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Redactioneel 
 

 

Het eerste nummer van Op ‘e Hichte 

van 2018 ligt weer voor u.                                     

Voor Fryslân wordt 2018 een 

bijzonder jaar als Culturele 

Hoofdstad. Misschien dat we er in 

Tzum niet heel veel van merken, ook 

al omdat de Slachte wandeltocht 

helaas niet doorgaat.                                           

Maar gelukkig hebben we onze eigen 

culturele evenementen, zoals o.a. het 

jubileumconcert  op 17 maart van 

Brassband Tzum.                                    

Voor Dorpsbelang staat 2018 in het 

teken van vernieuwing. In deze 

dorpskrant leest u er meer over !! 

Veel leesplezier! 

 

De redactie 

 

 

 

 

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 
*opmaak staand 

 

½  pagina, 5 x/jaar €  90,00 
*opmaak liggend 

 

¼  pagina, 5 x/jaar €  45,00 
*opmaak staand 
 

Bij een eenmalige advertentie het 

aangegeven bedrag delen door 4. 
 

Voor adverteerders van buiten 

Tzum wordt 25 % extra gerekend. 
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Nieuws van Dorpsbelang 
 
 

2018: het jaar van vernieuwing 

 

Voorzitter Abe de Vries merkte het al op 

bij de Winterkuier op 6 januari in De 

Moeting. In 2018 gaat er het nodige 

veranderen.  

 

 
 

 

Onze Dorpsvisie dateert van 2010. Dus is 

het hoog tijd om wat we toen met z‟n allen 

schreven weer eens tegen het licht te 

houden. Geldt nog steeds wat we toen 

vonden? Wat is gerealiseerd en wat niet, en 

vooral hoe en waarom? Hoe kijken we aan 

tegen de toekomst van ons dorp qua krimp, 

vergrijzing, leefbaarheid en veiligheid?  

Dat er een nieuwe Dorpsvisie nodig is, 

weten we al een tijdje. Maar het zijn vooral 

de omstandigheden om ons heen die tot nu 

toe tegengewerkt hebben. 

 

Tot nu toe. Want in 2018 zijn er nieuwe 

kansen waar we op kunnen inspelen, 

nieuwe mogelijkheden die we kunnen 

benutten. 

 

 

De gemeente Franekeradeel is niet meer, 

wij maken nu deel uit van Waadhoeke. 

Qua inwoners ruim 2 keer groter dan 

Franekeradeel (46.000 tegenover 20.000). 

En, nog belangrijker, qua dorpen en 

spreiding nóg veelzijdiger. Franekeradeel 

had 16 dorpen onder haar hoede, 

Waadhoeke heeft de zorg voor 40 (!) 

dorpen.  

 

Het is duidelijk dat je als gemeente met 40 

dorpen anders moet werken dan met 16. 

Want de dorpen hebben wel wat gemeen 

(krimp, vergrijzing), maar ze hebben ook 

allemaal hun eigen achtergrond, karakter 

en wensenlijstje voor de toekomst.  

 

 

Waadhoeke en Tzum SAMEN naar een 

nieuwe toekomst 

 

De afgelopen weken heeft Dorpsbelang 

gesprekken met de gemeente gevoerd over 

de vraag hoe wij – gegeven de nieuwe 

situatie – met elkaar willen omgaan. 

De gemeente beseft heel goed dat je met 

40 dorpen niet meer het principe van „one 

size fits all‟ kunt toepassen. Door de 

gemeente wordt het daarom ook 

toegejuicht als vanuit ons dorp zelf 

initiatief ontstaat en eigen keuzes gemaakt 

worden voor wat in de toekomst belangrijk 

is. Het staat ook in het coalitieakkoord van 

het nieuwe gemeentebestuur: de gemeente 

wil graag samen met de inwoners aan de 

slag. 
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Tzum heeft de afgelopen jaren bewezen 

behoorlijk zelfredzaam te zijn, zelf haar 

eigen boontjes te kunnen doppen als daar 

de ruimte en mogelijkheden voor zijn. De 

verbouwing van De Moeting is een 

sprekend voorbeeld, net als het vorig jaar 

geopende Nije Fertier op het oude 

kaatsveld. Wij hebben in het dorp genoeg 

kennis en kunde, wij kunnen heel veel zelf 

en hoeven niet op alle gebieden afhankelijk 

te zijn van de gemeente.  

 

 

Het WAT is duidelijk, het HOE mag u 

vanaf 26 maart zelf zeggen 

 

Wat Dorpsbelang en de Gemeente 

Waadhoeke willen is duidelijk. Daar is 

geen discussie over, het ligt ook volledig in 

elkaars verlengde. Meer zelfstandigheid en 

eigen verantwoordelijkheid voor het dorp 

gaat hand-in-hand met de gemeente-

ambitie om de inwoners binnen de grote 

kaders vooral meer ruimte te geven. 

 

Over het Hoe valt nog weinig te zeggen. 

Gemeente en Dorpsbelangen hebben 

natuurlijk wel ideeën hoe het zou kunnen 

lopen en wie wat waar zou moeten doen, 

maar het woord is niet aan Dorpsbelang of 

de Gemeente. Het woord is aan de 

inwoners. Aan de Tsjommers zelf, dus. 

 

Daar gaat het in de toekomst om, dat is 

Lokale Democratie. De gemeente geeft de 

grote lijnen en kaders aan, de bandbreedte, 

de inwoners samen bepalen binnen die 

bandbreedte wat er op verschillende 

gebieden moet gebeuren en hoe dat het 

beste kan.  

 

 

26 maart 2018: start van de Lokale 

Democratie in Tzum 

 

Noteer de datum in de agenda: maandag 26 

maart, 19:30 u., De Moeting. De Jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering van 

Dorpsbelang Tzum. Voor de pauze het 

officiële onderdeel van de vergadering en 

daarna het informele en vaak interessante 

deel (afgezien van het drankje in de derde 

speelhelft, natuurlijk…). 

 

Op 26 maart komt de gemeente 

Waadhoeke naar onze Jaarvergadering om 

samen met u, leden van de Vereniging 

Dorpsbelang en andere geïnteresseerde 

Tsjommers, in gesprek te gaan over de 

toekomst. Waar willen we heen, wat 

vinden we belangrijk voor de toekomst, 

welke thema‟s hebben prioriteit, welke 

keuzes maken we, hoe gaan we die nieuwe 

Lokale Democratie samen  vorm geven… 

 

De gemeente staat er volledig voor open, 

het woord is die avond aan ons, aan u. 

 

 

Wie 26 maart wegblijft, mist veel. 

Vooral kansen om mee te doen. 

 

26 Maart kan het keerpunt worden. De 

omslag van oud naar nieuw, van 

centralistisch bestuur en beheer naar 

zelfstandig organiseren en inrichten, van 

afhankelijkheid naar zelfredzaamheid. Wat 

dat betreft verwachten wij dat de 

thuisblijvers die avond ongelijk krijgen. 

Als je niet bij de Jaarvergadering aanwezig 

bent, kun je ook niet actief meedoen en mis 

je kansen om bij te dragen aan de toekomst 

van Tzum. 

