
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Juli 2016 

 
Het is bijna een jaar geleden dat we zijn gestopt met het zelf kopiëren van de Tynjeboade. Vanaf 

september 2015 besteden we het uit aan een drukker. Tijd om dit even te evalueren. 
Naar aanleiding van de reacties van lezers en adverteerders kunnen we zeggen dat het over gaan naar 
een drukker een goede stap is geweest. De kwaliteit van onze krant is er duidelijk op vooruit gegaan! Hij 

is duidelijker, de foto’s zijn veel scherper en hij zit nu als een echt boekje in elkaar. Heeft u nog eventuele 
tips voor het verder verbeteren van onze krant dan horen we dit graag. Het aanleveren van de kopij via 

e-mail verloopt prima. Iedereen weet tynjeboade@tynje.nl te vinden.  
 
Dat blijkt ook wel uit het feit dat we veel kopij ontvangen. Zo ook weer voor deze editie. Prachtig dat 

onze dorpskrant als een belangrijk medium binnen ons dorp wordt gezien! Helaas kan dit soms ook 
betekenen dat we ingezonden kopij aan moeten passen, verkleinen of doorschuiven naar een volgende 

editie. We hopen op uw begrip hiervoor.  
 
Het is zo vlak voor de vakantie wat rustiger waar het evenementen in ons dorp aan gaat . Maar op de 

eerste dag van de zomervakantie, zaterdag 16 juli, vind het caravanfeest plaats. Natuurlijk ook dit jaar 
weer een zomerspeeldag en wel op woensdag 24 augustus. En vrij snel na de zomervakantie is het 

natuurlijk weer tijd voor het trekkerbehendigheidsfeest.  
 
In de Tynjeboade van september zullen we een jaarplanning van de redactievergaderingen vermelden. Er 

zijn namelijk situaties waarbij we deze niet op de eerste maandag van de maand kunnen houden en we 
moeten schuiven naar een andere datum. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een feestdag die op deze dag 

valt. Belangrijk dus om dit schema goed te bewaren i.v.m. het op tijd in sturen van de kopij. Daarnaast is 
het belangrijk om deze data door te geven aan de persoon die de Tynjeboade op haalt.  

 
In augustus verschijnt er geen Tynjeboade. De kopij voor de september editie moet uiterlijk 4 
september binnen zijn op tynjeboade@tynje.nl (uiterlijk 17.00 uur). Kopij voor de burgerlijke stand, 

mededelingen en agenda moet op donderdag 1 september binnen zijn op eerder genoemd e-mail adres. 
Afhalen van de krant op woensdag 6 september tussen 19.00 en 19.30 op Heawei 10.  

 

Rest ons nog om een ieder een fijne en zonnige vakantie toe te wensen!  
 

 
 
 

 
 

 
 
Inhoud: 

 
Voorwoord      Zwembad 

Plaatselijk belang     Tennis 
Activiteitenagenda     Skûtsje 
Berichten uit en voor het dorp   Zomerspeeldag + Jantje Beton 

Doarpsrounte + najaarsfair     Kerkelijk Nieuws + Tsjerkepead 
Drompeltsje      Iepenloftspul Tynje / Spetters 

De Pols + De Rank     Buurtvereniging Stoarmhoeke 
Speel-o-theek     Open deuren weekend + Collectanten MS 
Voetbal      Vakantieoverzicht ondernemers 

Gymnastiek      Kleurplaat 
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Nieuws van peuteropvang. Villa De 

Buitenkans - ’t 

DROMPELTSJE 
Drompeltsje@villadebuitenkans.nl 

 

Verjaardagen op de peuteropvang.                                                                                                                                                                                                                                                                             

5 juli – Djurre Lageveen – 3 jaar.  

7 juli – Roy Heitbrink – 3 jaar.  

12 juli – Lara Heida – 4 jaar.  

28 juli – Niels Kooistra – 4 jaar.  

12 augustus - Esa de Haan – 4 jaar.  

27 augustus – Iikka de Haan – 4 jaar.  

27 augustus – Alienka Nijboer – 4 jaar.  

27 augustus – Ids Jager – 3 jaar.                                                     

 

Naar de basisschool.                                                                              
Lara en Esa gaan naar basisschool De Pols.  

Alienka gaat naar basisschool De Rank.  

Iikka gaat naar basisschool De Hoekstien.  

Niels gaat naar een basisschool in Drachten.  

 

Nieuwe peuters aanmelden.  

Als u uw peuter na de zomervakantie of in de loop van het jaar, bij ons op 

de peuteropvang wilt plaatsen, willen wij heel graag dat u dat nog voor de 

zomervakantie aan ons door geeft. Zodat wij uw peuter na de vakantie op 

de door u gekozen dagdelen kunnen plaatsen. We plaatsen peuters op 

volgorde van aanmelding. Plaatsing op meer dan 2 dagdelen is ook mogelijk. 

