
            Februari 2016 
 

 

Het was even winter, kort maar heftig kunnen we wel zeggen. Dan kun je weer even zien 

hoe de grillen van de natuur ons hele leven kunnen ontwrichten. Door al die ijzel konden 

de kinderen een paar dagen niet naar school, menigeen kon niet naar zijn werk, bussen en 

treinen reden niet of mondjesmaat, kortom het leven zag er even anders uit. Natuurlijk 

had het ook leuke kanten. Schaatsen op straat! Prachtig om te doen en een belevenis voor 

iedereen.  

 

Heeft u het ook in de krant gezien? Ruurdsje, onze trouwe 

vrijwilligster, is even niet mobiel maar zit noodgedwongen met 

het been omhoog. Ondanks dat kan de dorpskrant door de 

bezorgers gewoon bij haar afgehaald worden. Ruurdsje bedankt 

hiervoor en we wensen je alle sterkte de komende tijd.  

 

Aankomend weekend kan er uitgebreid feest 

gevierd worden want dan breekt het carnaval los. Op 5 en 6 

februari wordt er weer van alles georganiseerd door 

carnavalsvereniging de Turftrapers. Zo zal er o.a. een zeskamp 

voor de kids zijn.  

 

Uw bijdrage dient u uiterlijk de zondag vóór de redactievergadering te mailen aan 

tynjeboade@tynje.nl. De kopij voor de maart editie moet dus uiterlijk 6 maart binnen zijn. 

Kopij voor de berichten en activiteiten moet echter op donderdag 3 maart aangeleverd 

zijn. Voor de bezorgers geldt; afhalen op woensdag 9 maart tussen 19.00 en 19.30 aan de 

Heawei 10. 

 

 

Inhoud 

 

- Voorwoord      - Bazuin + Kerkelijk nieuws 

- Plaatselijk Belang     - Rjucht & Sljucht 

- Activiteitenkalender    - 60+ Middag / Tuingroep 

- Berichten uit het dorp    - Jeugdsoos “Upstairs” 

- Doarpsrounte + Sport in Opsterland  - SIDT Iepenloft De Tynje 

- ’t Drompeltsje 

- De Pols + De Rank 

- Bosnië 11-stedentocht + Mannenkoor 

- Voetbal 

- Gymnastiek 

- Volleybal 

- Tennis 



 

Nieuws van peuterspeelzaal ‘t DROMPELTSJE 

 

Verjaardagen op de peuterspeelzaal.                                                                                                                                                                                                                    

2 januari – Amelie Goldbach, 3 jaar.                                                     

5 januari – Jesse Jongedijk, 4 jaar.                                                   

17 januari - Kayden Visser, 4 jaar.                                                     

31 januari - Jildau Hofstee, 3 jaar.                                                    

17 februari - Elske de Jong, 4 jaar.                                                    

28 februari - Bowe Postma, 4 jaar.                                               

Gefeliciteerd allemaal!                                                                

 

 

Naar de basisschool.                                                         

Jesse gaat na zijn verjaardag  naar basisschool De Hoekstien.                                                                                                      

Kayden en Elske gaan na hun verjaardag naar basisschool De Pols. 

Bowe gaat na zijn verjaardag naar basisschool De Rank.                                                                            

 

 

Nieuw bij ons op de peuterspeelzaal.                                                                                       

Lieuwe Nijboer,  Rayen Visser, Fedde Jelsma en Roy Heitbrink zijn 

nieuw bij ons op de peuterspeelzaal.                                                                                                                    

 

 

Nieuwe Peuters aanmelden.                              

Wilt u uw peuter aanmelden voor peuteropvang ’t Drompeltsje dan 

kan dat door: langs te komen tijdens de openingstijden of per 

telefoon 0513-571594 .                                                                                  

Wij zijn elke ochtend open van 8-30 uur tot 12.00uur.                       

 

 

Nieuw thema .                                         

Het nieuwe Puk thema is Hatsjoe! In dit thema is Puk ziek, hij is 

verkouden. De kinderen verzorgen Puk, gaan op ziekenbezoek en 

proberen Puk weer beter te maken. Gelukkig is Puk 

aan het einde van het thema weer helemaal beter.                                          



 

 

      Nieuws van De Pols en De Rank  
 

 
Beste Tynsters, 
Na een ‘ijzige’ start in januari draaien beide scholen weer op volle toeren. Op De Pols is de 
nieuwe directeur Felix van Ginkel gestart. In deze Tynjeboade stelt hij zich even aan u voor. 
Verder een bijdrage van groep 3-4 van CBS De Rank en van groep 1-2 van OBS De Pols. 
 
Groep 8 
De groep 8 leerlingen van beide scholen oriënteren zich op het voortgezet onderwijs. Samen 
met leerlingen, ouders en leerkrachten vinden de gesprekken rondom advies VO de komende 
weken centraal. In april doen alle groep 8 leerlingen mee aan de eindtoets. We hopen voor 
onze groep 8-ers dat ze een fijne afsluitende periode tegemoet gaan op school. 
 
CITO toetsen 
In alle groepen staan in de maand januari de afname van CITO toetsen centraal. Alle 
leerlingen worden in januari en juni jaarlijks getoetst op verschillende onderdelen waaronder 
taal, rekenen, lezen en spelling. Op basis van deze toetsen worden de leerling resultaten op 
systematische wijze gevolgd. Er wordt inzicht gekregen in de resultaten van ons onderwijs op 
leerling-, groeps- en schoolniveau. Natuurlijk volgen we de leerresultaten op meerdere 
manieren. Zo hanteren we toetsen uit de methode en observaties om een zo breed mogelijk 
beeld te kunnen krijgen en geven met betrekking tot de leerontwikkeling en het perspectief van 
onze leerlingen.  
  
IMV 
Op CBS De Rank zijn alle leerlingen uit groep 5 gestart met een nieuwe serie muzikale 
vorming onder begeleiding van juf Nynke Klein Hesselink. De leerlingen krijgen les in het 
bespelen van een koperinstrument naar keuze.  
 
Opbrengst Midwinterspektakel voor Stichting Nepal 
Op 22 januari is de cheque met de opbrengst voor Stichting Nepal op feestelijke wijze 
overhandigd aan de heer Jelke Tichelaar. Een delegatie van de leerlingenraad van beide 
scholen overhandigde de cheque met het prachtige bedrag van 650 euro. We hebben er alle 
vertrouwen in dat dit bedrag op een goede manier wordt besteed.  
 
Jarigen in januari: 
01 januari Fardau van der Wiel – groep 4 
05 januari Teade van der Wiel – groep 2 
14 januari Tycho Schotanus - groep 3 
14 januari Veerle Schotanus -  groep 3 
16 januari Mare Pen - groep 1 
17 januari Kayden Visser – groep 1 
17 januari Folmer Weidenaar - groep 5 
26 januari Maaike Schokker – groep 7 
27 januari Emma Bouma – groep 3 
28 januari Kiera de Vries – groep 5 
28 januari Rixt Weidenaar – groep 3 
30 januari Rinze van den Berg – groep 8  
30 januari Jens Ockers – groep 6 
 
 

 

 
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst 

 

 



 

   

 

 

Even voorstellen… 

Met veel plezier ben ik na de kerstvakantie begonnen op mijn nieuwe werkplek op De Pols. Het was 
een warme ontvangst, dankzij de fijne kennismaking met de kinderen, de ouders en uiteraard het 
leuke team. Na drie weken (inclusief een ijzelige eerste week ) voelt het al goed vertrouwd op 
school en vind ik mijn weg prima, dat is een goed teken!  
 