 

 

Iedereen is van harte welkom op 26 

maart in De Moeting 

 

De uitnodiging en de agenda voor het 

officiële deel van de Jaarvergadering 

worden begin maart verspreid en 

gepubliceerd op www.tsjom.nl en 

FaceBook. Maar noteer de datum vast in 

de agenda. Het wordt een mooie avond! 
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Burgelijke stand  vanaf dec, 2017. 
 

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 4 december 2017 in 

“Martenahiem” 

Reintje Abma-Jellema op de leeftijd van 

79 jaar. 

Sinds 18 augustus 2014 weduwe van 

Hilbrand Abma. 

 

 

Overleden op 16 december 2017 in 

“Martenahiem” 

Jan Hallema  op de leeftijd van 84 jaar. 

Echtgenoot  van Tetsje Hallema-Mollema. 

De Crematie heeft in Sneek 

plaatsgevonden. 

 

 

Overleden te Drachten op 21 december 

2017. Sake Bosch. 

Op de leeftijd van 61 jaar 

Sake was geboren op 21 september te 

Achlum, en heeft 30 jaar lang aan de 

Voorstraat in Tzum gewoond. 

 

 

Overleden op 6 januari 2018 in 

“Martenahiem‟‟ 

Tietje Tilstra van der Wey op de leeftijd 

van 81 jaar 

Afscheid en begrafenis hebben in Ried 

Plaats gevonden. 

 

 

Overleden op 9 januari 2018 in 

„‟Martenahiem” 

Siebe Greidanus op de leeftijd van 95 

jaar. 

Sinds 21 september 2004 weduwnaar van 

Dieuwke Greidanus-Feenstra. 

Overleden op 15 januari 2018  Slotwei 8 

Tzum. 

Door een bedrijfsongeval 

Wilfred Vrieswijk op de leeftijd van 47 

jaar 

Afscheid en begrafenis hebben op 20 

januari plaatsgevonden in Achlum 
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Waarme winterkuier 
 

 

Tydens in fergadering fan de 

toanielferiening wie der in idee untstien, in 

kuier organisearje mei ûnderweis fertier. 

Fan in idee gong it nei in plan. Mar koenen 

wy dat as besjoer allinich? Wy foenen selts 

fan net, it lyke ús wol in goed idee om 

derfoar in oantal minsken te freechjen.  

Wy ha derfoar in spesjaal komitee yn it 

libben roppen wermei wy it organisearre 

hawwe. 

 

 

Yn it begjin wie it sykjen, wat sille wy 

dwaan, wat wolle wy dwaan, foar wa en 

hoe?! In soad dingen wer wy mei oan de 

slach moasten. It komitee bestjit út 8 

minsken. In moai oantal, werfan elk syn 

ideeën, kennis en spesjaliteiten hat. 

 

 

Wy binne yn july út ein set mei de earste 

fergadering. 

Nei in soad fergaderingen en petearen 

hienen wy de route en de ynfolling  klear. 

Mar dat hienen wy allegjir wol moai 

betocht, mar soe it wurkje? 

Derom binne Klaas Terpstra en Piet 

Sytsma op in jún tegearre de rûte by del 

gien. Alle tiiden opskriuwe fan punt nei 

punt. En dernei thús alles útwurkje. Wa 

start wér en welke rúte rinne se allegjirre, 

wy fúnen it belangryk dat alle groepen 

moai trochgean koenen bij alle punten. 

Yn de wike fan de kuier noch foar de lêste 

kear fergaderje en regelje en toen koe it 

wol wurde! 

 

 

6 jannewaris De waarme winterkuier! 

Op sneon 6 jannewaris 2018 wie it dan 

safier! Wat soe it waar dwaan? It wie 

droech waar. En net al tefolle wyn. MOAI! 

Om 13.00 oere binne wy as toanielbestjoer 

en komitee út ein set om alles klear te 

setten. Dat gong moai flot allegjirre en wie 

hiel gesellich. 

De kuier begong om 19.00 oere yn de 

Moeting. Wat in opkomst!! 

GEWELDICH! 

 

Wy fûnen it sa spannend hoefolle minsken 

at der komme soenen, we wisten net wat 

wy ferwachtsje koenen, úteindelijke 

hawwe der 120 minsken meidien oan de 

tocht! SUPER! 

De minsken binne yn groepen ferdielt en 

eltse groep hie in lieder. 

Rún 19.15 oere is eltse starten. 

Der wienen yn totaal 6 groepen. Eltse 

groep begûn op in oar punt en sa rûn elk 

syn eigen rûte. 

 

 
 

Wat kamen de minsken ûnderweis tsjin? 

* In ferhaal fan Klaas Terpstra ûnder de 

toer fan it Tsjerke *Musiek en dûns yn de 

garage fan Klaas Terpstra * In toanielstikje 

yn de skourre fan Richard Terpstra * In 

moaie foto tentoanstelling fan Douwe 

Jorna yn de garage fan Lucas op de Jorit 

Martensstrjitte * In winterferhaal troch 

Jikke Terpstra yn Martenahiem * 
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Keatsgelûden mei swevende keatsbal yn it 

Nije fertier * 

 Live musiek yn de hal fan Abe en Grietje 

de Vries troch Truus Overal en Erwin 

Hoekstra * 

 

 
 

In film fan de âld molkfabriek yn it bosk 

fan Tsjom * Sla 2017 fan jo ôf op de 

oaljefetten yn it bosk * In prieuwerij fan 

Destilleerderij de Campen (fan 

Gramsberen út Tsjom) * In âld beppe mei 

har rollator mei ûnderweis in soad 

ûngemakken en rare kluchten * In skiër op 

de fiets dy‟t op syk wie nei de piste 

bij……..? * Der binne underweis moaie 

foto‟s makke troch Lieuwe Bosch (te 

besjen op www.tsjom.nl)  

 

 
 

Toen elk de kuier rún hie, wie der lekkere 

earte en in borrel te krijen yn de Moeting.  

De finish wie kombinearre mei de 

nijjiersborrel fan de Moeting. In moaie 

kombinaasje! 

Elk hat yn de foyer neiprate kinnen oer de 

tocht, oer dat wat se underweis belibbe 

hienen en even bijprate. 

 

Wylts at elk gesellich yn de foyer wie, hat 

it komitee gau alles op de rûte opromme. 

En fansels ek nei de foyer om even 

gesellich nei te praten oer dizze prachtige 

jûn. 

Nei moannen fan tarieding kinne wy wol 

sizze dat wy in prachtige jûn hân hawwe. 

En we hawwe in soad moaie reaksjes 

krygen fan de dielnimmers. It wie foar ús 

as bestjoer en komitee boven ferwachting! 

Jong en âld die mei en de sfear yn de 

groepen wienen hiel goed. 

Wy wolle eltsenien betankje die dizze 

kuier meimoochlik makke hat yn welke 

foarm dan ek!  
Ek wolle wy losse fearren betankje as 

haadsponsor mei hun subsydzje! 

 

 
 

Dankewol allegearre en wa wit oant in oare 

kear! 

It bestjoer en komitee fan Nut en 

Genoegen Tsjom 

 

 

 

 

Klein gebaar,  groot geschenk!! 
 

Wat een klein gebaar al niet kan doen. 

Eind november 2017 werd het Spinnenweb 

waar we mochten bloemschikken steeds 

meer omgetoverd tot een “groencentrum” 

met ruim 150 kerststukjes, kransen etc. 

