De redactie wenst alle lezers van de Tynjeboade
een gelukkig en gezond 2016 toe!
We hopen dat een ieder genoten heeft van de feestdagen. Deze
begonnen voor velen met het zingen bij de kerstboom. Met z’n allen
zingend op de sfeervolle klanken van de Bazuin de kerstdagen inluiden.
Bedankt Turftrapers dat jullie dit ieder jaar organiseren en dat er ieder
jaar een prachtige kerstboom op ons dorpsplein staat.
De volgende ochtend hoorde menig dorpsgenoot dezelfde sfeervolle
klanken maar nu gespeeld door de Boljeiers. Heerlijk wakker worden!
Gelukkig is de jaarwisseling in ons dorp rustig verlopen. Geen vervelende incidenten met
vernielingen, ongelukken met vuurwerk of iets dergelijks. Ook landelijk werd er gesproken
over minder incidenten en vuurwerkongelukken. Dit beeld zien we nu al een paar jaar en
dat is natuurlijk maar goed ook. Het moet ten slotte een feest zijn!
De eerste dorpsactiviteit voor dit jaar staat alweer op de agenda namelijk de testjûn a.s.
vrijdag 8 januari. Alle deelnemers alvast veel succes gewenst. Verder kunt u op
10 januari genieten van een nieuwjaarsconcert van De Bazuin, het popkoor en het Tynster
Manljuskoar.
Uw bijdrage dient u uiterlijk de zondag vóór de redactievergadering te mailen aan
tynjeboade@tynje.nl. De kopij voor de februari editie moet dus uiterlijk 31 januari binnen
zijn. Kopij voor de berichten en activiteiten moet echter op donderdag 28 januari
aangeleverd zijn. Voor de bezorgers geldt; afhalen op woensdag 3 februari tussen 19.00
en 19.30 aan de Heawei 10.
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Nieuws van vv Tijnje
Resultaten najaar 2015
De najaarscompetitie zit erop. Het is het 1e niet gelukt om met een plaats in de top 5 de winterstop
in te gaan. De laatste wedstrijd tegen Oldeholtpade werd met 1-3 verloren, waardoor zij de 5e plaats
bezetten en Tijnje 6e werd. Het tweede team staat ook 6e en het derde team 9e.
Van de jeugdteams die in WTTC-verband spelen, hebben de beide D-teams het goed gedaan. D1 is als
2e geëindigd en D2 als 3e. De A’s (10e) en B1 (9e) hadden het moeilijk. De andere teams eindigden in
de middenmoot.
Onze eigen jeugdteams presteerden wisselend. De E-tjes deden het heel goed en werden 2e. (van 10).
De F-jes daarentegen eindigden als laatste in hun poule. De kabouters doen leuk mee.

Nieuwe bordsponsoren
We zijn trots dat we weer twee nieuwe bordsponsoren hebben gevonden. Autorijschool Maaike
en Installatie Bedrijf Thijmen Ploegstra zijn vanaf heden ook te vinden langs de kant van het veld!

Klusdag
De klusdag van 19 december was zeer geslaagd. Er werd al om 8.00 uur gestart. De 7 klussers hebben
diverse taken uitgevoerd zoals het grondig schoonmaken van de douches, toiletten, boxen,
vloerputten en gang. De doorgangen voor de afwatering in de sloot zijn vrij gemaakt, de nieuwe
reclameborden aangebracht en hekwerk vastgezet. Ook zijn de goten schoongemaakt. En dit is nog
niet eens alles. We kijken dus heel tevreden terug op deze geslaagde dag. Klussers bedankt!

Vloeren
Op maandag 4 Januari 2016 zijn de vloeren van de kleedkamers en de gang aangepakt door Mekkes
vloerenbedrijf. Het was dus even verboden gebied, maar we hopen dat het er nu weer gelikt bij ligt.
Donderdag 7 januari zet ChemDry de vloer van de kantine, bestuurskamer en gang weer in de was.
Dank aan deze sponsoren!

Trainer
Gerard Hiemstra stopt aan het einde van het seizoen als hoofdtrainer. Een vacature wordt uitgezet.

Verloting:
De prijzen bij de verloting tijdens de wedstrijd Tijnje – Oldeholtpade op 13 december naar een speler
van Oldeholtpade (kaas van De Gelder) en Magda van Dantzig (bon Kapsalon Sabina).

Wedstrijden 1e team
Op 24 en 31 januari speelt het 1e uitwedstrijden tegen respectievelijk Dronrijp en St. Jacob.
De eerste thuiswedstrijd is op 14 februari tegen Bakhuizen.

GV TIJNJE
Het bestuur van GV Tijnje wenst een ieder een gelukkig, gezond en sportief 2016!
Midwinterspektakel
Op 18 december was ook GV Tijnje actief op het mid- nog lang geen winterspektakel.
Van jong tot iets ouder is er fanatiek gehangen aan de spijkerbroek, en hebben we diverse
prijsjes uit mogen delen in verschillende leeftijdscategorieën.
Overall had Jildau Lolkema het langste aan de overall gehangen.
Iedereen hartstikke bedankt voor de gezelligheid.
Afscheid juf Lara en samenwerking met SV THOR Lippenhuizen
In oktober 2015 meldde onze turntrainster Lara Valkman dat ze vanaf 1
januari 2016 onze turnsters niet meer zou trainen. Ze kreeg de mogelijkheid
meer uren te trainen met de turngroep in Wijnjewoude waar ze ook al
geruime tijd trainster is. Op die manier kan ze vaker op 1 plek werken wat
voor haar natuurlijk erg prettig is. Op 18 december was het zomaar zover om
dag te zeggen tegen juf Lara. Of eigenlijk tot ziens want we gaan haar vast
nog zien op wedstrijden of elders in de turnsport… De kids hadden wat leuks
gemaakt voor juf Lara en dit na de les overhandigd.
Juf Lara bedankt!!!
Voor ons leverde het afscheid van Lara een groot probleem op aangezien het überhaupt niet
meevalt om een nieuwe trainer te vinden en zeker niet halverwege een seizoen.
Soms echter komen er uit zulke situaties mooie dingen voort. Na overleg
te hebben gehad met sv THOR Lippenhuizen zijn we tot de conclusie
gekomen dat we elkaar op een mooie manier kunnen helpen en
versterken. We slaan daarom de handen ineen en gaan samenwerken met
sv THOR en dus ook samen trainen.
Op de woensdagen wordt er van 16.45 uur tot 18.45 uur getraind in Lippenhuizen.
Op de vrijdagen wordt er van 16.45 uur -19.15 uur getraind in Tijnje.
Bovenstaande gaat in per 8 januari en we gaan de komende maanden als pilot op deze
manier werken.
We denken zo een hele mooie situatie te hebben gecreëerd voor alle turnsters van zowel
Tijnje als Lippenhuizen.
Uitnodiging jaarvergadering
Deze vindt plaats op woensdag 3 februari vanaf 20.30 uur in dorpshuis de Trekkerstinte.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Notulen vorige ledenvergadering (staan op de website)
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Samenwerking met sv THOR (eerste ervaringen delen)
Vacatures bestuursleden
Rondvraag en sluiting