Net als mijn voorgangster Jeltsje heb ik voor de kerst mijn voormalige  

school na zeven goede jaren gedag gezegd. Soms is het goed om het  
roer weer eens om te gooien en met een frisse blik aan een nieuw  
avontuur te beginnen. Omdat ik ook directeur ben van De Hoekstien  
in Luxwoude is het ook logistiek allemaal wat beter te combineren. De  
scholen liggen dicht bij elkaar. U ziet me op dinsdag, woensdag en  
vrijdag in Tijnje. Op maandag en donderdag ben ik vlakbij, in Luxwoude.  
Mocht het nodig zijn, dan is Tijnje nooit ver weg… 
 
Er staat me samen met u een prachtig nieuw “werk-avontuur” te  
wachten op De Pols. De komende jaren zullen vooral in het teken  
staan van het fusietraject om van De Pols en De Rank één mooie en  
goede school te maken.  
 

Nog even een persoonlijke noot: 

Met mijn 39 jaar ben ik niet de oudste schoolleider van Nederland. Ik werk inmiddels alweer 

bijna 20 jaar in het basisonderwijs, waarvan 10 jaar leidinggevend. Ik heb in die jaren met 

veel werkplezier op verschillende scholen gewerkt. Ik woon samen met mijn vrouw Willy en 

onze twee katten op de hoogste verdieping van een flatgebouw in Groningen-Zuid. In de 

zomer beklimmen we graag bergen, we proberen ieder jaar een aantal toppen te 

beklimmen. Ik sport graag en ik speel met een paar vrienden in een band, ik ben daarin de 

zanger-gitarist. Goed om de zinnen af en toe te verzetten… Veel dorpsbewoners van Tijnje 

zal ik de komende tijd de hand schudden. Schroom niet om even langs te komen op De Pols, 

de koffie staat klaar! 

 

Hartelijke groet, 

Felix van Ginkel 

   











 

 

Multifunctionele Accommodatie 
Met diverse werkgroepen zijn we al een tijd bezig met de plannen voor 
de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Tijnje. 

Met de potentiële gebruikers hebben we de behoeftes in kaart gebracht, 
er is gezocht naar de beste locatie, er is een eerste vlekkenplan 
gemaakt alsmede een financiële haalbaarheidsanalyse. Alle bevindingen 

zijn verwerkt in een haalbaarheidsdocument. 
 

Kortweg bestaat het optimaal haalbare plan uit een combinatie van 
nieuwbouw/uitbreiding met het gebouw op het sportcomplex aan de 
Breewei: met een multifunctionele zaal, geschikt als gymzaal, met 

ruimte voor de beide scholen, peuters, vergaderzalen en diverse 
zorgfuncties. Door de functies in het gebouw slim te combineren hebben 

we een haalbaar project, mits de financiële middelen volgens 
verwachting beschikbaar komen. 
 

Op 12 januari hebben we de stand van zaken besproken met alle 
werkgroepen en gebruikers. Hierbij zijn nog een aantal vragen en 

aandachtspunten naar voren gekomen welke in de komende weken 
worden verwerkt. Vervolgens gaan we met dit plan naar de 
gemeenteraad om ondersteuning te vragen voor de uitvoering van het 

project.  
 

Overleg Burgemeester & Wethouders 
Op 20 januari hebben we ons jaarlijkse overleg gehad met 

Burgemeester en Wethouders. Hierbij zijn diverse onderwerpen ter tafel 
geweest, zoals MFA De Tynje, het integraal huisvestingsplan, snel 

internet en herontwikkeling bedrijventerrein De Ripen. Hoewel er geen 
belangrijke toezeggingen zijn gedaan is er wel constructief gesproken 

over de visie en wensen voor de toekomst. 
 

Bomenkap 
Er worden momenteel weer flink wat bomen gekapt in Tijnje. Zo worden 

er populieren gerooid aan de Wispel en de Brêgeleane. Deze hebben een 
dusdanige leeftijd dat ze bij harde wind voor onveilige situaties zorgen. 
Ook aan de Stokkershagen, Master Roordawei en De Breewei is een 

aantal bomen gerooid, vanwege onveilige situaties of overlast voor de 
omwonenden. Met verschillende aanwonenden heeft de gemeente 

afspraken gemaakt over herplant.  
 

Dorpsbudget 
Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we toegelicht welke 

projecten vorig jaar zijn ondersteund vanuit het dorpsbudget. Ook voor 
2016 krijgen we weer een bedrag toegewezen door de gemeente. 
Voorwaarden een aanvraagformulieren vindt u op onze website.  









Vervolg uitdaging Bosnië Elfstedentocht 
 

Mijn naam is Deliana Hakze, 18 jaar oud, ik kom uit de Tijnje. En ik volg een militaire verpleegkundige opleiding 

aan het ROC Friese Poort in Leeuwarden. Tijdens deze opleiding leer ik als verpleegkundige niveau vier in het 

leger. 

 

In de Tynjeboade van januari had ik al een bericht geschreven over de stichting 

Out of Area waarmee ik samen met al de studenten van de ROC Friese Poort 

opleiding naar Bosnië ga. Hier gaan wij kennis maken met oud oorlogsgebied en 

de gevolgen van de oorlog in voormalig Joegoslavië (1992-1995). Ook gaan de 

studenten van de opleiding helpen een school verbouwen en een speeltuin 

opbouwen voor de kinderen in Bosnië. Voor dit project is minimaal €500,- nodig. 

Samen met de leraren hebben wij bedacht dit geld in te zamelen door een 

sponsoractie. Ik ga als tegen prestatie die 235 kilometer lange Friese 

Elfstedentocht fietsen, op 16 mei. Ik train bijna iedere dag voor de 

Elfstedentocht. Niet alleen het fietsen maar ook door te hardlopen en te 

zwemmen probeer ik mijn uithoudingsvermogen te verbeteren. De sportleraren 

op het ROC Friese Poort zijn ook op de hoogte van mijn actie. De leraren helpen 

mij op school ook met trainen. Drie maal, twee uren per week ben ik op school 

ook aan het sporten. Het trainen gaat erg goed en ik vind het ook ontzettend 

leuk! 

De reacties op mijn vorige bericht waren echt ongekend! De helft van het bedrag is al bij elkaar gespaard. 

Duizend maal dank hiervoor! Maar we zijn er nog niet… Voor de stichting hebben we nog €250,- nodig. Helpt u 

mij bij dit bedrag? Wilt u een bedrag aan mij overmaken mag dat op bankrekeningnummer; 

NL73RABO0330965263 Onder vermelding van; Bosnië, Out of Area 
Voor meer informatie over de stichting Out of Area; http://www.outofarea.nl/ 
Vind u het leuk om mij te volgen, het trainen en de voortgang van het project? Dit kunt u doen op mijn 
facebookpagina; Deliana Hakze 

Of heeft u vragen aan mij? Kunt u mij bellen op 0628382737 of een mail sturen naar deliana27@live.nl 

 

Concert mannenkoor: manna 

De activiteitencommissie van de kerk Terwispel heeft het mannenkoor: manna uitgenodigd om een 
concert te verzorgen op:   
zondag 14 februari  ’s middags om 3.00 uur  in de kerk Terwispel 
 
Het koor staat onder leiding van Anton van der Meulen De koorleden komen uit Boornbergum, Tijnje 
en Oude – en Nieuwehorne. Het koor brengt zowel geestelijke als algemene liederen ten gehore. Het 
afwisselend programma bestaat uit koorzang, solozang, een muzikaal intermezzo en er is ruimte voor 
samenzang. 
 