Na de geweldige verkoop werd een 

prachtig bedrag van € 1671,00 opgehaald. 

Een gedeelte van de opbrengst is naar Tea-

Rixt Wijnia gegaan voor haar World 

Servants project. 

http://www.tsjom.nl/
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Het andere deel is naar  de 

Vreugdekinderen gegaan. 

 

Op 30 december kwam er een delegatie 

van de doopsgezinde gemeente uit 

Leeuwarden 

naar Tzum om de cheque met €1100.00 in 

ontvangst te nemen.  

In 2010 heeft deze gemeente dit 

kleinschalige project aangenomen. 

Het project Vreugdekinderen (voorheen ” 

weggooi” kinderen) vangt kinderen in 

Zuid-Afrika (Tsepang) op die met HIV 

besmet zijn. 

Dit opvangtehuis wordt gerund door 2 

Nederlandse echtparen die daar wonen. 

Verschillende gemeenteleden uit 

Leeuwarden hebben met eigen ogen gezien 

hoe de situatie daar verbeterd. 

Al blijft het een punt van aandacht om geld 

in te zamelen, omdat de prijzen van 

voedsel stijgen en er beveiliging nodig is. 

Na een enthousiaste uitleg wat het project 

Vreugdekinderen inhoud, werd de cheque 

overhandigd. 

 
In Zuid-Afrika waren ze al geïnformeerd 

door leden v/d doopsgezinde gemeente dat 

ze een bijdrage zouden ontvangen. 

Hierop reageerden ze met een bedank mail. 

Hieronder volgt een stukje uit deze mail (in 

het Afrikaans).  

 

Aan almal betrokke by die Tsjum-skenking 

aan dei Vreugdekinders Kersfees 2017. 

 

Die kinders se vreugde het geen perke 

geken met die nuus van ‟n ruim gift wat 

aan hulle toegewys gaan word. Hul eerste 

reaksie was dat hulle nou elke dag botter 

op hul brood gaan kry en nie net sommige 

dae nie!!!  In ‟n tyd waar geldnood aan die 

orde van die dag is, is hierdie gift wat deur 

die gemeenskap van Tsjum ingesamel is 

baie welkom. Die Vreugdekinders is 

saamgestel uit kinders wat aids het deur 

hul ouers verwep is, as seks-slawe 

misbruik en verhonger op straat gegooi is, 

verstandelik vertraag is, alcohol sindroom. 

Almal hier het ‟n hartseer agtergrond. 

Tog wil dit voorkom asof Die Here hierdie 

“weggooi kinders”as Sy spesiale 

lieflingsgroep beskou. Hulle is eintlik 

Koningskinders. By ons het hulle nog 

nooit honger gaan slaap nie, hulle klere is 

altyd skoon en hulle word in die liefde 

van die Here onderrig. 

Die kinders op die foto se vir julle dankie 

en die mooi dagtertjie se broodjie is met 

botter gesmeer!!! 

 

 
Als dank kreeg iedereen die geholpen heeft 

met de kerststukjes/kransen etc. een kaars 

van de doopsgezinde gemeente. 

We kunnen terug kijken op een waardevol 

samen zijn en weten dat het geld goed 

terecht is gekomen. 

 

Namens alle bloemschiksters 
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CONCERT COMMISSIE 
 

In 2003 is voor de Johanneskerk in Tsjom 

de stichting Toer en Tsjerke gevormd. 

Vanuit deze stichting zijn in 2009 een 

aantal mensen benaderd en is de 

concertcommissie opgericht. 

De „Concertcommissie Claes Douwesz‟ 

bestaat uit muziekliefhebbers die de 

Johanneskerk in Tzum, met zijn prachtige 

orgel, willen promoten. 

 

Ons doel als Concertcommissie Claes 

Douwesz is om in de kerk concerten te 

organiseren en muziek te laten horen die 

bij dit gebouw passen.  

 

Om onze bestuurszaken te kunnen doen, 

zoeken wij enkele enthousiaste mensen ter 

versterking van ons team, met name 

iemand die de functie van secretaris kan 

vervullen. 

 

Zou jij hiermee kunnen helpen? 

 

Concertcommissie Claes Douwesz 

Contact: Tjidsger Westerdijk, 

tel. 0517-452600 

mail: westerdijk51@gmail.com 

 

 

 

Oproep Oud Papier 

                           
Sinds jaar en dag wordt iedere eerste 

zaterdag van de maand tussen 9 en 10 

het oud papier opgehaald. Het ophalen 

wordt door vrijwilligers gedaan en de 

opbrengsten komen ten goede aan 

verschillende verenigingen in het dorp. 

Een win-win situatie.  

 

De kwaliteit van het aangeleverde 

papier heeft invloed op de prijs die we 

als dorp ervoor krijgen. Zit er plastic 

folie, melkpakken of ander materiaal 

tussen dan krijgen we een lagere 

vergoeding.  

 

Ook zien we steeds vaker dat al op 

vrijdagavond het oud-papier buiten 

wordt gezet. Als het die nacht regent 

wordt het papier een kleffe bende. 

Ook willen honden nog wel eens het 

oud-papier gebruiken om hun 

territorium af te bakenen. Je zal 

begrijpen dat dit niet heel fijn is voor 

de vrijwillige papier ophalers.    

 

Onlangs is er uit baldadigheid papier in 

de brand gesoken. Dat we als dorp het 

oud-papier zelf ophalen wordt gedoogd 

door de gemeente. Komt dit soort 

ongein vaker voor dan kan dit tot 

gevolg hebben dat de gemeente andere 

regels maakt en Tzum zijn inkomsten 

mist. 

 

Kortom: et het papier, zonder 

plastic, op zaterdagochtend buiten 
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Grote Speelgoed -en boekenmarkt 

voor  

 

 

 

Vrijdag 23 februari, voorafgaande aan de 

voorjaarsvakantie, wordt er een speelgoed- 

en boekenmarkt gehouden in het 

speellokaal van de Staetlansskoalle in 

Tzum. 

Er is een  groot aanbod van tweedehands 

speelgoed en  een divers aanbod in boeken 

voor kinderen en volwassenen. 

Voor  een klein bedrag  kunt u leuke 

aankopen doen.  

De  verkoop start om 12.00 uur  en sluit 

om 18.00 uur.  

Jong en oud : welkom ! 

 

De opbrengst is voor Stichting 

Victory4All die werkzaam is in de 

sloppenwijken van Jeffrey‟s Bay en 

Humansdorp in  Z-Afrika  

 

Deze Stichting helpt kinderen aan goed 

onderwijs,  en biedt opvang en naschoolse 

activiteiten aan.  

 

Deze zomer gaat een groep van 10 

personen uit Franeker e.o. op  

werkvakantie naar Z-Afrika om 

voorkomende werkzaamheden te 

verrichten op de projecten van 

Victory4All. 

 
Saskia de Jong, leerkracht groep 1/2 van de 

Staetlansskoalle  is mede initiatiefnemer 

van deze werkvakantie . 

De nieuwe school van Victory4All  het 

Kings College in Jeffrey‟s Bay.

Vrijdag  23 februari van 12.00 tot 18.00 

Grote speelgoed- en boekenmarkt 

Locatie: speellokaal   

Staetlânsskoalle in Tzum 

 

 Veel speelgoed voor €0.50 en €1.00 ! 