Alle leden en/of ouders van leden, juryleden, donateurs en ereleden zijn van harte voor
deze vergadering uitgenodigd.
Vanaf 20.15 uur staat de koffie klaar!

VOLLEYBAL JANUARI 2016
De decembermaand was voor de volleybalvereniging bijna
meer een maand van decemberfestiviteiten en gezelligheid
dan van volleybal.
Om te beginnen Sinterklaas. Natuurlijk voor de jongsten een
spannende tijd met onverwachte versnaperingen in de schoen.
Maar ook andere teams zagen de Goedheiligman niet zomaar
vertrekken. Met name het tweede damesteam had een
gezellige avond met surprises.
Daarna was er natuurlijk het Midwinterspekatakel. Vorige jaren hadden we een verloting
met waxinelichtjes, maar dit jaar had een nieuwe commissie iets anders bedacht: een rad
van avontuur. Doordat de leden prijsjes beschikbaar stelden, en de loten grif aftrek vonden,
bleef er voor de vereniging een mooi bedragje over voor de verenigingskas. Dank hiervoor,
vooral aan de dames van de commissie!
Bovendien werden op en rond de kerstmarkt een aantal sponsoren gevonden die een
wedstrijdbal ter beschikking stelden aan de volleybalvereniging:
Klussenbedrijf J. Huisman
Monique Buurtsuper
De Vries Rijopleidingen
Dirk van der Geest
Daar zijn we als vereniging natuurlijk heel blij mee!
Tenslotte werd de laatste training afgesloten met een gezellige borrel in winterse sferen. Die
winterse omstandigheden waren, ondanks het abnormaal warme weer in december, in
ruime mate voorhanden. De verwarming in de gymzaal was namelijk al uit, vanwege de
kerstvakantie. Voor velen mocht dat de pret niet drukken.
Traditioneel is december al een maand waarin minder wedstrijden dan normaal gepland
worden. Maar doordat er veel leden meededen aan Troch de buorren, moest er ook nog
geïmproviseerd worden om de geplande wedstrijden doorgang te laten vinden.
Bijzonder was dat het tweede een wedstrijd tegen ODS in de eigen sporthal speelde. Hoewel
de zaal eigenlijk net te klein is, was het toch prettig dat ODS ons tegemoet wilde komen en
de wedstrijd op onze trainingsavond wilde komen spelen. Als dank voor de medewerking
kregen de Beetsterzwagers, Beetsters en Boornbergumers een set mee naar huis!
DOS 1
VCS 2
DFS 3
Turfst. 4
ODS 4
Tijnje 1
De Roeken 4
DOVO 4
Kwiek 3
Oerterp 4
Veenwoud. 3
Suameer 2

9 27
9 21
9 19
8 16
9 16
9 13
8 11
9 11
9 9
9 7
9 4
7 2

Tijnje 2
JMC 2
Tijnje 3
VCS 3
VC 058 10
HVC 5
AVIOS 2
ODS 5
VCS 4
DWS 3

8 20
7 19
8 12
8 11
7 10
7 10
5 9
6 6
7 3
7 2

Oer ’t Net
DSO
SVT
BSV
Turfst. 2
DFS
AVIOS
HVC
DWS
Turfst. 3
Tijnje

6 26
6 18
9 18
7 15
7 13
8 12
8 9
8 9
8 5
8 4
8 0

It tredde
Yn desimber spylje wy mar ien wedstriid, de 10e op ‘e Sweach
tsjin DWS 3. Yn it ferline ha wy hjir wolris faker tsjin spile. It is
in kabaal fan jewelste yn de hal. Der binne twa hearenwedstriden
oan ‘e gong, en foaral in ploech út Swol, dy’t tsjin it earste fan
ODS spilet, raast as in oardiel. Se binne mei 18 man, en neffens
Johan (Weidenaar) is harren gemiddelde leeftiid 23 jier. By ODS
is dat 44 jier. Lokkich wint ODS.
Us earste spilet foar ús, en wy moedigje harren flink oan. Wy ha coach Anneke en spylster
Siepie as reserve oan harren útliend. De 1e set winne se maklik. De twadde set reitsje se efter,
mar wy raze justjes hurder en dan pakke se it wer op. Ek winst. De tredde set geane wy te
ferklaaien, en dy ferlieze se prompt.
Dan ús wedstriid. Durk moat ús fluitsje, mar is noch oan it bekommen fan it stampot iten mei
de plusbussjofeurs. Wy litte poerbêst spul sjen. Rêstich spylje, faak yn trije kear en moaie
opslachbeurten. It giet dat it slydjaget, 25-12 en 25-8. De 3e set wurdt it minder en reitsje wy
efter. Aukje rekket blesseard en Akke ferfangt har op de oanfal. Dit jout wat ferwarring.
Antsje komt fan de tribune en telt fierder. Healwei de set litte wy wer wat better spul sjen en
witte wy it goed ôf te meitsjen, 25-19. De folle winst dus. As Siepie de dûs oanset, spuitet de
straal oerdwers. Earst mar efkes ynregelje dus. By it oanklaaien komme der in pear foute
opmerkings fan mânlju oer nije klean foarby: û.o. Hast de pijama noch oan? Sa wurde der
noch in pear neamd. In protte wille dus.
Wy ha mei de hiele ploech (earste en tredde) neisitten, hiel gesellich. Gesiena traktearret om’t
se jierdei west hat. Akke kriget noch in tip fan it tiim: Ast foar Aukje yn it fjild komst, moast
har eins wat mear neidwaan. Dus kreune en de hannen sa no en dan nei it plafond rikke.
Marijke