Na afloop wordt u koffie / thee aangeboden. Ter bestrijding van de kosten is er een collecte. 
Gezien het succes van vorig jaar is een bezoek aan dit 4-stemmig koor zeker de moeite waard. 
 
De activiteiten commissie kerk Terwispel:  H. Span. 
 

 

Antwoorden “Kleintje Testjûn: 
Wat is de hoofdstad van Albanië?  Tirana   Wat is het wereld`s grootste meer?  De Kaspische Zee   Hoeveel keer is de maan kleiner dan de zon? 400 keer Welk 

land heeft de grootste populatie ter wereld?  China   Hoe noemt de grootste woestijn op aarde? Sahara  Wat is de tweede langste rivier in de wereld? Amazone 

rivier Welke vlag heeft de meeste kleuren? Vlag van Zuid-Afrika Welk land heeft de langste kustlijn? Canada Wat is de hoofdstad van Ghana? Accra  Wat is 

de langste rivier?  De Nijl  In welk werelddeel bevind de Nijl zich ?  Afrika Welk land is het meest bekend in Afrika?  Nigeria   Tussen welke landen ligt 

Everest? Nepal en Tibet  Wat is het kleinste land ter wereld? Vaticaanstad  Van welk land is Dakar de hoofdstad? Senegal 

http://www.outofarea.nl/
mailto:deliana27@live.nl


Nieuws van vv Tijnje 

Resultaten  
Na de winterstop komt het maar langzaam weer op gang. Het 1e speelde 
op 24 januari tegen koploper Dronrijp en verloor met 3-0. De wedstrijd tegen St. Jacob werd afgelast;  
verder waren er nog geen wedstrijden gepland.   
 

Hulptroepen gevraagd 
We zijn blij dat Marco Dijkstra het bestuur weer komt versterken. Toch zoeken we nog steeds 
iemand die samen met Sjon de schouders onder de organisatie van onze jeugd en het WTTC wil 
zetten. Als bestuurslid of als meedenkend en meewerkend vrijwilliger.  
 
Zowel Wiebe als Epkje hebben aangegeven te willen stoppen met hun vaste kantinediensten. We 
zoeken per direct iemand die op zaterdag de kantine wil bemensen als er thuiswedstrijden zijn van 
de jeugd. De werkzaamheden beperken zich dan tot het klaarmaken en schenken koffie, thee, fris en 
ranja. Voor de zondagen dat het eerste team thuis speelt, zoeken we iemand die de keukendienst  
wil draaien. Wiebe stopt aan het einde van dit seizoen, maar het is handig om een keer mee te 
draaien.  Voor beide diensten is er een handleiding en natuurlijk is er eerst begeleiding.  
We hopen dat er meerdere reacties komen, dan verdelen we de diensten. Mocht dat uitblijven, dan 
zijn we genoodzaakt om leden en/of ouders van jeugdleden volgens een schema in te roosteren.  
Mail naar info@vv-tijnje.nl of meld je bij een van de bestuursleden. 
 

PR zaken 
De afgelopen tijd is er zoals bekend een kleine aanwas van sponsoren geweest, Installatie Bedrijf 
Thymen Ploegstra en  Autorijschool Maaike kwamen er als laatsten bij. Om de club goed te laten 
draaien zijn we nog steeds zoekende naar nieuwe sponsoren. Mocht iemand binnen de club een idee 
hebben, dan hoort de PR dit graag zodat we actie kunnen ondernemen. Het mag ook per mail 
worden doorgegeven aan Marco Dijkstra: m.dijkstra@lippeproject.nl .  
Dan probeert de PR ook op een ander manier, en wel op een ludieke , geld binnen te halen voor onze 
mooie club vv Tijnje. Ze organiseren op vrijdag 11 Maart een VEILING  . Het idee is om 
via sponsoren en leden beschikbaar gestelde goederen en diensten te veilen. Een 
ieder is op deze veiling van harte welkom, om mee te bieden op goederen of diensten. 
Met de opbrengsten kunnen we de club weer in betere conditie brengen.  De aanvangstijd wordt nog 
bekend gemaakt, en de veiling vindt plaats in de voetbalkantine. 
 

Trainer 
Na drie seizoenen splitsen de wegen tussen ons club en Gerard. Gerard wil graag de stap hogerop 
maken en heeft daarom besloten ons te verlaten. Wij hopen dat hij een mooie uitdaging vindt! 
Ondertussen gaan wij opzoek naar een enthousiaste nieuwe hoofdtrainer met geldige trainerslicentie 
voor volgend seizoen.   
 

Archief 
We willen graag voor het archief de uitgaven van de Elftalindelingen en Presentatiegidsen volledig 
hebben. We missen nog de Elftalindelingen van de seizoenen 1983-1984 tot en met 1989-1990 en 
de Presentatiegidsen van de seizoenen 2006-2007 tot en met 2008-2009. Als iemand deze nog 
heeft, dan hoor ik het graag. Heb je andere stukken bewaard, dan kom ik graag kijken of het een 
aanvulling is op wat we al hebben. Mail, bel of spreek me aan. paulien.leferink@gmail.com / 571719. 
  

Eerstkomende wedstrijden 1e team 
14 februari  Tijnje - Bakhuizen  14.00 uur 
6 maart  Tijnje  -  Flamingo 14.00 uur 

mailto:info@vv-tijnje.nl
mailto:m.dijkstra@lippeproject.nl
mailto:paulien.leferink@gmail.com


GV TIJNJE 
 

Flessenactie 

 
Op zaterdag 9 januari zijn de leden van GV Tijnje langs de deuren 

geweest om lege statiegeldflessen op te halen. Gelukkig dragen 

veel dorpsgenoten ons een warm hart toe en waren er veel flessen 

bewaard en gespaard. Bepakt en bezakt kwam iedereen in de 

gymzaal terug . Alle flessen werden daar verzameld en geteld en 

we kunnen melden dat we voor een bedrag van € 550,50 aan lege 

flessen hebben opgehaald!  

  

Een geweldig resultaat dus waar we u ontzettend voor willen 

bedanken! Wat fijn dat u het belangrijk vind dat onze 

gymvereniging er is en blijft! Uiteraard bedanken we ook alle leden 

die mee hebben geholpen de flessen te verzamelen en in te 

leveren. Geweldig dat jullie er allemaal waren! 

Tot slot willen we de trekkerbehendigheid bedanken voor de lege 

kratten bier die ze aan ons doneerden. 

  

Wedstrijden 

 

Januari, het begin van het individuele wedstrijdseizoen. Dit jaar doen we in de categorie junior en 

senior met 8 dames mee. De eerste wedstrijd was op 23 januari in Ureterp. Lisanne en Lotte 

starten in de eerste ronde. Lotte voor de eerste keer in een keuze wedstrijd in Junior H. Op brug 

en balk turnde zij en een goede wedstrijd. Voor de vloer en de Pegasus is meer training nodig. Dit 

gaat de tweede wedstrijd zeker beter. Lisanne deed mee in Junior G en turnde een stabiele 

wedstrijd. Met extra training op de brug zal ook de tweede wedstrijd beter gaan. 