 Divers aanbod kinder – en volwassen boeken! 

 Koffie, thee en fris verkoop ! 

Opbrengst is voor Stichting  

die werkzaam is in de sloppenwijken van Zuid-Afrika 
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Kort Voetbal  nieuws 

 

 

Er is momenteel geen sprake van echt 

voetbalweer. Na een zeer natte periode 

(november/december) waarin we 

genoodzaakt waren om vooral in de zaal te 

ballen is het nog steeds onbestendig. Hier 

en daar een oefenwedstrijd of inhaal-

wedstrijd zonder normaal te kunnen 

trainen. 

Zaterdag 10 februari is – als het goed is- de 

competitie weer van start gegaan voor alle 

teams van de VV Tzum! 

Wat bijzonder is deze keer is dat Tzum 1 

nog steeds meedoet in het Bekertoernooi, 

zij zijn inmiddels in de 3
e
 ronde gekomen 

en moeten binnenkort ook hier weer in 

aantreden! We hopen op een thuiswedstrijd 

zodat we hier dan ook wat bijzonders van 

kunnen maken. Dit is nog even afwachten! 

 

Op zaterdag 27 januari jl was er voor de 

34
e
 keer de Halve marathon van Tzum. SV 

Friesland en VV Tzum hadden alles weer 

in gereedheid gebracht voor de lopers. De 

deelname viel ietwat tegen, er waren nu 

zo‟n 220 deelnemers. Hierbij ook weer een 

aantal Tzummers. Hierbij hun tijden; 

 

21,1 km; Oege Piet van der Weij liep op de 

afstand een persoonlijk record! Dit staat nu 

op 1.35.54! 

Erik Vogelaar liep 1.41.19. 

Nynke de Jong – in training voor haar 

Muskatlon in Indonesie – liep hier een tijd 

van 1.56.14 

 
 

 
 

16,1 km tijd René Vellinga; 1.21.13 

10,2 km Truus Overal 48.55 ( zij was 2
e
 bij 

de Dames!) Jessye Greidanus 54.25 (4
e
), 

Marieke Meinsma 54.53 (5
e
), Alida van 

der Sluis 59.02,Gerbrich Elgersma 59.47, 

Coby Wille-Dekker 1.00.14, Joukje Atsma 

en Nynke Hilverda 1.04.44 

Erwin Atsma werd bij de heren 7
e
 in een 

tijd van 44.30!  
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5,5 km; Hier was Tsjitske van der Sluis bij 

de Dames het snelst in 29.40, Marrit 

Strikwerda werd 2
e
 in 31.29, Marrit en 

Jildau Wielenga en Alise Elgersma 4, 5, en 

6 in 34.40. Marije van der Meulen en Lotte 

Weijer deden er 39.31 minuten over. 

 

 
 

 

 
 

 

Ook de Jeugd kon hun rondjes weer lopen 

in twee groepen bij de jongste groep werd 

Dankert Vogelaar 1
e
 in 4.15 minuten, Feije 

Tamminga werd 2
e
 in 5.26, Brend 

Oosterhaven 3
e
 in 5.44, Janet Adema 4

e
 in 

precies 6 minuten en Frouk Oosterhaven 

werd 6 in 6.12 

 

 

 
 

 

Bij Jeugd 2 was Dytmar de Groot de 

snelste in 7.11 minuten, Pieter Zijlstra 

werd 2
e
 in 7.36. Jorick Tamminga werd 5

e
 

in 8.54 en Piter de Groot 6
e
 in 9.40.  
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Lieuwe Bosch heeft ook hier prachtige 

foto‟s gemaakt. Deze zijn te zien op de site 

van Tsjom.nl! 

 

Stratenvoetbal en afsluiting seizoen; 

We moeten vooruit kijken en plannen en 

dus ook data vast stellen voor deze 

activiteiten. Het Stratenvoetbaltoernooi zal 

dit jaar plaats vinden op vrijdag 8 juni 

( uitnodigingen volgen tzt) en op zaterdag 

9 juni zal de afsluiting van het Voet-

balseizoen 2017/2018 zijn. Dit is voor 

zowel de Jeugd als de Senioren. 

Op zondag 10 juni is er nog een andere 

activiteit op It Lyntsjepark, want dan kan 

er weer geteatst worden. Op deze manier 

kunnen we gezamenlijk gebruik maken van 

de tent en er een gezellig weekend van 

maken! 

 

Op www.vvtzum.nl vindt u meer 

informatie over de Tzummer 

Voetbalvereniging, zoals het programma 

zodat u eens op It Lyntsjepark kunt zien! 

De koffie staat altijd klaar op 

wedstrijddagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep!!                       

                        

Wie heeft er zin om op 

recreatieve wijze mee te 

badmintonnen! 

Kom dan eerst vrijblijvend een 

keer langs op woensdagavond van 

19.30-21.30 uur in de Moeting. 

Leeftijd vanaf +/- 16 jaar tot ? 

Voor meer informatie neemt 

contact op met Gelske Venema 

telefoonnummer 0517 

452873/06 17381027 

Hopelijk tot snel!!  

 

http://www.vvtzum.nl/
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Beste Tsjommers! 
 

Dit jaar wordt er voor de 7e keer een 

collecte voor de Nederlandse Cystic 

Fibrosis Stichting in Tzum georganiseerd. 

 

Wat is de NCFS?  

 

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 

(NCFS) is hét expertisecentrum op het 

gebied van Cystic Fibrosis (CF). De NCFS 

behartigt de belangen van mensen met CF, 

geeft voorlichting en maakt 

lotgenotencontact mogelijk. Daarnaast 

stimuleert, coördineert en financiert de 

NCFS wetenschappelijk onderzoek. Voor 

dat onderzoek is geld nodig, veel geld.  

 

Wat is CF? 

 

Een ziekte waaraan je jong sterft. Te 

jong… vroeger haalde je de puberteit niet 

eens; nu kun je er misschien 40 mee 

worden… als je geluk hebt. CF leidt bij 

vrijwel alle patiënten tot opeenvolgende 

ziekenhuisopnamen en een vroegtijdig 

overlijden. Er zijn nog steeds kinderen met 

CF die niet volwassen worden. Ondanks 

alle medicijnen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De feiten over CF 
 Cystic Fibrosis, ook wel 

taaislijmziekte, is een 

ongeneeslijke, erfelijke aandoening 

met een dodelijke afloop.  

 Kenmerk van CF is het taaie slijm 

dat door de slijmklieren in het hele 

lichaam wordt afgescheiden.  

 CF leidt tot toenemende 

luchtweginfecties met 

onomkeerbare beschadiging van de 

longen en stoornissen in de 

spijsvertering.  

 CF is de meest voorkomende 

erfelijke ziekte met een beperkte 

levensverwachting.  

 

Langer zullen ze leven! 

U kunt helpen om mensen met CF langer 

te laten leven. Door onderzoek leren we 

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. Daarom 

zet de NCFS zich in voor extra onderzoek 

naar een betere behandeling en nieuwe 

medicijnen.  

 

Met de collecte in Tzum dragen we bij aan 

dat verdere onderzoek! U geeft toch ook?  