Tennis
Activiteitenkalender januari/februari 2016 TC Tijnje
Zaterdag 9 januari
Zaterdag 30 januari
Zaterdag 20 februari

Wintertennis
Wintertennis
Wintertennis

Het bestuur van tc Tijnje wenst iedereen een gezond, gelukkig en sportief 2016.
Oliebollenactie
De oliebollenactie was weer zeer geslaagd te noemen. Van verschillende kanten hebben wij gehoord
dat ze prima gesmaakt hebben. Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele bestellingen.
Wintertennis
Ook deze winter gaan we een aantal keren naar de tennishal van Veneboer in Drachten, samen met
de tennisclubs van Nij Beets, Terwispel en Rottevalle. De data zijn: 9 januari, 30 januari, 20 februari
en 12 maart. We spelen van 19 – 22 uur. Als je mee wilt, kun je je per mail opgeven.
Heel veel info is te vinden op onze site: www.tynje.nl/tennis

Plaatselijk Belang Tijnje wenst u...
....een gelukkig en gezond 2016...!!
Nieuwjaarsreceptie
Het was gezellig druk tijdens de nieuwjaarsreceptie, afgelopen zaterdag
in het dorpshuis. Dit is altijd een mooie gelegenheid om dorpsgenoten
een gelukkig nieuw jaar te wensen.
Onze voorzitter opende de avond met een terugblik op het afgelopen
jaar waar het dorpsfeest Tynje 105 natuurlijk een hoogtepunt was.
Daarnaast keek hij vooruit, onder andere naar de ontwikkeling van de
Multifunctionele Accommodatie en de ambitie om Tynje te verbinden
met open vaarwater.
Door toneelvereniging Rjucht & Sljucht werd een aantal scenes gespeeld
van de uitvoering van maart. Deze nodigen zeker uit om deze
voorstelling te bezoeken. Vervolgens was het woord aan prins
Jourichimo den Eerste van De Turftrapers. Hij kon een aantal zeer
praktische oplossingen aandragen voor de uitdagingen waar Plaatselijk
Belang zich mee bezig houdt. Aansluitend werden de Tynster
kampioenen van 2015 gehuldigd.

Kampioenen 2015
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de Tynster Kampioenen van het
afgelopen jaar in het zonnetje gezet:
 Gymvereniging senioren D – Fries Kampioen Lange Mat
 Klaas Jan van der Krieke – NK & World cup Solarboat racing
 Hennie Roffel – Paardensport – Fries Kampioen Dressuur ZZ Licht
 Vv Tijnje 7x7, 35+ - voorjaars- en najaarskampioen
 Vv Tijnje / WTTC – meisjes kampioen 1e klasse 4
 De Boljeiers – Kampioen Zwols Kapellenfestival

Reflecterende huisnummers
Onlangs kregen wij een tip dat er in andere dorpen door inwoners is
geïnvesteerd in reflecterende huisnummers. Hiermee wordt het voor
bezoekers, maar vooral ook voor hulpdiensten veel eenvoudiger om in
het donker de huisnummers te herkennen. Via de buurtverenigingen
zullen wij informatie over deze huisnummers verspreiden zodat per
buurt kan worden bekeken of er belangstelling voor is.

CHR. MUZIEKVERENIGING

“De Bazuin”
TIJNJE
Troch de buorren
Op 11, 12 en 13 december 2015 vonden de voorstellingen plaats van ‘Troch de buorren’ in de kerk aan
de Rolbrêgedyk. Alle drie voorstellingen waren uitverkocht. Ongeveer 500 personen hebben ‘Troch de
buorren’ aanschouwd. Na de voorstellingen hebben we veel positieve reacties ontvangen, waaruit we
mogen concluderen dat de productie ‘Troch de buorren’ een succes is geweest. Dit succes is te
danken aan alle medewerkers en sponsoren. Zonder hen was het niet gelukt.
Wij willen alle medewerkers en sponsoren hierbij dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage aan
‘Trocht de buorren’.
Dank gaat uit naar regisseur Jan Smit, dirigent Guus Pieksma, schrijver Bouke Oldenhof, de
muzikanten van De Bazuin, de toneelspelers van Rjucht en Sljucht, de zangers van It Tynster
Manljuskoar en het POPkoor, de technici, de decorbouwers, de grimeurs en alle vrijwilligers, in het
bijzonder Tjibbe en Adri Krist, die de catering hebben verzorgd.
Dank gaat ook uit naar de volgende sponsoren:
PKN gemeente Tijnje-Terwispel, Fonds Cultuur Participatie, Provincie Fryslân, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Stichting Woudsend, Medical Diagnostic, Gemeente Opsterland, P.W. Janssen’s
Stichting, Overwijk koffiesystemen, Plaatselijk Belang Tijnje, Party verhuur Jan de Jong, Kooi
Advocaten, Tuincentrum Tuindorado, Transportbedrijf De Boer, Hofstra Handelsonderneming, STC,
Loonbedrijf Lolkema, Veenstra Transport, Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, Internetbureau
Vontis, Hans van der Linden, Martin van der Vaart, Kaasboerderij De Gelder, Houtbewerking Harm
Wiersma.
Commissie De Bazuin 110