 

In de tweede ronde kwamen de andere 6 dames aan de beurt allen in niveau Senior G. Ze zijn dus 

concurrenten van elkaar. In een wedstrijd merk je daar niets van. Ze klappen voor elkaar en 

moedigen elkaar aan. Bij de prijsuitreiking 

werden we verrast. Dit seizoen is nl. anders 

gelopen door het vertrek van onze trainster en 

de nieuwe trainster die in januari is gestart. 

Met slechts 3 trainingen voor deze wedstrijd 

was de uitslag als volgt: 11e Marjan, 10e Rowan, 

5e Hedwig, 4e Femke, 3e Tirza en als 2e Eveline. 

We kwamen dus met 3 medailles terug. Een 

hele mooie prestatie!  

In deze wedstrijd deden ook 2 dames van Thor 

mee, Sanne (Junior H) en Laura (Senior F). 

Sanne kwam met een knappe  4e plaats thuis en Laura had een goede wedstrijd geturnd en werd 8e. 

Dank aan Henriette voor de trainingen en de begeleiding van de dames de hele dag! 

 

Voor het eerst in jaren heb ik (Sytske van Lindonk) de wedstrijd helemaal kunnen zien. Opgegeven 

als jurylid (anders kunnen we ook niet meedoen) was ik als reserve ingeroosterd en uiteindelijk vrij. 

Een plekje op de tribune is zeker een keer leuk. Voor de 2e wedstrijd op 12 maart ben ik 

ingeroosterd en neem ik plaats in de zaal en jureer dan het onderdeel vloer. 

 

Jurybrevet TD1 

In december is Ingrid Wurtz geslaagd voor het jurybrevet TD1. Zij mag nu de wedstrijden van onze 

jonge turnsters jureren. Dit seizoen gaat zij eerst schaduw jureren maar ze heeft alle papieren om 

ook voor het echt te jureren. Gefeliciteerd met het behalen van je brevet! Een veel plezier tijdens 

het jureren.   

 



      VOLLEYBAL  FEBUARI 2015 
 
De volleybal kent geen winterstop, maar voor vele 
volleyballers voelde de afgelopen periode wel als 
zodanig. Door bekerwedstrijden, verplaatsingen van 
wedstrijden vanwege Troch de buorren, terugtrekken 
van een tegenstander, door de ijzel en door de 
Kerstdagen waren er teams die een lange periode geen 
wedstrijden speelden. Daarna ging het echt los. Met een 
vol programma inclusief inhaalwedstrijden op 

trainingsavonden. En veel ontwikkelingen in de verschillende competities. 
Het mooiste nieuws kwam van onze B’s. Het team bestaat voor een groot deel uit 
meiden die nog niet heel lang volleyballen, ze spelen voor het eerst een gewone 
competitie op donderdagavond, in een poule waarin bijna de helft van de 
tegenstanders bestaat uit teams die vanwege teveel te oude speelsters buiten 
mededinging meedoen. Logisch dat de meisjes het zwaar hebben, en moesten 
wennen. Maar bewonderswaardig is hun doorzettingsvermogen en blijvende plezier in 
het spelletje. Je zag het team enorm groeien en steeds meer meekunnen met het 
niveau. En dat heeft zich in resultaten vertaald. In Beetsterzwaag wonnen de meiden 
hun eerste set in de wedstrijd tegen HVC. Helemaal verdiend! En nou de opgaande lijn 
vasthouden! 
Het eerste team gaat verder op de weg die het hele seizoen al begaat. Werden in het 
begin vooral kleine overwinningen afgewisseld met kleine nederlangen, in de 
afgelopen periode waren de uitslagen wat groter. De dames kregen op een 
inhaalavond met 3-0 aan de kont, maar wonnen de volgende wedstrijd net zo goed 
weer met 3-0. Een stabiele positie in de middenmoot is het resultaat. 
In de poule waar de andere twee teams uitkomen, kreeg Tijnje 2 grote steun van Tijnje 
3. Tijnje 2 strijdt met JMC 2 om de eerste plaats en het recht op promotie. Aan het 
begin van de maand stond Tijnje 2 twee sets achter. Maar door een fraaie overwinning 
met 3-0 van de getergde dames van Tijnje 3 staan de jonge meiden van het tweede, na 
zelf ook met 2-1 van JMC gewonnen te hebben twee sets voor, en met een beter 
puntengemiddelde. Met nog zeven wedstrijden te gaan is het te vroeg om op lauweren 
te gaan rusten, maar de jonge meiden zullen er no vast extra ynbrâne. 
 
DOS    12 35  Tijnje 2   9 22  Oer’t Net   12 35 
VCS 2    13 31  JMC 2    8 17  DSO      8 24 
ODS 4    12 25  Tijnje 3             10 15  SVT    11 22 
DFS 3    11 22 VCS 3    9 14  BSV    10 16 
Turfstekers 4   11 19  VC 058 10   9 13  Turfstekers 2     9 15 
Tijnje 1   13 19  AVIOS 2   7 12  DFS    10 15 
De Roeken 4   10 16  HVC 5    9 10  AVIOS    11 14 
DOVO/Huj 4   12 16  ODS 5    7   5  HVC    10 11 
Kwiek 3   12 10  DWS 3    8   3  DWS    10   8 
Oerterp 4   11   7      Turfstekers 3     9   4 
Veenwouden 3  11   4      Tijnje    10   1 
Suameer 2   10   3 
 

  

  

  



   It tredde 

 

In jannewaris moatte wy 4 wedstriden spylje. Mar op de 7
e
 is it ôflast fanwege 

de izel. 

 

8 jannewaris fansels mei 2 tiims nei de Testjûn. Yn ús tiim sitte Aukje, Coby, 

Marijke H, Johan en Marijke D. Fanôf it begjin giet it dat it slydjaget. Mei 

mekoar kinne wy de opdrachten goed ynfolje en de gokjes pakke goed út. As 

wy nei in pear rondes boppeoan steane, binne der guon dy ’t der oer tinke om mar neat mear te witten. 

Wy einigje as earste en nei de finale as tredde. Marijke H die foar it earst mei en hat de smaak te 

pakken krigen. Dêrnei gesellich mei de hiele ploech neisitten. Nei in prachtige jûn wie it al aardich let 

dat eltsenien wer feilich op ‘e fyts thúskaam. 

 

De 14
e
 spylje wy op ‘e Sweach tsjin HVC 5. In ploech jonge famkes. Yn de 1

e
 set binne der nochal 

wat misbegripen yn it fjild, dus ferlies, 18-25. De 2
e
 set spylje wy goed en binne wy oan inoar weage. 

Wy pakke krekt de winst, 25-23. Dit giet sa troch oant healwei de tredde set. Dan ha wy in dipke en 

giet HVC ús foarby. By 17-22 wurde wy wer wekker en komme yn aksje. Nei in spannend slotstik 

winne wy mei 25-23. Wy binne tige bliid, mar de famkes fan HVC sjogge mar wat sneu. Begryplik.  

