken wij u 

alvast heel hartelijk voor uw bijdrage ! 
 

 

Bestuur Animo 

                         

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiN3p30kuLRAhXCPxoKHZ6HAuAQjRwIBw&url=http://www.acvassen.nl/nieuws.php?nieuws_id=2265&psig=AFQjCNHDzmLxAuYkz9nCn8ecrIkGU30f1w&ust=1485600361557327&cad=rjt
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Ook op de Staetlansskoalle is iedereen na de 

feestdagen weer met frisse moed begonnen. In 

december zijn er nog een aantal activiteiten 

geweest die nog even genoemd worden. Ook 

op de facebookpagina van de Staetlansskoalle 

is veel nieuws te lezen en zijn foto‟s te 

bewonderen.  

EHBO Examen 

Op 2 december vond het EHBO examen 

plaats voor de leerlingen van groep 8. Na 10 

lessen waren ze klaargestoomd voor dit 

examen. Ze hebben heel goed hun best gedaan 

en zijn allemaal geslaagd! 

 
 

Kerstviering 

Op 23 december mochten we met elkaar kerst 

vieren door eerst samen te ontbijten in de 

klas. Daarna was er een viering in de hal. 

 
 

 

 

Nieuw spel materiaal 

Bij de Coop in Winsum zijn door de ouders 

van onze school doekoes gespaard. Dit 

leverde de school een bedrag op van € 125,--. 

Voor dit bedrag mocht spelmateriaal 

uitgezocht worden. De kinderen gaan hier 

veel plezier aan beleven. Met dank aan de 

ouders en de coop. 

 

 
 

Kookles 

Momenteel wordt er op de vrijdag weer 

ontzettend lekker gekookt. In kleine groepjes 

worden heerlijke gerechten bereidt, zoals 

ovenschotels en lekkere pastas.  

 

 
 

Website 

Bezoekt u regelmatig onze website en de 

facebookpaginavoor de allerlaatste nieuwtjes 

en informatie over  onze school. Beslist de 

moeite waard om die te bekijken. U kunt ons 

vinden op www.cbsstaetlansskoalle.nl. 

 

  

http://www.cbsstaetlansskoalle.nl/
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Van it Spinnenweb 

 
 

Vrijdag 13 januari was er een American Party. 

Een film kijken en genieten van alle lekkers 

dat iedereen mee nam. Wat is er een talent op 

gebied van koken en bakken in Tsjom. Er 

waren worstenbroodjes, popcorn, cupcakes, 

brownies en ga zo maar door. Iedereen was 

enthousiast over de avond. 

Na de voorjaars vakantie gaan we van start 

met een haak workshop. Haken is op het 

moment ontzettend hip, je kunt de leukste 

dingen maken, van knuffels en 

telefoonhoesjes tot mutsen en trendy 

woonaccessoires.  Iedere dinsdagavond van 

19 uur tot ongeveer 20.30 uur gaan we aan de 

slag. Iedereen vanaf groep 7 is welkom, ook 

voor volwassenen is dit een kans om je 

creativiteit uit te breiden. De kosten zijn 

€2,50. Per keer. Dit is inclusief materiaal. Op 

de poster hebben we aangegeven dat we graag 

willen dat men zich opgeeft voor 19 februari, 

dit om voor voldoende materialen te zorgen. 

Aangezien deze op „e Hichte later komt, is de 

opgave tijd wel wat ruimer, zowieso kun je je 

opgeven tot en met 28 februari. Zijn er 

mensen die nog wat haakgaren hebben liggen 

en dit wel willen missen, dan houden wij ons 

aanbevolen. De workshop wordt 

georganiseerd door Douwine, Klaske, 

Ramona, Gelske, Anneke en Jikke. Opgeven 

kan bij Douwine of Jikke, op de poster staan 

de adressen. 

De inrichting van it Spinnenweb gaat nog een 

beetje langzaam, we zijn ontzettend blij met 

de bartafels en stoelen die we van de 

showroom hebben mogen overnemen. Super 

bedankt Geesje en Trix. 

We staan open voor meer invulling van it 

Spinnenweb, we hebben echt ideeën en 

mensen nodig om van it Spinneweb een 

succes te maken.  
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PUZZEL NUMMER 1-2017 

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 29 april 2017 naar het 

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

De oplossing van puzzel 5-2016 was:  

“De heilige Nicolaas was bisschop van Myra in de eerste eeuw na Christus” 

De prijs is gewonnen door: Nellie Jorna, Wommelserweg 85 

 

Antwoordstrook Puzzel nummer 1-2017 

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

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

Adres:……………………………………………………………………. 
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It Hummelhonk 

27 januari 2017 nationale voorleesdag 

De peuters van It Hummelhonk zijn in het 

teken van de Nationale Voorleesdagen 

voorgelezen door Irene Kraakman van de 

bibliotheek. Ze hebben genoten en plezier 

beleeft aan het verhaal van “de kleine 

walvis”.
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Jah juh!…..wat 

tochst do dan? 

Aanst komme 

wy noch yn op 

é Hichte 

Oehh….der stiet 

Lieuwe te foto’s 

meitsjen! 

Wol swaaie 

hjer….. 