Troch de buorren
Doe’t ik fan myn suster hearde wêr’t it oer gean soe tocht ik: dêr moat ik hinne. Berne yn 1935
moat ik dat werkenne en dat wie ek sa. Prachtich delset troch de spilers en net minder knap
betocht troch Bouke Oldenhof. En ek alle lof foar de Bazuin, moai dat De Tynje sa’n korps hat.
Ik wit fêst net alles mear fan dy tiid; it wie oarloch doe’t ik nei de skoalle ‘Met den Bijbel’ gie.
Miskien dat dêrtroch fyn en grou wat minder spile. Ik wit noch wol dat we tsjin Terwispel
fechtsje soenen en plysje Buding ús al foar de brêge bij Idske Velde werom stjoerde. In
plysjeman hie doe noch macht.
Nei de oarloch kaam de kommunistyske partij op en dy wie behoarlik grut op ’e Tynje.
Echt in read doarp. Nei it lêzen fan in boek fan Teun de Vries oer de ferfeaning mei in net sa’n
bêste rol fan de machthawwers , ferplichte winkelnearing en ek de tsjerke spile net de rol dy’t
de tsjerke hearde te spyljen, waar ik ek read, fyn en read. Dochs hienen wy as tieners (it wurd
koenen wy doe net iens) kontakt mei froulju fan de oare kant. Minke Oosterbaan, Bartsje
Akkerman, Jannie fan Freerk Dam hie ik wol in eachje op. Mar ja dat koe fansels net.
Mar jimme ha my in moaie jûn besoarge, foaral de rol fan Pieter. Ik koe my dat goed yntinke.
Tige moai alles en it kin oer fiif jier wol wer.
Jan {Broer} de Boer

VLOEKEN OF BIDDEN
Wat ben ik blij, dat ik niet in de jaren vijftig of eerder in Tijnje woonde! Haat en nijd tussen
dorpsgenoten om geen andere reden, dan dat je een andere levensovertuiging had. Heerlijk,
dat oude tegenstellingen grotendeels verdwenen zijn en dat een dorp nu gezamenlijk
voetbalt, in De Bazuin speelt, een zwembad bouwt, musicals opvoert, enzovoort.
Het al of niet overwinnen van oude tegenstellingen werd op een indrukwekkende manier
uitgebeeld in de voorstelling Troch de Buorren. Schrijver: Bouke Oldenhof. Ons dorp is zelfs
rijk aan en met een goede toneelschrijver.
Bij binnenkomst werd op een groot scherm de film Tijnje in 1950 getoond. Dat maakte een
“toen was geluk nog heel gewoon” indruk. Leuk om naar te kijken, pure nostalgie. Voor veel
aanwezigen, met name de ouderen, ook een feest van herkenning. Jonger publiek zag
ouders of grootouders langskomen.
Dan het toneelstuk. Piter (Gerrit Overwijk) is gevraagd om in de kerk met zijn koortje het
Halleluja te zingen. Dat is vanwege de koperen bruiloft van zijn buurman en buurvrouw
(Arjen van der Krieke en Trudy Wiersma). Dat doe je natuurlijk principieel niet, als overtuigde
socialist.
Het verrassende van deze voorstelling was de integratie van schitterende muziek, gespeeld
door de jubilerende Bazuin (110 jaar!) met het toneelspel van Rjucht en Sljucht. “Fienen” en
“Roden”…… En nog aardiger: dorpsgenoten die we als “Fienen” kenden, speelden “Rode”
rollen en omgekeerd.
Realistisch genoeg werd ook in gegaan op het weer op kunnen steken van oude
tegenstellingen. Er werd gefilmd in Tignes, het Franse ski dorp waarmee “ons” Tijnje wel
wordt verward. Eéns in de tien jaar laat men het stuwmeer leeglopen waarin het oude
Tignes is verdwenen. In het stuk symboliseerde dat het weer terugkeren van oude
tegenstellingen, waarvan men dacht, dat ze al lang vergeten en overwonnen waren. Het
gevaar dat onverdraagzaamheid weer terugkomt, blijft altijd bestaan. Anno 2015
ongetwijfeld ten aanzien van “al die buitenlanders”.
Ook Popkoor en het Tynster Manlju Koor waren betrokken bij deze voorstelling. Dat paste er
prima bij, om het “Halleluja”van Leonard Cohen te zingen en een ooit gecomponeerd lied
over Tijnje.
Sterk was de inbreng van twee jeugdspelers (Tjitske de Vries en Sjoerd Wiersma). De zaal
vond het jammer, dat ze hun prille romance via de i-phone beëindigden. Reden: te wéinig
meningsverschil!! Niks saaiers, vond Elbrich, dan het altijd en overal met elkaar eens te zijn.
De Bazuin was in topvorm. Guus Pieksma, genoot zichtbaar van zijn dirigeerwerk.
Trompettist Lieuwe Jeninga kon meesterlijk kakelende kippen en een kraaiende haan ten
gehore brengen. Op slagwerk kon Douwe Jan de Boer een wekker af laten gaan.
Het was geweldig. Ik hoop, dat ik geen 110 jaar hoef te wachten op weer zo’n spektakel.
Bert Doornebal

Rjucht en Sljucht winsket elkenien in lokkich en sûn 2016
In betankje
Op 12 desimber 2015 hie Rjucht en Sljucht har jierlikse ferkeap fan
kryststjerren. Wy wienen de kryststjerren sa mar wer kwyt. Wy wolle
elkenien dan ek tige tank sizze foar de stipe dy’t jimme ús wer jûn ha troch
it keapjen fan ien of meardere kryststjerren.
Utfiering yn maart 2016: Mosken en swannen
Op dit stuit binne fjouwer spilers en spylsters fan Rjucht en Sljucht al wer drok dwaande mei it
twadde stik yn it winterskoft 2015-2016. Op freed 18 en sneon 19 maart 2016 sille ûnder rezjy
fan Tineke Nicolai út Donkerbroek de spilers/spylsters Jeen Wouda, Renko Hof, Chantal Sinnema
en Laura Oosterloo it stik ‘Mosken en swannen’ fan Haye van der Heyden foar it fuotljocht bringe
yn kafee Overwijk. Eppie Oosterbaan is ynstekker.
Op de nijjiersresepsje fan Pleatslik Belang op sneon 2 jannewaris ha Jeen, Renko, Chantal en
Laura al in foarpriuwke fan ‘Mosken en swannen’ sjen litten. De sêne dy’t hja spilen foel goed yn
de smaak by it oanwêzige publyk.