Nei de neisit ha wy noch besocht it earste nei winst yn de tredde set te roppen, mar dat slagge krekt 

net. 

 

21 jannewaris wurdt in moaie follybaljûn. It is glêd want it hat wer wat izele, dus foarsichtich ride. 

Earst spylje de jeugd en it twadde. Wy sjogge hoe ‘t it jeugdtiim foar it earst in punt pakt en it twadde 

mei 3-0 wint. Anita en Aukje fluitsje elk in wedstriid. Letter fluitsje Amke en Durk ek noch. 

Dan moatte wy tsjin JMC 2. Sy steane op it twadde plak, dus wolle wy punten pakke sadat ús twadde 

kampioen wurde kin. Bettie is siik. Siepie soe earst net mei mar no dus wol. De 1
e
 en 2

e
 set geane tige 

maklik. De froulju fan JMC kinne net yn harren spul komme en dêr meitsje wy tankber gebrûk fan. 

Mei lange opslachbeurten, foaral fan Coby, Gesiena en Aukje, pakke wy de punten, 25-11 en 25-12. 

De 3
e
 set biede sy wat mear tsjinstân mar mei degelik spul meitsje wy it út, 25-17. Sawol wy as in 

oantal froulju fan it twadde op ‘e tribune binne hiel bliid.  

Dan moat it earste noch. Erna fâlt noch yn  as skiedsrjochter, want dy is der net. In spannende 

wedstriid, goed spile, in protte aksje, 3-0 wûn. Wy ha dus in topjûn.  

 

De 28
e
 moatte wy nei De Boppeslach yn Damwâld. Dêr ha wy noch nea west, dus de tomtom mar yn 

stelling brocht. It docht bliken dat dy in oantal nije diken net kin. Op it skerm ride wy dwers troch de 

fjilden. Yn Damwâld komme wy de bus fan Erna tsjin. Lokkich hiene wy noch efkes op Google maps 

sjoen en kinne sa it parkearterrein fine. As wy by de goede yngong fan de hal binne, skillet Coby mei 

Erna en praat har ek binnen. Marrit is in pear dagen thús en is mei te oanmoedigjen. As wy oan it 

ynspyljen binne, ropt in man fanôf de tribune dat wy nochal wat leeftydsferskil ha mei ús tsjinstanners 

AVIOS 2. ‘Jim heiten en memmen komme net mear mei’. Aukje ropt werom: ‘Wy nimme de dochters 

mei’. Tidens de wedstriid is dizze man ( in heit) de teller. 

De 1
e
 set spylje wy foar wûnder. Alles kloppet en wy helje de ballen oeral wei. Ek de oanfal stiet op 

skerp. Wy winne de set mei 13-25. De 2
e
 en 3

e
 set lykwols rint it net mear. De famkes fan AVIOS 

komme better yn harren spul en wy meitsje sels mear fouten. Wy ferlieze mei 25-15 en 25-19.  

Lokkich ha wy dochs in punt pakt, wat wichtich wêze kin foar it twadde. Dizze ploech hat in oantal 

wedstriden minder spile oant no ta en kin noch heech komme. 

As Erna en ik as lêsten nei de klaaikeamer geane, sjogge de oaren ferheard troch hokker doar wy 

komme. Dan slop fan laitsjen, sy binne hielendal omrûn want se wisten it paad net mear. ‘Wy binne 

mar efter in jonge oanrûn, dy sil it wol witte’. En wy noch sa warskôgje om net efter frjemde jonges 

oan te rinnen.  

As wy yn de gesellige kantine komme, falle wy mei de noas yn de bûter. Feyenoord-Heerenveen is op 

‘e tv en it is 0-1. Wy geane sa sitten dat we it goed sjen kinne. Dan komt it ferhaal op carnaval. Wa kin 

wat betinke op it tema ûnsin? Marrit docht dêr yn Oss ek hiel drok oan mei. Se sil op in wein. As wat, 

freegje wy. As ‘hek’! Aukje: ‘En it moat ek noch iepen en ticht’. Dit jout in protte wille. Underweis 

nei hûs sjocht Coby dat H’veen ferlern hat mei 2-1. Letter stiet op ‘e app dat it lokkich oarsom is. 

Ferkearde bril!  

           Marijke 

  

  

  



DEBUUT AKKE WYBENGA IN HET EERSTE 
Akke Wybenga is al 45 jaar lid van de volleybal vereniging v.v. Tijnje, maar heeft 
nog nooit in het eerste gespeeld. Maar aanstaande donderdag 4 februari is het 
zover! In een ongetwijfeld extra gevulde Sporthal in Beetsterzweaag staan al 
haar fans reikhalzend naar haar debuut uit te kijken. Verslag ervan in de volgende 
Tynjeboade. 
 
NIEUWE SHIRTS VAN OVERWIJK VOOR HET DERDE 
Dankzij sponsor Auke van Café Overwijk kon het derde volleybalteam in nieuwe shirts 
gehesen worden.  De dames zien er weer uitermate onverslaanbaar uit, zoals bijgaande foto 
duidelijk maakt. We kunnen weer jaren verder. Dank Auke! 
 

 
 
 

 

TENNIS  

 

Activiteitenkalender januari/februari 2016 TC Tijnje 
Zaterdag 20 februari   Wintertennis 

Zaterdag 12 maart   Wintertennis 

 

Wintertennis 

9 januari waren er van onze vereniging 4 deelnemers. In totaal speelden we met 10 personen. 

Er waren dus steeds 2 die enkelden, waaronder een paar keer Paul. Hij kon zijn energie die 

avond dus wel kwijt. 

30 januari waren we met 24 personen, waaronder 6 uit Tijnje. Deze keer was er tussendoor  

ook even tijd om naar leuke wedstrijden te kijken en een praatje te maken met andere 

deelnemers. Heel gezellig en een prima tennisavond. 

 

Er wordt nog 2 keer wintertennis georganiseerd, op 20 februari en 12 maart. Je kunt je alvast 

per mail voor een datum opgeven.  

 

*Begin maart houden we onze jaarlijkse ledenvergadering, de uitnodiging volgt per mail. 

 

Heel veel info is te vinden op onze site: www.tynje.nl/tennis  
De 

  

  

  

http://www.tynje.nl/tennis


Protestantse Gemeente  
Tijnje/Terwispel 
Rolbrêgedyk 6, 8406 AN Tijnje 

De Streek 25, 8407 EE Terwispel 
 

Predikant: Ds. D. van der Leij. 

Kerkdiensten 

7    februari   9.30 uur  Ds M.C.  Mook Sneek Tijnje 
14 februari   9.30 uur  Ds Y. Riemersma- Beintema Heerenveen Terwispel 
21 februari   9.30 uur  B. v d Brug Heerenveen Tijnje 
28 februari   9.30 uur  Ds W. F. Schot Heerenveen Tijnje 
6   maart   9.30 uur  Dhr L. v d Ven Oldeboorn Terwispel 
9   maart  19.30 uur Dhr J. L. Talma Hardegarijp Tijnje 
13 maart 14.00 uur    Ds W. Baas intrede Ds Van Der Leij 

   

Koffie-ochtenden, voor iedereen Catechisatie. 