 

 

 

De collectanten komen in de week van 

19 februari tm 24 februari bij u langs! 
 

 

 

Alvast bedankt! 

 

Aukje Oosterhaven  
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Nieuws van het kaatsveld 

K.F.Wêz-Wis Tsjom 

Het nieuwe jaar is inmiddels 

begonnen. De trainingen voor 

de jeugd zijn begonnen in 

Sporthal “De Trije” in Franeker 

(pupillen en schooljeugd) en in 

de gymzaal van dorpshuis “De 

Moeting” in Tzum. Onze 

wedstrijdagenda voor het 

komende seizoen is inmiddels 

ook definitief en zal in ons boekje 

“Keatsnijs” worden gepubliceerd. 

M.a.w; de voorbereidingen zijn alweer in 

volle gang. 

 

Elk jaar zijn er mensen nodig om bij de 

trainingen te helpen. Lijkt het je wat? Of 

heb je een maatschappelijke stage te 

volbrengen? Meld je bij 1 van 

bovengenoemde trainers!!  

 

Ook zoektocht naar nieuwe bestuursleden 

is nog niet voorbij…… 

Mocht iemand interesse hebben om ons 

bestuur te versterken dan horen we dat 

graag!!!  

 

Als het aan ons ligt komt hier in Tzum op 

“‟t Lyntsjepark” een kaatsmuur. Het 

muurkaatsen (wallball) neemt hier in de 

regio zodanig toe in populairiteit dat we 

hier eigenlijk niet onderuit kunnen. In de 

gymzaal van De Moeting hebben al velen 

kennis kunnen maken met deze “nieuwe” 

variant in de kaatssport. Op het overleg 

met de andere verenigingen en het SBST 

zal deze wens naar voren worden gebracht 

en zal gepolst worden of hier voldoende 

draagvlak voor is. Daarna worden de 

plannen concreter gemaakt en zal een plan 

gepresenteerd worden. Hiertoe is al het één 

en ander opgevraagd. 

 

Diplomakaatsen 
Het komende jaar gaan we weer 

diplomakaatsen. De jeugdcommissie gaat 

dit organiseren en zal plaats vinden op 

dinsdagavond 10 juli 2018 

Komende seizoen KNKB 

In seizoen 2018 mogen we maar 

liefst 4 KNKB wedstrijden 

organiseren i.p.v. 3. Op 26 mei 

organiseren we een Dames 1
e
 

klasse d.e.l. partij. De elk jaar 

terugkerende jeugdwedstrijd, in 

de categorie Pupillen (10 en 11 

jaar), de Prins- en 

Prinsessenpartij staat gepland op 

zaterdag 7 juli en op zondag 16 

september zal er een Heren 50+ wedstrijd 

georganiseerd worden. Hier verwachten we 

natuurlijk ook wat 50+-ers uit Tzum op de 

deelnamelijst! 

 

Keatsstêd 2018 30 juli – 5 augustus  

In verband met Culturele Hoofdstad 

Leeuwarden 2018 is er een stichting 

opgericht; Keatsstêd 2018. Deze stichting 

wil in de week van de PC van 2018 in 

Franeker een Kaatsweek organiseren. Deze 

wordt georganiseerd in samenwerking met 

de PC, KNKB, KV Jan Bogtstra, en met 

European Sports for all games. 

 

30 juli 2018 - Feestelijke opening op it 

“Sjûkelân, inclusief loting PC 

  

31 juli 2018 - Dameskaatsen met zachte 

bal op Raadhuisplein en Voorstraat (12 

parturen)  

 

1 augustus 2018 - PC op it Sjûkelân 

 

2 augustus 2018 - Europees 

kampioenschap -  “Europees spel” op 

sportvelden Hertog van Saxenlaan  

 

3 augustus 2018 - Europees 

kampioenschap – muurkaatsen (wallball) 

(op it Sjûkelân met mobiele muren) 

 

4 augustus 2018 - Europees 

kampioenschap - Llargues op de voorstraat  

 

5 augustus 2108 - Jongenswedstrijd 

generale voor de Freule op it “Sjûkelân” 
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Komende seizoen Federatie 
 

 

Vanuit de Federatie heeft Tzum 1 westrijd 

te organiseren op woensdag 25 april. Het 

gaat hierbij om de schoolkaatswedstrijd 

waar de Federatie traditioneel het seizoen 

mee begint. En dat is de laatste jaren altijd 

in Tzum. De schoolkinderen komen dan 

weer langs bij u om te vragen een bijdrage 

te leveren.  

 

Andere data van de Federatie; 

Federatiecyclus jeugd (op 

woensdagmiddag); 

9 mei in Dongjum/Ried 

12 mei in Schalsum/Zweins 

30 mei in Herbayum/Midlum 

13 juni in Franeker 

27 juni in Achlum 

 

9 juni Master Fokkemapartij in Hitzum 

 

24 juni zachtebal wedsstrijd voor senioren 

in Herbayum 

21 juli Federatie Franekeradeelpartij jeugd 

in Peins 

22 juli Federatie franekeradeelpartij 

senioren en dames in Peins 

 

 

 

Acties!  

 

We hebben ons weer ingeschreven voor 

deelname aan de Jeugd sponsoractie van 

Poiesz. We zijn ingedeeld bij de Poiesz aan 

de Julianalaan in Franeker. Zoveel 

mogelijk Poieszmunten verzamelen voor 

een zo hoog mogelijk sponsorbedrag voor 

onze vereniging!!! U kunt uw munten 

verzamelen en bij 1 van de bestuursleden 

in de brievenbus doen. 

 

 

Dan zorgen wij dat deze munten in onze 

verzamelkoker komt!!! 

Help ons!!  

 

 

Ook staan we weer ingeschreven bij het 

Rabo dorpenfonds. Hier kunnen alle leden 

van de Rabobank weer op ons stemmen. 

Hoe meer stemmen we krijgen hoe hoger 

het sponsorbedrag is. Stem allen op 

K.F.Wêz-Wis Tsjom!! 

 

 

De soepverkoopactie is inmiddels alweer 

achter de rug. Het was wederom een 

succes! De opbrengst hiervan is tot nu toe 

€546,25. Wel hoorden we van ons 

geweldige leger aan helpers dat er redelijk 

veel mensen niet thuis waren.Daarom; Er 

zijn nog wel wat blikken snert over! Mocht 

hier nog interesse voor zijn dan kunt u dit 

kenbaar maken via info@kfwezwis.nl . 

Dan zorgen wij ervoor dat u nog wat 

blikken krijgt!! 1 blik voor €2,50, 2 

blikken voor €5,00 en 3 blikken voor 

€7,00. 

Ook vanaf deze plek willen we alle 

vrijwilligers, die deze actie mede tot een 

succes hebben gemaakt, nog een keer heel 

hartelijk danken voor hun hulp!!! 

Deze soepactie werd mede mogelijk 

gemaakt door; 

 

 
 

Tolsma in Winsum 

 

 

We hopen op een mooi en sportief 

seizoen!!! 