NIEUWS VAN DE TURFTRAPERS
Volgende maand is het weer zover! De Turftrapers
en Pipegaelsgea maken zich weer klaar voor het
Groot Carnaval. Ditmaal is het thema Onzin.
In uw meest onzinnige kostuums en creaties wordt
u op zaterdag 6 februari verwacht op dit prachtige
feest, alwaar de muziek zal worden verzorgd door
Exposure 2.0. Deze geheel vernieuwde versie van
Exposure zal de avond feestelijk omlijsten. Om
20.33 zijn de deuren van Café Zalen Overwijk
geopend.

Op vrijdag 5 februari is het Kindercarnaval! Om 19.00 start de miniplaybackshow in Café Zalen Overwijk.
In drie leeftijdsgroepen wordt fel gestreden om prachtige prijzen. De kinderen uit het dorp krijgen
verdere informatie via de scholen. Aansluitend is er een kinderdisco.
Op zaterdag 6 februari reikt om 13.00 de vereniging het dorpscadeau uit op het Pipegaelsgeaplein. U bent
allen van harte welkom. Om 13.30 kunnen de kinderen van de basisschool zich verzamelen bij Café Zalen
Overwijk alwaar een spectaculaire Zeskamp zal plaatsvinden. Ook hierover worden de kinderen nog
geïnformeerd.
De vereniging is klaar voor dit fantastische carnavalsweekend. Bereidt uw
voor op de onzin en komt in grote getale. Volgt ons op facebook voor het
laatste nieuws of kijk op www.turftrapers.nl
Driewerf Alaaf!

Uitdagend Nieuwjaar voor 't Swarte Wief
Skûtsje 't Swarte Wief bruist weer vol vertrouwen het nieuwe jaar in.
Namens de stichting en bemanning willen wij u allen vanaf deze
kant het allerbeste voor het nieuwe jaar toewensen. Een nieuw jaar,
een nieuw zeilseizoen waarin weer van alles mogelijk is. Gesterkt
door de goede resultaten in het naseizoen gaan we dan ook vol
vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.
Tijdens het midwinterspektakel in december hebben we naast de
gebruikelijke merchandise een mooi aantal Swarte Wief kaarsen
kunnen verkopen. Kopers nogmaals bedankt, de opbrengst komt weer geheel ten goede om
het Tynster skûtsje in de vaart te houden. Achter de schermen is de stichting al weer druk
bezig met het nieuwe seizoen. Op 29 januari hebben we weer de jaarlijkse sponsoravond, en
tevens zijn we al weer druk met de voorbereidingen van het jaarmagazine 2016 welke in het
voorjaar weer uit zal komen en worden bezorgd bij donateurs en sponsoren. Het beloofd
wederom een boeiend magazine te worden vol met interessante artikelen en leuke interviews.
Het skûtsje ligt in de loods voor het gebruikelijke onderhoud. Het nieuwe zeilseizoen zal
halverwege april al weer beginnen met de eerste wedstrijd in Langweer. Voordat in de zomer
het kampioenschap van de IFKS los barst zullen er nog een aantal wedstrijden worden
gevaren en de nodige trainingsarbeid moeten worden verzet om in de A-klasse weer goed
voor de dag te kunnen komen. Voor komend jaar hebben we ons zelf de lat wat hoger
opgelegd met de doelstelling om tijdens de IFKS kampioenschappen op een plaats in de top 6
te willen eindigen. Uitdaging genoeg dus voor het komend jaar.
Stichting behoud Tynster-skûtsje

website: www.swartewief.nl

“Circus LyTynie” in actie voor de CliniClowns!

Tijdens het Midwinterspektakel heeft buurtvereniging De Lytse Tynje eigengemaakte
vogeltaarten verkocht en de opbrengst van maar liefst € 175,00 geschonken aan de
CliniClowns.
Wij voelden ons dubbel verbonden met deze organisatie, i.v.m. het thema van de straat
waarmee we zo’n succes hadden tijdens “Tynje 105” en tevens het feit dat de Cliniclownsvoorstelling dit jaar plaatsvond in ons dorp. Bij deze willen we alle enthousiaste mensen
uit het dorp bedanken voor het kopen van onze vogeltaarten en nog een speciaal bedankje
voor Wieke en Alie voor hun inzet om dit alles mogelijk te maken.

Speel-o-theek de Boarterskoer wenst iedereen een fantastisch 2016!
Voor ons is het nieuwe jaar erg mooi
begonnen. Op 17 december j.l. hebben we
van het coörporatiefonds van de Rabobank
een cheque ontvangen t.w.v. €1150.
Dit bedrag mogen we gebruiken voor de
aanschaf van nieuw speelgoed, is dat niet
geweldig!? Het coöperatiefonds steunt
lokale maatschappelijke initiatieven die de
leefbaarheid in de omgeving vergroten.
Om goed te kunnen bepalen waar ons speelgoedaanbod straks vernieuwd of
uitgebreid kan worden, hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers in december
eens kritisch naar het huidige aanbod gekeken.
Ook was de speel-o-theek aanwezig op het midwinterspektakel. De grabbelton
en verlichte kerstboompennen waren een groot succes. Tevens hebben we een
aantal nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Hier zijn we erg blij mee!
Het valt ons op dat menig Tynster aangeeft al jaren donateur te zijn. Echter, dit
overzicht is kwijtgeraakt en ook maken we tegenwoordig gebruik van
automatische incasso.
Denkt u nu: ik was altijd donateur en wil de speel-o-theek graag blijven steunen?
Stuur dan een mail naar boarterskoer@hotmail.com en we nemen contact met u
op!

De speel-o-theek is op de volgende vrijdagmiddagen
van 14.30 tot 15.45 uur, geopend:
8 januari

29 januari

12 februari 26 februari 18 maart

Kom gerust eens langs!