Data:  do. 17 maart 2016 2 groepen: tot 12 jaar en vanaf 12 jaar 

Plaats: de Utkomst  Bij leiding thuis. Info: Stienstra's Tel: 571869 

Tijd: 10.00 - 11.30 uur  Verdieping 

Liturgisch bloemschikken, voor wie wat dieper in gesprek wil over het geloof, 

info en opgave bij Wilma Altena Data en tijd: vanaf januari 2016, in overleg 

Groothuisbezoek Info en opgave bij Jan Willem de Bruin 

U kunt zich opgeven  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CHR. MUZIEKVERENIGING 

               “De  Bazuin” 
                              TIJNJE 

Project Muziek voor Volwassenen 
Een fantastisch en bijzonder initiatief van De Bazuin! 
 
Wij van de Bazuin geloven in de kracht van met elkaar muziek maken. Daarom gaan we dit voorjaar een 
bijzonder project starten: Muziek voor Volwassenen. Want….., iedereen heeft wat met muziek. 
 
Misschien in één van onderstaande situaties op jou van toepassing: 

1. ik heb ooit muziekles gehad en een instrument bespeeld 
2. ik heb nooit muziekles gehad, maar wel een instrument bespeeld 
3. geen van beide 

Herken jij je in één van de genoemde situaties, dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Wat is de bedoeling? 
In maart 2016 starten we met muziekles aan iedereen die zich herkent in één van de hierboven genoemde 
situaties. De muzieklessen worden gegeven door onze dirigent Guus Pieksma en een muziekinstrument mag je 
van ons gebruiken. Na ongeveer 6 tot 8 lessen willen we afsluiten met een concert! 
 
Dus… jij hebt iets met muziek en je hebt altijd al op een trompet, bugel, schuiftrombone  of een saxofoon willen 
spelen of drummer willen worden? 
Pak dan nu je kans en geef je snel op bij de Bazuin met vermelding van je naam en telefoonnummer. 
Opgeven kan bij:  Jitze de Jong:    jitsedejong@gmail.com 

                                                    tel.nr.:  0513-631108 
Verdere data voor de muzieklessen volgen nog. 
 
We zien uit naar je aanmelding en zorgen dat we samen een mooi muziekaal voorjaar beleven! 
 

 



 
Rjucht en Sljucht spilet  
Mosken en Swannen 
Freed 18 en sneon 19 maart 2016 
 
 

 
De spilers/spylsters Jeen Wouda, Renko Hof, Chantal Sinnema en Laura Oosterloo ha it op 
dit stuit tige drok mei de rippetysjes fan ‘Mosken en Swannen’. Twa kear yn de wike wurdt 
der hurd wurke om ‘Mosken en Swannen’ op freed 18 en sneon 19 maart op de planken 
sette te kinnen. De útfierings binne yn kafee Overwijk en begjinne om 20.00 oere. 
  
It stik ‘Mosken en Swannen’ is skreaun  troch Haye van der Heyden en wurdt regissearre 
troch Tineke Nicolai út Donkerbroek. Eppie Oosterbaan is ynstekker.  
 
Ynhâld fan ‘Mosken en Swannen’:  
Twa stellen moetsje elkoar op in wat dizenich feestje. Corine en Rick libje sûnder soargen 
en hawwe in iepen houlik. Se ha der foar keazen om iepen kaart te spyljen oer harren 
eskapades. Aram en Esther lykje yn alles in tsjinpoal te wêzen ta it oare stel: folle 

swiermoediger fan aard libje 
se tegearre mei de bedoeling 
om elkoar te beskermjen en 
elkoar foaral gjin fertriet te 
dwaan. Mar dan docht bliken 
dat der ek yn in iepen houlik 
jaloerskens libbet. Mosken en 
Swannen is in blijspul mei in 
protte humor.  

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
 

  
‘Troch de buorren’ is een gezamenlijke productie geweest 
van de Christelijke muziekvereniging De Bazuin en de 
toneelvereniging Rjucht en Sljucht 
uit Tijnje in het kader van het 110 jarig bestaan 
van De Bazuin. 
Van deze voorstelling is een DVD gemaakt.  
 
U kunt deze DVD bestellen via de website van 
www.tynje.nl of per email via:   info@tynje.nl 
 
Maar u kunt er ook eentje afhalen a € 7,50/st bij Hans van 
der Linden, Kupershagen 7. (0513-572025) 

 



Oud worden is hip. 
 
Daarom houden wij op 20 februari een gezellige middag voor 60 plusser voor Tijnje en 
omstreken. In de “Trekkerstinte”.  
We beginnen om 14.30 uur. De koffie en thee staan klaar en er is natuurlijk muziek . De 
muzikanten zijn “Peter en Engbert “ ook wel de Simon en Garfunkel van Friesland 
genoemd.  
Dorpssteunpunt Tijnje en WMO zijn aanwezig en Jantiena Uijterlinde geeft uitleg over 1 
jaar nieuwe zorg. 
 
Na afloop is er een broodmaaltijd.  
De bijdrage is € 10,- pp 
Het dorpsbudget Tijnje levert ook een bijdrage voor deze 
middag 
 
Opgeven voor 11 februari bij organisator Henk Danes tel 0513-
571698 of bij Joukje Smeding tel 0513-572194, U kunt ook 
bellen met Sylvia van het dorpshuis 0513-572249 
 
U komt toch ook. 
 

Natuurtuin ’t Hummelhus  

 

mailto:ulesprong@live.nl


Nieuws SCW Upstairs. 

Het is al weer een tijdje geleden dat we vanuit de jeugdsoos wat hebben gedeeld met de 

dorpsbewoners. Daarom nu hoogtijd dat we dat gaan doen. Er staan een aantal dingen op stapel 

 

We hebben een nieuw bestuurslid. 
Ze stelt zich even voor: 

 

 Ik ben Greta Heida, word volgende maand 22 jaar en ik woon in Tynje.  

Na twee jaar vrijwilliger te zijn geweest, ben ik sinds kort bestuurslid geworden bij de jeugdsoos. 

Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als Pedagoog met de specialisatie Jeugdzorgwerker. Het is dan 

ook weinig verrassend als ik vertel dat mijn interesse ligt bij de jeugd onder ons.  

Ik vind het belangrijk dat er een plek bestaat waar zij zichzelf kunnen en mogen zijn en waar ze zich 

na alle druktes van de hele week kunnen ontspannen. Ik ben altijd met veel plezier vrijwilliger 

geweest en ik hoop nu als bestuurslid ook mijn steentje bij te dragen aan een fijne plek voor de jeugd binnen ons 

dorp. 

Namens de jeugdsoos heten we Greta van harte welkom in het bestuur. 

 

Onzinnig hooggeëerd bezoek in de jeugdsoos. 
Op vrijdag 5 februari a.s. zal onze enige echte prins carnaval een bezoek komen brengen aan de jeugdsoos. Iedereen 

vanaf 10 jaar t/m 15 jaar is welkom vanaf 19.30 uur om een carnavalsfeestje te vieren in de jeugdsoos. Wel verkleed 

uiteraard!! 

De prins zal samen met zijn hofdames een prijs uitreiken voor de meest onzinnig verkleedde jeugdsoos bezoeker. 

We rekenen op een jeugdsoos vol zotte onzinnigheid. 

 

Speciale avond voor de “jeugd van toen”. 

Op zaterdagavond 20 februari organiseert de jeugdsoos een avond voor de “jeugd van toen”. 