 

 

Namens het bestuur, 

Auke van der Meulen 

mailto:info@kfwezwis.nl
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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 2018 
Wanneer Wie 

Zaterdag 3 maart De Moeting 

Zaterdag 7 april Vereniging van Dorpsbelang 

Zaterdag 5 mei De Moeting 

Zaterdag 2 juni  Voetbalvereniging 

Zaterdag 7 juli Voetbalvereniging 

Zaterdag 4 augustus Voetbalvereniging 

Zaterdag 1 september Vereniging van Dorpsbelang 

Zaterdag 6 oktober De Moeting 

Zaterdag 3 november Wêz Wis Tsjom 

Zaterdag 1 december Wêz Wis Tsjom 

 

 

Jaar 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Januari 6560 5720 6160 4520 6920 5940 11820 7220 4860 7060 

Februari 5200 5740 4140 4500 4167 5360 6880 7900 8120 7720 

Maart   5220 4780 4540 4560 5000 3620 3280 5740 6180 

April   4940 5200 6020 6400 6140 7020 7300 7040 6560 

Mei   4740 5600 3680 4720 5920 5160 6500 5380 5680 

Juni   4540 3960 6660 6100 4040 5380 6140 7000 7520 

Juli   5800 4780 4780 7140 5600 6540 4380 6180 6520 

Augustus   4280 6300 3080 2700 3720 4980 6920 6200 5780 

September   3700 4160 4880 5940 5580 4240 5600 6060 8360 

Oktober   4560 4800 4440 5900 10160 6660 5580 5600 3880 

November   6420 6020 5640 3980 5100 6300 7620 8400 8160 

December   4860 5240 3380 5740 5840 4530 4300 4860 5700 

Totaal 11760 60520 61140 56120 64267 68400 73130 72740 75440 73920 
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Oproep 

 

In 2017 ging-ie naar de 

Speeltuincommissie, naar wie gaat-ie dit 

jaar? 

Welke persoon of welke Tsjommer 

vereniging of commissie verdient de Beker 

van Verdienste 2018? 

 

 
 

U kunt uw kandidaat tot 12 maart indienen 

bij het secretariaat van Dorpsbelang. 

Geef daarbij aan waarom u uw kandidaat 

in aanmerking vindt komen. 

Een briefje in de brievenbus van  

 

Wommelserweg 54 of een e-mailtje naar 

info@tsjom is voldoende. Dus… 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

Zaterdag 17 februari 2018                                         

14.30-17.00 uur Martenahiem              

Voorjaarsmarkt 

Vrijdag 23 februari 2018                                          

12.00-18.00 uur Staetlansskoalle                      

Grote speelgoed- en boekenmarkt 

Zaterdag 23 februari t/m zondag                  

4 maart 2018                                                                 

Voorjaarsvakantie Noord 

Zaterdag 3 maart 2018                                           

15.00-17.00 uur de Moeting                                   

Knutseltiid 

Zaterdag 10 maart 2018                                                    

10.30 uur ‟t Nije Fertier                                      

NL DOET 

Maandag 12 maart 2018                             

20.00 uur de Moeting                            

Ledenvergadering Begrafenisvereniging 

Zaterdag 17 maart 2018                            

19.30 uur de Moeting                    

Jubileumconcert Brassband Tzum 

Zondag 18 maart 2018                                             

09.30-11.30 uur de Moeting                                       

Moetingstiid 

Maandag 26 maart 2018 

19:30 uur de Moeting 

Jaarvergadering Dorpsbelang 

 

Vrijdag 8 juni 2018                                 

Lyntsjepark                                                

Stratenvoetbaltournooi 

Donderdag 28 juni t/m zaterdag                          

30 juni 2018                                                          

Dorpsfeest 
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Leave minsken, 

 

Nei it slimme ûngemak fan n pear wike lyn , wolle wij elts 

betankje. 

Safolle minsken ha yn noed om ús sitten en safolle ha ús letter 

in hert ûnder de riem stutsen. 

Dat hat ús geweldig goed dien.  

 

Wij geane no wer fierder . 

We hoopje dat de famylje en kunde dy’t no ien misse moat, dit 

ek in plak jaan kin, yn ‘e takomst. 

                                     

Dank jimme wol.                                

Groetnis Feddo, Margriet en bern.  
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Bustijden van Franeker naar Sneek  

Locatie Martenahiem: 

Maandag t/m vrijdag  Maandag t/m vrijdag in de vakanties 

06:06 uur   06:06 uur 

07:15 uur   07:15 uur 

08:15 uur   08:15 uur 

 

13:14 uur 

14:14 uur 

15:14 uur 

16:14 uur 

17:14 uur   17:14 uur 

18:14 uur   18:14uur 

 

Van Sneek naar Franeker (Froonacker) 
 

Maandag t/m vrijdag  Maandag t/m vrijdag in de vakanties 

 

06:33 uur   06:33 uur 

07:40 uur   07:40 uur  

08:40 uur   08:40 uur 

 

13:39 uur 

14:53 uur a 

15:53 uur a 

16:53 uur a   16:53 uur a 

17:53 uur a   17:53 uur a 

 

a = tot Franeker station 
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Piet’s Pagina  
            Hierbij twee afbeeldingen ( 9 en 10 ) van de brug in ons dorp.  

           

            De oude foto is van 1926. De mensen van de Gemeente Franekeradeel zijn bezig 

            met onderhoud. 
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            De foto van de brug van nu, is gemaakt in 1996.  

 

 

Dan nu nog even over de foto van de vorige keer. (Korps.) 

Volgens het notulen boek wat ik van Sipke v/d Weij mocht in zien is de foto niet gemaakt op 31 

augustus 1945( Koninginnenfeest) maar op 15 augustus 1945, dit was de datum waarop in 

Tzum, zoals die zomer in veel dorpen Bevrijdingsfeesten werden gevierd. 

De dirigent van het korps  was toen de heer Baarda uit Menaldum. 

Ook staat Gerrit Woelinga niet op de foto, maar volgens Simon Winia staan er  een aantal 

mensen uit Welsrijp op de foto, en volgens de notulen van toen klopt dit wel. 

Men speelde die bevrijdingsfeesten samen met korpsleden van het korps uit Welsrijp. o.a. ook 

in Achlum en Hitzum. 

We zien uit Welsrijp op de foto o.a. Bote Galema, Age Terpstra, Tsjibbe Deinum, Hans 

Bosma, Sjoerd Agema, Reinder Agema, En volgens Winia moet ook Hein Terpstra op de foto 

staan, die miste nooit……. 

 

Bedankt voor jullie reacties.  

 P. Smedinga 
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Kuierje mei Murk 
 

2 december 2017 “Rondje 

Siegerswoude” Marum 35 km,  470 

deelnemers 

 

Het was vandaag een koude en mistige 

dag. De planten en bomen waren bedekt 

met en dikke laag rijp. De temperatuur 

kwam de hele dag niet boven het vriespunt 

en was nagenoeg geen wind daardoor 

voelde het niet echt koud aan. De mist 

bleef ook de hele dag hangen waardoor het 

zicht beperkt was. Desondanks was het een 

mooie tocht en een fantastische winterse 

wandeldag. Vanuit Marum wandelden we 

via Willemstad naar Jonkersvaart. Van 

Jonkersvaart via Heineburen en Nanniga,s 

bosje naar Bakkeveen voor onze eerste 

rust. Na rust wandelden we door de bossen 

van de Slotplaats en de Freuleplas naar 

Siegerwoude voor de tweede rust in het 

dorpshuis. Daarna hadden de uitzetters een 

zigzagbeweging voor ons in petto. Dat wil 

zeggen we wandelden via De Wilp over 

een mooi paadje achter de voetbalvelden 

langs, naar Marum en daarna nog een keer 

bijna naar De Wilp en over andere paden 

weer naar Marum. Maar ook deze 

zigzagbeweging ging langs mooie maar 

soms zompige paadjes. Deze paadjes 

hadden we gelukkig in het begin van de 

route ook veel want het asfalt op de weg 

was glad. 