Yogalessen in Nij Beets voor jong en oud
Yoga heeft betrekking op ons dagelijks leven. Voelen waar je adem zich bevindt is er een
aspect van; de rust in de bewegingen ervaren, niet alleen een hoofd, maar je hele lichaam
aan het einde van de les weer voelen. Hoe hoger de ademhaling hoe meer iemand zich ook
op slot kan zetten. In je eigen tempo leer je je eigen lichaam beter kennen; wat voelt wel
goed en waar ervaar je spanning? De houdingen zitten zo in elkaar dat na afloop van de
lessen er een ontspannen lichaam kan worden ervaren. Het is een zeer aardse bezigheid
waar de meeste mensen na verloop van tijd veel baat bij hebben. Het geloof speelt hier
geen enkele rol bij, maar wel de vrijheid en zachtheid van de bewegingen. De lessen zijn
toegankelijk voor jong maar zeker ook voor ouderen. Ook mensen met een beperking
kunnen prima met de les mee doen.
Start yogalessen
 Op dinsdag 12 januari van 18.30 uur tot 19.45 uur en van 20.00 tot 21.15 uur.
 Op vrijdagmorgen 15 januari van 09.00 tot 10.15 uur
Locatie: de bovenruimte van husartsenpraktijk De Hoek te Nij Beets.
Voor meer informatie: Marijke de Jong 0512-462260

Vrouwen van Nu Gersloot
Verslag Kerstworkshop woensdag 2 december 19.45 in Us Gemak.
Janke Brouwer, die deze workshop verzorgt, heeft ons al eerder op een avond in het
dorpshuis 3 voorbeeldstukken getoond, die gemaakt kunnen worden. De foto’s hiervan
kunnen door alle leden op de computer worden bekeken. Er zijn 9 deelnemers.
De tafels, waaraan gewerkt wordt, staan verspreid over de zaal, zodat er voor ieder genoeg
ruimte is om aan de slag te gaan. Er worden stukken gemaakt op een ronde plank of schijf
van een boomstam, of op een iets groter of kleiner plankje.
Aan een aparte tafel helpt Janke ieder de takken of stokken aan de plank of schijf te
bevestigen, door kleine gaatjes er naast te boren, waardoor een plastic strip gaat, die goed
wordt aangesjord.
Tijd voor een kopje koffie of thee, waarna ieder zijn kerststuk iets eigens kan geven, door de
combinatie van natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld gedroogde hortensia, een schelp,
grillige takken, larixappeltjes, mini pompoentjes aangevuld met kralen, een vlindertje of
vogeltje er op aan te brengen met lijm. Belangrijk hierbij is, de plank of schijf niet helemaal
vol te maken, maar de hoedanigheid van deze ondergrond goed tot zijn recht te laten komen
en een strakke lijn aan te houden, zodat het niet rommelig wordt.
Als ieder uitgelijmd is bekijkt Janke samen met allen het resultaat. Dan blijkt dat de
werkstukken allemaal verschillend en bewonderenswaardig mooi zijn geworden.
Janke bedankt voor je goede inzet en uitleg. Je hebt wel een zuivelmandje verdiend!

Kerstavond maandag 14 december, 18.30 in dorpshuis “By de Fjilden” in Tjalleberd.
Jantine Hoeksma, die het dorpshuis beheert, had gezorgd voor een prachtig in kerstsfeer
aangeklede zaal, met o.a. een grote kerstboom en tafels met lopers bedekt. Wij als bestuur
hoefden hier weinig aan toe te voegen. Met onze zelf gemaakte kerststukjes op de tafels was
het geheel kompleet. Tegen half 7 druppelden onze leden binnen en zij werden verwelkomd
met glühwein of thee.
Ieder sprak zijn waardering uit over de gezellig aangeklede zaal, waar ook een grote tafel
stond, die nu nog leeg was, maar die al gauw gevuld werd met prachtig opgemaakte schalen
met diverse salades of fruit voor het koude buffet en de soep en afgedekte bakken met
allerlei gerechten voor het warme buffet. Op een tafel er naast waren ook gerechten voor
diëten. Met de balletjes er in was de soep niet meer vegetarisch. Dit alles is keurig verzorgd
door café de Streek!
Bijna al onze leden waren aanwezig. Helaas was Elly de Jagher wegens ziekte absent en
penningmeester Riekje de Haan was op reis in Amerika. Voorzitter Son hield een korte
toespraak, waarin ze ook de huidige oorlog en de vluchtelingen noemde. Met elkaar zongen
we enkele kerstliederen. Het eten mocht niet koud worden, dus ieder maakte een loopje
naar de tafel voor soep en alle andere gerechten. Al gauw bleek, dat ieder het eten erg
lekker vond!
Tussendoor vertelde Jeltsje een verhaal over het Kerstontbijt. De geit, werd stiekem in de
kamer gelaten, waar hij de mooie kerstboom kon bekijken maar het bleef niet bij kijken, hij
at van alles uit de boom. Na de schrik van de ravage werd het toch een gezellig Kerstontbijt.
Maria droeg 3 gedichtjes voor van Kerst, Nieuwjaar en de Winter. Na een heerlijk toetje
kreeg elke tafel nog een opdracht met woorden op kaartjes, waar een Kerstwens of gedicht
van gemaakt werd. Ieder kon na de afsluiting van deze geslaagde avond voldaan naar huis
gaan, of nog even napraten, terwijl de tafels afgeruimd werden.

Protestantse Gemeente
Tijnje/Terwispel
Rolbrêgedyk 6, 8406 AN Tijnje
De Streek 25, 8407 EE Terwispel

Predikant: Ds. D. van der Leij (vanaf maart 2016)
Kerkdiensten
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Eigen voorziening
Ds. M. C. Mook
Ds. J. v d Brink
Ds. R. v Gullink-Renooy
Ds. M. C. Mook
Ds. Y. Riemersma-Beintema

Evangelisatiedienst
Sneek
Ureterp
Drachten Heilig Avondmaal
Sneek
Heerenveen 1ste 40 dagentijd

Koffie-ochtenden,
Voor iedereen
Data: woensdag 20 januari en donderdag 17 maart 2016
Plaats: de Utkomst, tijd: 10.00 – 11.30 uur
Catechisatie.
2 groepen: tot 12 jaar en vanaf 12 jaar
Plaats: bij leiding thuis. Info: Stienstra's Tel: 571869
Liturgisch bloemschikken, Info en opgave bij Wilma Altena
Verdieping voor wie wat dieper in gesprek wil over het geloof,
Data en tijd: vanaf januari 2016, in overleg
Info en opgave bij Jan Willem de Bruin