Deze avond willen we alle “jeugd van toen” uitnodigen om in de jeugdsoos te komen. 

Deze speciale (ouder)avond organiseren we samen met de jeugdwerker van Timpaan. 

Voor iedereen die wil weten wat de jeugdsoos nou precies doet, kom 20 februari vanaf 19.45 uur naar de jeugdsoos. 

De koffie en thee staat klaar. 

Er zal een korte presentatie worden gegeven door het bestuur en Tineke Wassenaar van Timpaan zal wat over haar 

werk vertellen. Natuurlijk onder het genot van een natje en een droogje. We hopen op een grote opkomst. 

 

Streetdance met de jeugdsoos 
Vorig jaar hebben wij via Timpaan een prijs gewonnen voor de jeugdsoos. 

In samenwerking met Eijer Productions mogen wij de kinderen van Tijnje eenmalig een Streetdance workshop 

aanbieden. 

12 maart a.s. organiseert de jeugdsoos dus een Streetdance Workshop voor iedereen vanaf 10 jaar tot 23 jaar. 

Deelname is GRATIS! 

Geef je op via jeugdsoosupstairs@live.nl of loop op vrijdagavond of zaterdagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur 

even binnen bij de jeugdsoos om je op te geven.  

Locatie wordt nog bekend gemaakt dus houd de Facebook pagina van Jeugdsoos Upstairs in de gaten. 

De Workshop begint om 20.15 uur. 

 

Expeditie Tynje 
Omdat er afgelopen jaar geen spokentocht is geweest, gaan we dit voorjaar iets anders organiseren voor de jeugd 

van Tijnje. Expeditie Tynje, zal een speurtocht/survivaltocht worden dwars door de “woeste wildernis” van Tynje. 

Je moet het maar durven! Je weet niet wat je gaat tegenkomen onderweg. Hindernissen, moerasmonsters, je gaat 

het beleven. Tynje zoals je Tynje nog nooit hebt beleeft. Houd de Facebookpagina in de gaten voor alle updates en 

datum van dit spektakel.  

Tot zover, Namens het bestuur, See You Upstairs! 

mailto:jeugdsoosupstairs@live.nl


 

 

 

 

(Eindelijk) zijn we los! 

IJs en weder dienende.  Regelmatig gaan uitnodigingen de deur uit met deze gevleugelde uitspraak 

als voorbehoud op het mogelijk niet doorgaan van afspraken die op een bepaalde datum worden 

vastgepind. Vaak (afkloppen) is er letterlijk en figuurlijk geen vuiltje aan de lucht en kan alles wat 

gepland staat “gewoon” doorgaan. Zo niet begin januari. Het dagelijkse leven lag in het Noorden toch 

even behoorlijk op zijn gat vanwege de ijzel. Als er zelfs een schaatsmarathon moet worden afgelast 

omdat de schaatsers en haar entourage vanwege de gladde wegen niet bij de baan kunnen komen 

dan weet je dat het toch behoorlijk serieus is allemaal.  

Ook wij moesten er aan geloven. Reservedata zijn een bekend fenomeen in de wereld van de 

iepenloftspullen. Met het wisselvallige Nederlandse weer wordt er nog wel eens een voorstelling 

afgelast en dan kun je daar maar beter op voorhand rekening mee gehouden hebben. Maar nu ging 

het om een repetitieavond en nog wel de eerste die op het programma stond. Iedereen stond te 

trappelen om aan de slag te gaan, maar geen onverantwoorde risico’s in zo’n geval en dus moest de 

start met een weekje worden uitgesteld.  

Nu zitten we begin februari en zijn we alweer een maand keihard aan het repeteren. Af en toe is het 

nog wel wat zoeken naar wie ben ik, wat doe ik, waar ga ik heen, waar kom ik vandaan etc. Maar met 

een berg enthousiasme, passie en vakkundigheid vliegen de acteurs de repetitieavonden door en dat 

gaat gepaard met een grote dosis lol. Het spettert nu al, kunnen we wel zeggen! 

 

De speeldata 

Alle voortekenen beloven veel goeds voor het spektakel dat eind mei los zal gaan barsten. Hoog tijd 

dus om alle speeldata eens op een rijtje te zetten, dan kunnen ze in de agenda en weet je zeker dat 

je niets mist!  

25 mei 21.00 
27 mei 21.00 
28 mei 22.00 
01 juni 21.00 
03 juni 21.00 

: Try out 
: Premiere 
: Nachtvoorstelling 
: Voorstelling 
: Voorstelling 

(reservedatum : 29 mei) 
(reservedatum : 30 mei) 
(reservedatum : 02 juni) 
(reservedatum : 05 junj) 
(reservedatum : 05 juni of in uiterst noodgeval 06 juni) 

 

Wil je een seintje wanneer de kaartverkoop van start gaat? Ga dan als een razende naar  

www.iepenloft.frl en meld je aan voor het “ticket-alarm”. Zodra de kaartverkoop op het punt van 

beginnen staat ontvang je dan een melding. Dan weet je zeker dat je er op tijd bij bent!   

 

Björn Sinnema  

Namens SIDT 

 

http://www.iepenloft.frl/


Activiteitenkalender 

Februari 
1 Bij de Fjilden, 8 vrouwen van nu Roden, watersnoodramp voor leden en partners  
5 Café Overwijk, Kindercarnaval 19.00 uur 
5 Jeugdsoos, Carnaval 19.30 uur 
6 Pipegaelsgeaplein, Uitreiking dorpscadeau Turftrapers 13.00 uur 
6 Café Overwijk, Groot Carnaval 20.33 uur 
9 Trekkerstinte, Ouderensoos met film fan it iepenloftspul “Anna Frank”                                  14.00 uur 
12 Inspiratiecentrum Joëlle, Klankschaalconcert opgeven via      

info@inspiratiecentrumjoelle.nl of 06-54324537 
19.30 uur 

12 Voetbalkantine, klaverjassen 20.00 uur 
14 Kerk Terwispel, Concert mannenkoor ‘Manna’ uit Tijnje en omstreken. Koorzang, 

solozang, een muzikaal intermezzo en ruimte voor samenzang. Vrije gift. 
15.00 uur 
 

18 
 

Theeschenkerij de Ulesprong,  Tuingroep met lezing van Dick Notenboom. Leden 
gratis, introducés  €2,50 opgave via lesprong@live.nl 

20.00 uur 
 

20 
 

Trekkerstinte, Gezellige middag 60+, na afloop broodmaaltijd, €10,- pp 
opgeven voor 11 feb bij Henk Danes 0513-571698/Joukje Smeding 0513-572194 

14.30 uur 

20 Jeugdsoos, Speciale ouderavond  / Open avond 19.45 uur 
26 Voetbalkantine, Schutjassen 19.30 uur 
29 Yn ús Gemak, Wessel Veenstra v.d. Politie over drugs en de gevolgen. Open avond 15.30 uur 
   
 Maart  

8 Trekkerstinte, Ouderensoos dhr Bouke Oldenhof fan de rolbrêge fertelt fan syn 
wurksamheden 

 

14 Jeugdsoos, Gratis Streetdance Workshop ; iedereen van 10 tot 23 jaar welkom. 
Opgeven persoonlijk bij jeugdsoos of via jeugdsoosupstairs@live.nl  

20.15 uur 

17 De Utkomst koffieochtend 10.00–11.30uur 
18 
19 

Café Overwijk Rjucht en Sljucht spilet Mosken en Swannen 20.00 uur 

21 Yn us Gemak vrouwen van nu, workshop bloemschikken voor leden, o.l.v Klaas 
Groen 

 

 

 

 

Mededeling van het WMO Dorpssteunpunt 

 

Het WMO Dorpssteunpunt verwelkomt de volgende nieuwe leden: Margot Stobbe en Esther de 

Jager. Vorig jaar moesten we afscheid nemen van Peter Dam, die verhuisde naar Zuidwolde. 