Ik heb samen met Arjen enorm genoten 

van deze dag 

ps Toen we s, middags naar huis reden 

begon het onderweg te regenen.  

 

16 december 2017 “Kerkdorpen tocht” 

Tietjerk 35 km, 461 Deelnemers 

 

Toen Arjen mij vanmorgen van huis haalde 

waren de straten schoon en droog. Maar op 

de Wommelserweg stond een bergingsauto, 

er moest daar ergens een auto in de sloot 

liggen, wij hebben hem niet zien liggen 

maar wisten toen wel dat het plaatselijk erg 

glad was. Dus maar rustig aan naar 

Tytsjerk. De naam van de tocht was 

Kerkdorpentocht. Nu, dat was hij ook. Na 

de start gingen we eerst naar Hardegarijp. 

Hier door de nieuwe tunnel en dan richting 

Ryptsjerk en verder naar Gytsjerk en 

Mûnein voor onze eerste rust. Het was op 

sommige plekken nog flink glad. Na rust 

ging het via het natuurterrein van Fryske 

Gea. Dit zijn eikenhouthakbosjes met veel 

paden en passen in de sfeer van de 

landgoederen in de Trynwâlden Ze hebben 

de mooie namen Turkse bosjes en Griekse 

bosjes. Volgens de overlevering wordt 

beweerd dat de familie de bosjes heeft 

betaald met de opbrengst van Griekse en 

Turkse staatobligaties. Via dit terrein 

kwamen we op het terrein van landgoed 

“De Klinze” en dan naar Aldtsjerk. Van 

Aldtsjerk naar Oentsjerk naar landgoed 

Stania State. Hier ging het ook door het 

park wat bij Stania State hoort tot we bij de 

weg, die naar Dokkum gaat, kwamen. 

Deze moesten we oversteken en verder 

lopen naar Wyns en dan verder over een 

binnenpad naar Lekkum voor weer een 

rust. Na deze rust gingen we over een oud 

kerkpad naar Leeuwarden naar de 

nieuwbouwwijk Blitsaerd en dan verder 

via het Groenester gebied weer naar 

Tytsjerk. 

 

30 december 2017 “Duinen en Kikkers 

Wandeltocht” Appelscha 35km, 339 

deelnemers 
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Vandaag alweer de laatste tocht van dit jaar 

en alweer de 6e van de winterserie van de 

FLAL. Het weer was niet al te best, 

motregen en later een harde wind. s, 

Middags werd het droog. De tocht startte 

vanuit het oude hart van Appelscha, De 

Boerestreek. De route ging richting de 

kleine zandvlakte. In het midden van de 

19e eeuw vonden hier de zogenaamde 

bergfeesten plaats. Verder ging het over 

een vakantiepark, de naam kon ik niet 

vinden. Hier hadden we al een tijdje 

gelopen en ik had geen flauw idee waar we 

waren tot we op het terrein van de golfclub 

van Appelscha en de Hildenberg 

uitkwamen. Vanaf hier ging het verder naar 

de camping De Roggeberg, voor de eerste 

rust. Tot hieraan toe waren de paden nog 

vrij begaanbaar maar na deze rust moesten 

we verder door de bossen naar het 

Aekingerzand (in de volksmond, De Kale 

duinen). Toen waren er al paden bij die 

flink drassig waren vanwege de vele regen 

van de afgelopen tijd. Onze tweede rust 

was bij eethuis, Aekingezand, dit staat aan 

de weg Appelscha/Elsloo. Na deze rust 

moesten wij, de 35km lopers, een lus van 

10 km lopen in de bossen in de buurt van 

het Canadameer. Hier was een stuk pad dat 

eigenlijk uit de route had moeten worden 

gehaald, daar kon je niet op lopen, maar 

moest je tussen de bomen en stuiken door. 

Ze waren daar met bomen aan het rooien 

met zwaar materiaal dat het hele pad was 

een modderpoel. Onze derde rust was weer 

bij het eethuis. Na deze rust ging het weer 

gezamenlijk met de 25km lopers terug naar 

het Aekingazand en verder via de 

buurtschappen Terwischa en Aekinga 

(vroeger was hier een jongensinternaat) 

terug naar de startlocatie in Appelscha.   

 

13 januari 2018 “Vrijbuiter 

Wandeltocht” Roden 35 km, 709 

deelnemers  

 

Vandaag maar weer eens naar Roden 

geweest. Het was alweer een paar jaar 

geleden maar net op deze dag had ik altijd 

wat anders. Maar gelukkig dit jaar niet. 

Deze tocht werd al voor de achtste keer 

georganiseerd met de start altijd vanuit 

kampeerhal, De Vrijbuiter. Om negen uur 

werden de routes uit gedeeld en konden we 

weg. Vanuit de Vrijbuiter ging het eerst een 

stukje in westelijke richting naar het 

volkstuinencomplex waarna we via de 

Zulthe het dorp Roden verlieten. Daarna 

wandelden we door het Natuurschoonbos 

naar Terheijl. Dan over een schouwpad 

naar Oostindië en dan door de 

gelijknamige nieuwbouwwijk naar 

Diepswal. Hier verder langs het 

Leeksterhoofddiep naar de tweede Jonkers-

brug. Via die brug staken we het 

Leeksterhoofddiep over naar de 

Jonkersvaart om langs de Evertswijk naar 

onze eerste rust te gaan in Zevenhuizen. 

Na deze rust liepen we door het Blauw 

naar het Steenbergerveld en langs de 

Steenbergerloop richting Amerika en dan 

verder het Zuideind naar de 2e rust in het 

dorpshuis, De Schans, in Een. Daarna ging 

het verder door de Middelboer en het 

Noordeinde naar de Zuursche Duinen bij 

Steenbergen. Via de Meeuwenweg 

kwamen we bij de Meeuwenplas en dan 

verder naar Roderesch. Hier was onze 3e 

rust. Deze hebben we overgeslagen want 

het was toen nog maar 5 km naar Roden. 

Met dit laatste stuk liepen we opnieuw 

langs de Steenbergerloop en ging het langs 

het Landgoed, Mensinge, in Roden verder 

door het centrum weer terug naar de 

Vrijbuiter. De route was mooi en beter 

begaanbaar als de vorige keer. 

 

27 januari 2017 “Marenland 

wandeltocht” Winsum (Gr) 40 km, 384 

deelnemers  

 

Voor de Marenland wandeltocht moesten 

we vandaag naar Winsum. Het weer was 

goed eerst wat zon maar later werd het 

bewolkt en werd ook wat kouder. Maar het 

was gelukkig droog. De start was vanaf 

recreatiecentrum Marenland,.  De 

Routebouwer schreef  bij de uitleg, ,de 

route gaat door de dorpen Winsum, 

Tinllinge, Baflo, Mensingeweer, 
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buurtschap Abelstok,Schouwerzijl en 

buurtschap Schaphalsterzijl. Voor de 40 km 

lopers kwamen daar nog bij Groot-en 

Klein Wetsinge en Sauwerd. Dat waren er 

heel wat, maar dat is ook wel mooi voor de 

wandelaars. De route ging veel over oude 

kerkpaden, verhard maar ook onverhard. 