Tijnje
Tijnje
Terwispel
Tijnje
Tijnje
Terwispel

Uitdaging Bosnië Elfstedentocht
Mijn naam is Deliana Hakze, 18 jaar oud. 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. Deze
opleiding, op dit niveau, is nieuw en uniek. Defensie heeft veel vraag naar
leidinggevende vrouwelijke militairen. Ik ben in schooljaar 2014/2015 begonnen
met deze opleiding. De afgelopen twee jaar heb ik al stage gelopen op de
kazerne in Soesterberg en Ermelo. Maar heb ik ook tijdelijk in Naarden
gewoond en stage gelopen in revalidatiecentrum Naarderheem.
In het derde en vierde leerjaar ga ik tevens ook nog stage lopen in het ziekenhuis in Leeuwarden of
Groningen op de afdeling trauma en chirurgie. Na totaal vier jaar studie rond ik de opleiding af en ga
ik voor het vervolg contract solliciteren bij defensie. Tevens wil ik nog wel verder leren in de zorg,
gespecialiseerd in chirurgie.
Voor deze opleiding gaan al de studenten, namens stichting Out of Area naar Bosnië om kennis te
maken met oud oorlogsgebied en wat de gevolgen van deze oorlog was in voormalig Joegoslavië
(1992-1995). De missie van Out of Area is het welzijn en leefomstandigheden van kinderen, jongeren
en ouderen in voormalig Joegoslavië hulp te bieden. De studenten van de opleiding helpen een
school verbouwen en een speeltuin opbouwen voor de kinderen in Bosnië. Voor dit project heb ik
minimaal €500,- nodig. Voor dit geld moet de reis/verblijf betaald worden. Maar er wordt ook
speelgoed en speeltoestellen van gekocht voor de kinderen.
Samen met de leraren hebben wij bedacht om geld in te zamelen voor dit project. Ideeën hiervoor
waren, mee doen aan sportevenementen. Op 16 mei ga ik de 235 kilometer lange Elfstedentocht
fietsen en ik wou doormiddel van het sponsoren van kilometers dit geld inzamelen.
Helpt u mij dit geld bij elkaar te verzamelen? Dan fiets ik de gehele 235 kilometer lange
Elfstedentocht! Samen kunnen wij op deze manier zorgen dat de kinderen, jongeren en ouderen in
voormalig Joegoslavië het weer iets beter krijgen.
Wilt u een bedrag aan mij overmaken mag dat op bankrekeningnummer; NL73RABO0330965263
Voor meer informatie op de stichting Out of Area; http://www.outofarea.nl/
Of heeft u vragen aan mij? Kunt u mij bellen op 0628382737 of een mail sturen naar
deliana27@live.nl

Activiteitenkalender
Januari
8 Café Overwijk Testjûn
10 Kerk Rolbrêgedyk Nieuwjaarsconcert De Bazuin met Popkoor en Tynster
Manljuskoar. Toegang gratis
11 Bij de Fjilden Jaarvergadering met film Vrouwen van nu Gersloot
12 Trekkerstinte Filmmiddag Ouderensoos met o.a. de Tijnje-film uit de 50er jaren van
de vorige eeuw en bingo
15 Voetbalkantine Klaverjassen
18 Praktijk Sunshine Healing Zelf-helingmediatie
Opgave jelsketalstra@versatel of 0513 752085 / info op www.sunshinehealing.nl
20 De Utkomst koffieochtend
21 Theeschenkerij de Ulesprong Nieuwjaarsborrel en vogelvoertaart maken
Opgave via ulesprong@live.nl
22 Voetbalkantine schutjassen

19.30 uur
16.00 uur

14.00 uur
20.00 uur
20.00-21.30 uur
10.00-11.30 uur
20.00uur
19.30 uur

Februari
1
5
6
6
9

Bij de Fjilden 8 vrouwen van nu Roden, watersnoodramp. Voor leden en partners
Café Overwijk Kindercarnaval
Pipegaelsgeaplein Uitreiking dorpscadeau Turftrapers
Café Overwijk Groot Carnaval
Trekkerstinte Ouderensoos met film fan it iepenloftspul " Anna Frank" opfiert yn
Deinum
12 Voetbalkantine Klaverjassen
26 Voetbalkantine schutjassen
29 Yn ús Gemak Wessel Veenstra v.d. Politie over drugs en de gevolgen open avond

19.00 uur
13.00 uur
20.33 uur
14.00 uur
20.00 uur
19.30 uur

Berichten uit en voor het dorp
Parkeerprobleem
De afgelopen weken was het lastig om op mijn eigen oprit te parkeren gezien dat er veel auto's pal bij de
oprit gaan staan, zo niet op de helft van mijn oprit. Verleden jaar met de nachtmis zelfs helemaal voor mijn
oprit zodat we niet weg konden. Met begrafenissen staat het helemaal vol, ook op de plek van de bushalte
wordt er geparkeerd. ik moet dan hulp vragen wil ik veilig van mijn oprit rijden ivm totaal geen zicht, dit
maakt de situatie zeer onveilig voor mij.
Ik zou het echt heel fijn vinden als de mensen ergens anders zouden parkeren zodat ik veilig mijn oprit op
en af kan. Misschien dat er over nagedacht kan worden dat als je thuis komt en je oprit is half of heel
geblokkeerd, hoe ontzettend irritant dat is, en besef dat ik dan niet bij mijn huis kan parkeren. Ik vind dit
niet netjes naar ons toe.
Groeten Karin Sevink, Rolbregedyk 3.
Vraag
Ik ga in mei meedoen met de Elfstedenwandeltocht en zoek medewandelaars om te carpoolen. Dit jaar is er
ook een 'halve' elfstedentocht. Wie daaraan meedoet kan natuurlijk voor die dagen ook deelnemen aan de
carpool. Reacties graag naar paulien.leferink@gmail.com of telefonisch: 0513-571719
Vraag
Wie heeft na de drie voorstellingen van ‘Troch de buorren’ bij de opruimwerkzaamheden in de kerk aan de
Rolbrêgedyk per abuis de verkeerde huishoudtrap mee naar huis genomen. Ik mis die van mij. Het betreft
een aluminium huishoudtrap van ongeveer twee en een halve meter. Ik heb nu een kleinere huishoudtrap
thuis staan (aluminium met blauwe accenten). Andries Idzerda: 571226

Secretariaat: H. Bosma
Warrewei 44, 8406 AC Tijnje
Telefoon: 0513-571863
Email: doarpsrounte@tynje.nl
Website: tynje.nl/doarspsrounte

DE TYNJE

Doarpsrounte de Tynje wenst iedereen een gezond
en gelukkig 2016 toe!