Sinds begin dit jaar heeft ook Margriet Ziel besloten dat het tijd is om te stoppen. Zij was al 

vanaf het eerste begin betrokken bij het Dorpssteunpunt, eerst vanuit Plaatselijk Belang en de 

Stuurgroep WMO. De laatste jaren functioneerde zij als voorzitter van het Dorpssteunpunt. Ze 

vond het dan ook een lastige beslissing om er mee op te houden en wil graag beschikbaar blijven 

als speciaal adviseur. Heel hartelijk bedankt Margriet en Peter! En welkom Margot en Esther! 
 
 

U bent van harte welkom met uw vragen over de WMO bij het dorpssteunpunt Tijnje. 
Wij zijn bereikbaar op 06-15597929 of via de mail: dorpssteunpunt@tynje.nl 
Ook kunt u op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur rechtstreeks terecht bij 
het Gebiedsteam van de Gemeente Opsterland. Telefoon: 0512-386222. 
De Wmo-consulente voor Tijnje is Jantina Uijterlinde 

mailto:info@inspiratiecentrumjoelle.nl
mailto:jeugdsoosupstairs@live.nl


BERICHTEN UIT EN VOOR HET DORP 
 
 

Geboren 
Op 20 Oktober 2015 zijn René Wilkens & Jitske Lageveen trotse ouders geworden van Sverre Wilkens en 
zijn Henk-Jan & Geertje Altena de trotse ouders geworden van dochter Ilse Anna Altena.  
Op 4 Januari 2016 zijn Reinder & Sytske van der Meer trotse ouders geworden van Amerins van der Meer. 
Namens de hele buurt van harte gefeliciteerd met jullie zoon of dochter ! 
Breewei-Zuid 
 

 

Buurtvereniging TWES feliciteert: 

 Tjeerd Wiebe & Alida van der Molen met de geboorte van hun zoon Germen, geboren op 25 januari 
2016 en zusje van Jelbrich 

 Sjon de Jong & Karin Eijer met de geboorte van hun zoon Alec Niek, geboren op 29 januari 2016 
 
Dizze prachtige famkes kinne al hast sitte, 
Hoe koe TWES in fermelding fan de berte fan dit moaie stel no ferjitte? 
  
Buertvereniging TWES lokwinsket Sipke en Nienke Lageveen mei de 
berte fan harren famkes Benthe Fenna en Jinthe Lieke op 15 septimber 
2015. Leave suskes fan Mirthe en Djurre. 
 
 

 

Hulp in huishouding 
Ik bied mij aan als thuiszorghulp in Tynje en omgeving. Ik heb ervaring in de thuiszorg. Referenties zijn 
beschikbaar. Nu help ik cliënten in de huishouding en bied ik hulp bij taken die moeilijk zijn voor de cliënt, 
dit kunnen allerlei taken zijn. 
Telnr. 06 83001511 
 
 

Verhuisd 
Breewei-Zuid 

 Op Breewei 9 zijn Marcia Strijdhaftig, Marten Hoeksma en Moreno Felida komen wonen 

 Op Breewei 2 is de heer Hendrik Span komen wonen, 

 Op it Rak 11 zijn Ted Jan Stoker, Marjo Looij en Sinead Stoker komen wonen. 
Namens de hele buurt wensen we jullie veel woonplezier op onze buurt. 
 
De Warren 
Fokert en Betty Bosma zijn verhuisd van de Warren 4 naar Sint Nicolaasga. Plaatselijk Belang de Warren 
wenst hun nog een mooie tijd toe. 
Bertus en Kirsten v.d. Meer en hun dochter Evelien zijn op de Warren 4 komen wonen. Wij hopen dat 
jullie zich er gauw thuis mogen voelen. Plaatselijk Belang de Warren. 
 
Buurtvereniging TWES feliciteert Simen Albada , Hannah van Veen en kinderen met hun nieuwe woning 
in Katlijk. Veel geluk en woonplezier op jullie nieuwe stek gewenst! 
 



 

                                                           
TYNJE 
 

TESTJÛN 
 

 

Op vrijdag 8 januari vond voor de 60ste keer de testjûn plaats. 

Vanwege dit bijzondere lustrum hadden we voor iedere 

deelnemer een kleine attentie namelijk een mooie pen met 

bedrukking. 

 

Na 8 spannende voorrondes tussen de 32 deelnemende 

teams, vond de finale plaats met in totaal 7 teams op het 

podium. 

De einduitslag is als volgt: 

 

1ste prijs: Leesgroep         2e prijs: Breewei Zuid         3e prijs: Volleybalvereniging 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd en bedankt voor het meedoen. Graag tot volgend jaar bij de  

61ste editie! 

 

Bestuur Doarpsrounte 

 

 

 

 

 

Dorpsgericht werken in 2016  

 
Vanaf 2016 gaan de buurtsportcoaches dorpsgericht werken. Dit 

betekent dat de buurtsportcoaches tijdens 8 opeenvolgende weken 

in een dorp (of een cluster van dorpen) zijn en sport en bewegen 

extra aandacht krijgen. Kinderen krijgen via school bijvoorbeeld 

extra gymles, naschoolse activiteiten en pleinspelen worden 

geïntroduceerd.  

 

Verenigingen krijgen de kans om zichzelf te presenteren tijdens de gymlessen door 

kennismakingslessen te geven en bij naschoolse sport. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd 

voor de verenigingen met een bepaald thema of om eventuele samenwerking te bespreken.  

Voor inwoners wordt een fittest georganiseerd met daarbij een beweegmarkt, zodat iedereen een  

sport- of beweegactiviteit kan vinden passen bij zijn/haar niveau. Mocht er geen passend aanbod 

zijn dan wordt hiernaar gezocht.  

Hieronder is de planning te vinden. Mocht u ideeën of plannen hebben waarin we kunnen 

samenwerken, neem dan contact op met Ilse Sjonger, i.sjonger@sportfryslan.nl. Wij zullen zelf ook 

sportaanbieders, scholen en andere partijen benaderen in de dorpen.  

 

 

Lippenhuizen,Terwispel, Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân  29 februari t/m 24 april 

Gorredijk, Nij Beets, Tijnje  9 mei t/m 3 juli 

Zomertour 18 juli t/m 29 juli 

Beetsterzwaag, Hemrik, Wijnjewoude 5 september t/m 30 oktober 

Ureterp, Siegerswoude, Frieschepalen, Bakkeveen 31 oktober t/m 24 december 

Secreatriaat: H. Bosma 

Warrewei 44, 8406 AC Tijnje 

Telefoon: 0513-571863 

Email: doarpsrounte@tynje.nl 

Website: tynje.nl/doarspsrounte 

mailto:i.sjonger@sportfryslan.nl
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