De omgeving hier is hetzelfde als bij ons 

open veld met wijde velden. Maar de vele 

statige boerderijen en oude woningen is 

mooi om te zien.  De dorpen Groot 

Wetsinge en Klein Wetsinge zijn wat 

verwarrend. Je zou denken dat Groot 

Wetsinge groter is als Klein Wetsinge maar 

dat is niet zo. In Groot Wetsinge staan 

maar een paar woningen en boerderijen 

terwijl Klein Wetsinge een groot dorp is. 

Het Groot slaat op de hoogte van de terp of 

wierde zoals men in Groningen zegt. Op de 

site van B Pol staan mooie foto‟s maar ook 

de hele beschrijven die de routebouwer 

gemaakt heeft met allemaal uitleg over 

namen van de dorpen, heel interessant. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 37 

 

 

 

 

 



 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 38 

 

Frysk dammen voor groep 7/8 

Op 19 januari hebben de kinderen van 

groep 7/8 de eerste les Frysk dammen 

gehad.  

 

 

Op 27 februari is er een Frysk dammen 

toernooi in Franeker. Wanneer er kinderen 

zijn die mee willen doen aan dit toernooi is 

dit mogelijk. Ze kregen in totaal 4 lessen 

van Cor Kooistra.  
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K l e u r p l a a t
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Beste dorpsgenoten, 
 
 

't Spinneweb is al vele jaren een onderkomen voor de jeugd. 

De meesten van u zullen ondertussen wel weten dat 't Spinneweb 

momenteel gesloten is. 

Vooral voor de jeugd is dat jammer. 

 

Ondertussen is er een bestuur, al hoewel niet voltallig. [dus 

welkom] 

 

Helaas is de huidige staat waarin 't Spinneweb verkeerd, onveilig 

en is er achterstallig onderhoud ed. 

 

Mede door financiële ondersteuning van de kerk en de nodige 

toezeggingen van de Gemeente is een doorstart mogelijk voor 't 

Spinneweb. 

 

De plannen staan nu nog in de kinderschoenen, maar we hopen 

plan- en stapsgewijs bij ons einddoel te komen. 

 

Ook hier komt bureaucratie om de hoek kijken en ambtelijke 

molens draaien niet zo snel als wij zouden willen. Maar ook de 

"nieuwe" Gemeente moet inburgeren. 

 

Om onnodige kosten te voorkomen, hebben we in een later 

stadium vrijwilligers nodig. Daarover later meer. 

 

Ons streven is om de Tsjommer jeugd weer een veilig en fijn 

onderkomen te kunnen geven. 

 

We proberen u op de hoogte te houden. 

Een hartelijke groet, 

Jessye, Femke, Auke en Annie 

 
 

aenjwielenga@ziggo.nl 

jessye_greidanus@msn.com 

femkewalsma1@hotmail.com 

annie.yntema@gmail.com 

 



 

                                Doarpskrante                   fan Tsjom 41 

„t Nije Fertier  

 

 

 

 

Motregen, stortregen en buien. Het lijkt 

wel alsof het de afgelopen maanden aan 

één stuk door heeft geregend. Dat hebben 

we ook gemerkt in „t Nije Fertier. Hoewel 

het water aan één stuk door wordt 

weggepompt blijft er op het lage gedeelte 

water staan. In de vorige Op „e Hichte 

hadden we al aangekondigd dat er een 

extra put zal komen. Deze kan alleen pas 

worden aangelegd in een droge periode. 

Nog even geduld hebben dus.  

 

Woningcorporatie Wonen Noordwest 

Friesland heeft toegezegd financieel te 

willen voorzien in de aanleg van de put. 

Hier zijn we ontzettend blij mee! Mede 

omdat we zelf (nog) geen inkomsten 

hebben.  

 

 

 

 

 

Wat we de afgelopen periode wel hebben 

kunnen laten doen is het maken van een 

extra ingang in het park ter hoogte van de 

vaart. Met deze ingang kan het park beter 

worden gebruikt als doorloop. Om het af te 

maken is er ook nog een extra boom 

geplaatst. Deze is gedoneerd door Obelisk. 

Daarnaast zijn er rond de bankjes en op de 

lage gedeelten van de paden zijn extra 

schelpen aangebracht.  

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 10 maart vanaf 10:30 willen 

we de speeltuin zomerklaar maken. Er is 

zand besteld om de gaten op te vullen. 

Extra planten en tuingrond om te planten 

tussen de speeltuin en de haag. Via 

NLDoet hebben we hiervoor een mooi 

bedrag ontvangen.   

 

 

 

Je kan je om half elf melden bij de 

speeltuin. Waar de koffie en wat lekkers 

klaar staat. Vervolgens zullen we de taken 

verdelen. Indien je een kruiwagen, schep 

of schoffel mee kan brengen dan 

waarderen we dat zeer. (Dus spelen je 

kinderen wel eens in de speeltuin dan kun 

je nu wat terugdoen ) 

 

Ditmar, Sjoerd, Marnix, Jan Gerard en 

Johan 
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PUZZEL NUMMER 1-2018 

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 vorige puzzel was:  

“Het paarse en groene team wenst iedereen een fijne kerst 

en een gelukkig oud en nieuwjaar” 

De prijs is gewonnen door: Mw. Froukje Greidanus van Sluis, Wommelserweg 82a 

Antwoordstrook Puzzel nummer 1-2018 

 

 

Antwoordstrook Puzzel nummer 5-2017 

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

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

Adres:……………………………………………………………………. 

 

     redactie@tsjom.nl 

 
whatsapp   
06-59544643 
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Tsjommer Kerstdiner 
 

 

 

We hebben het eerste Tsjommer kerstdiner 

achter de rug.  

We kunnen terug kijken op een geslaagd 

samen zijn. 

Met ongeveer 40 gasten hebben we van 

een heerlijk diner genoten. 

Zelfs heeft als afsluiting van de kerkdienst 

nog de brassband voor de Moeting het 

laatste lied gespeeld. 

We kunnen concluderen dat het zeker voor 

herhaling vatbaar is en we hopen volgend 

jaar nog meer gasten te kunnen 

verwelkomen. 

 

Het goede doel “Kinderfonds de 

MAMAS” heeft dankzij de bijdrage van 

de gasten een donatie van €100,00 

ontvangen. 

Waarvoor onze dank!! 

 

Willem, Hennie, Nynke, Jan, Sjoerdtje en 

Joukje 
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Spitich Minsken !! 

Mar alle snacks 

binne op !!le  

Ik euh..tink 

net dat se it 

troch ha…  

hmmm.. 

No… dan geane 

wy wol nei de 

Mc donalds.. 

Aaahh.. doe 

hast it sels nei 

binnen wûrke  
It mist 

my net.. 

krekt stie 

der yn ‘e 
keuken  

Us heit 

hâld ek sa 

fan snacks  