60ste Testjûn.
De verenigingen van ons dorp strijden tijdens deze krachtmeting op
kennisgebied om de felbegeerde titel “testjûn kampioen 2016”. Een
bijzondere editie deze keer aangezien het voor de 60ste maal
georganiseerd wordt. Iedere deelnemer ontvangt van de Doarpsrounte
op deze avond dan ook een kleine attentie ter herinnering aan dit feit.
Ook deze editie maken we er weer een spannende maar vooral gezellige strijd van.
Aanstaande vrijdag 8 januari vanaf 19.30 in café Overwijk.
Bestuur Doarpsrounte

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten van de Pols,

Na zeven jaar gewerkt te hebben op obs De Pols is het voor mij tijd voor een nieuwe
uitdaging. Na de kerstvakantie start ik dan ook als directeur aan basisschool de
Vlieger/Tsjerne te Gorredijk. Eén van de uitdagingen daar is het bouwen van de nieuwe brede
school Loevestein.
Obs De Pols is een leuke school met fijne kinderen, met ouders die altijd bereid zijn om mee
te helpen met activiteiten en met leerkrachten die bedreven zijn in hun vak en open staan voor
veranderingen. Ik kijk dan ook terug op een leuke periode op De Pols.
Ik wil iedereen bedanken voor het mooie afscheid, de mooie woorden en de cadeaus.
Mijn opvolger Felix van Ginkel wens ik veel succes en (werk) plezier toe!
De grootste uitdaging waar de scholen in Tynje voor staan is om te komen tot een fusie. Eén
grote school waar alle kinderen van Tynje samen naar toe gaan. Samen opgroeien en samen
leren!
En te zijner tijd in een prachtig mooi nieuw gebouw! Dat wens ik Tynje toe!
Leerlingen, ouders, team, maar ook de buren van de school en bewoners van Tynje wil ik
hartelijk danken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking de afgelopen jaren! Het ga
jullie allemaal goed. We zullen elkaar vast nog wel eens tegen komen. Tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Jeltsje Lieuwes

Dit zijn de wensen voor het komende jaar van de kinderen
uit groep 1 en 2 van de Rank
Stefano : dat we een engeltje kunnen maken in de sneeuw
Thom : dat we mooi binnen kunnen spelen
Mare : fijn in de speeltuin spelen
Eelkje: buiten iets maken
Roan : fijn thuis spelen
Jochem: dat we sneeuwballen kunnen gooien
Mads Hidde : en sneeuwpoppen maken
Mirthe : dat Jezus is geboren
Timo : we weer gezond op school komen
Sytse : dat mijn broertje of zusje geboren is
Aaron : dat ik op de slee met Misty en Bowe van de berg af glij
Sven : dat het een hele mooie ster is
Milan: Vrolijk kerstfeest
Hiske : dat er sneeuw komt en dat we dan weer een iglo bouwen
Riemer : op de slee
Judith : weet ik niet.
Juf Tiny : dat we gezellig met elkaar kunnen spelen en leren.

Voor iedereen heel gelukkig en gezond 2016 !!!!!!

REUNIE 65 + O.B.S. TIJNJE
Op donderdag 10 maart 2016 zal een reünie worden georganiseerd voor oud leerlingen
van de openbare lagere basisschool te Tijnje.
De reünie zal s` middags tussen 13.30u. en 19.00 u. worden gehouden in Café Overwijk
Heawei 9 te Tijnje.
Al 30 jaar lang wordt deze reunie, die om de twee jaar wordt georganiseerd voor de
leeftijd groep van 65 jaar en ouder. Eventuele partners zijn natuurlijk ook van harte
welkom.
De kosten van deze reunie zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers aan deze
reünie en zullen op een later tijdstip worden vast gesteld.
Terug kijkend naar voorgaande reünies is gebleken dat de belangstelling hiervoor vrij
groot blijkt te zijn. Gemiddeld melden zich een honderdtwintig mensen aan voor deze
reünie.
Om teleurstellingen te voorkomen is het aan te raden zich in een vroeg stadium aan te
melden dan kan de reünie commissie al vast de huidige deelnemers lijst optimaliseren.
Om deze reünie ook in 2016 tot een succes te laten worden is de inzet van oud
leerlingen van deze school natuurlijk noodzakelijk en van groot belang.
De huidige reünie commissie, Sybren Heida, Henk Borger en Hâns de Vries doet hierbij
een beroep op oud leerlingen, vooruitlopend op de officiële uitnodiging, haar van
aanvullende adressen te voorzien. Ondanks herhaalde oproepen om een nieuwe
commissie te vormen zijn we er niet in geslaagd dit te realiseren en wordt deze reunie
voor de laatste keer gehouden.
Oud- leerlingen, die al eerder de reünie 65+ OBS bezochten, kunnen in januari /
februari 2016 de officiële uitnodiging voor deze reünie verwachten.
De reünisten worden bij aankomst ontvangen met koffie of thee met “wat er bij”.
Daarna is er ruimschoots tijd om bij te praten en herinneringen uit onze schooltijd, zo
lang al geleden, met elkaar te delen.
We sluiten af met een gezamenlijke koffietafel.
De invulling van deze middag wordt alvast voorbereid.
Mochten er onder de oud-leerlingen mensen zijn die graag iets willen bijdragen aan het
welslagen van de middag, dan is daar gelegenheid voor.
Voor meer informatie over deze reünie kan men zich wenden tot onderstaande adressen.
Siebren Heida
Tel. 0515-574068
E-mail: siebheida@live.nl
Henk Borger
Tel.0566-621861
E- mail: maikeborger@tele2.nl
Hâns de Vries
Tel. 0515-851704
E-mail: h.devries37@home.nl