Aanmelden kan door: een inschrijf formulier op te halen bij ‘t Drompeltsje 

of per mail naar Villa De Buitenkans. Voor de peuteropvang kunt u 

kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst, als u hiervoor niet in 

aanmerking komt kunt u een toeslag voor twee dagdelen bij de gemeente 

aanvragen.  

Om alle dagdelen te behouden is een vroege aanmelding gewenst.  
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Thema.  
Het nieuwe Puk thema is: Oef, wat warm!  

Met het warme weer zijn we buiten al fijn bezig geweest met water en 

zand. De kinderen leren verschillende eigenschappen van water kennen 

zoals: nat, koud, warm. We vullen flesjes tot ze vol zijn en gieten ze weer 

leeg, op die manier komen er veel begrippen aan de orde. En wat gebeurt 

er als je zand en water mengt? Voor de peuters allemaal ervaringen.  

 

Puk komt in de kring, maar hij heeft het zo warm, de kinderen helpen hem 

om af te koelen. Heeft hij misschien te veel kleren aan?  

De winkelhoek toveren we om tot een ijscohoek. We hopen dat het weer 

mooi blijft, zodat we veel activiteiten buiten uit kunnen voeren.  

 

 

ModderDag 2016  
Dit jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan de nationale ModderDag 

op 29 juli.  

Wat is dat ModderDag?  

ModderDag is ontstaan om kinderen de noodzakelijke positieve 

natuurervaringen mee te geven. Honderdduizend kinderen in binnen en 

buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met de natuur. Buitenspelen in 

een natuurlijke omgeving is behalve leuk ook goed voor de ontwikkeling van 

de kinderen. 

Vies worden mocht op ModderDag, en dat waren de meeste peuters dan 

ook, we hebben er met zijn allen met veel lol en plezier een echt 

modderfestijn van gemaakt.  

 

 

De zomervakantie is van 16 juli t/m 28 augustus.  

 

Wij wensen u allemaal een fijne vakantie toe 

 



 

 

      Nieuws van De Pols en De Rank  
 
 

Beste Tynsters,  

In deze Tynjeboade kunt u algemeen nieuws lezen met betrekking tot de beide scholen. Voor 

schoolspecifieke ontwikkelingen, activiteiten etc. kunt u de site van beide scholen raadplegen. Ook kunt 

u ons liken en volgen via facebook! De leerlingen uit groep 1, 2, 7 en 8 van De Pols en de leerlingen uit 

groep 5 en 6 van De Rank hebben weer een mooie bijdrage geleverd! De redactie van de Tynjeboade 

kon de vorige gemailde bijdrage van De Pols niet openen. Daarom staat er in deze editie een dubbele 

bijdrage vanuit De Pols. Veel leesplezier.  

 

Bijna vakantie! 
We zijn begonnen aan de laatste weken van het schooljaar. We kunnen op beide scholen 
terugkijken op een mooi schooljaar. Straks begint de welverdiende zomervakantie, waarin 
ieder lekker kan ontspannen.  
 
Afscheid groep acht 
De kinderen van de groepen acht van De Rank en De Pols nemen ieder op speciale wijze 
afscheid van hun basisschool. Op beide scholen worden ze nog even goed in het zonnetje 
gezet. We zullen de kinderen missen volgend schooljaar! 
 
Activiteiten in de laatste schoolweken  
De laatste weken staan bol van leuke activiteiten. Schoolreisjes, musical, dansproject, 
Lauswoltconcert, atletiekdag, spelletjesmiddag, vossenjacht, …  
 
Vakantierooster 2016-2017 
Beide scholen hanteren ook volgend schooljaar hetzelfde vakantierooster. Ook voor de 
dorpsgenoten is het handig om te weten wanneer de scholen dicht zijn. Bij deze… 
Herfstvakantie   15-10-2016 t/m 23-10-2016 
Kerstvakantie    24-12-2016 t/m 08-01-2017 
Voorjaarsvakantie   18-02-2016 t/m 26-02-2017 
Goede Vrijdag & Pasen  14-04-2017 t/m 17-04-2017 
Meivakantie    24-04-2017 t/m 05-05-2017 
Hemelvaart    25-05-2017 
Pinksteren    05-06-2017 
Zomervakantie   22-07-2017 t/m 03-09-2017 
 
Fijne vakantie! 
De beide schoolteams wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie! 
 
Jarigen in juli & augustus 
2 juli Thymen van den Berg groep 1 
2 juli Lara Volbeda groep 5 
6 juli Cynthia Huiskamp groep 4 
6 juli Hylke van der Wiel groep 6  
9 juli Lieke de Jong groep 4 
11 juli Judith Altena groep 2 
11 juli Aaron Postma groep 1 
13 juli Silke Miedema groep 8 
16 juli Iris Vlietstra groep 3 
17 juli Lysanne Otter groep 6 
19 juli Gerben Bouma groep 4 
20 juli Thieme de Jong groep 3 
21 juli Michelle Verweij groep 3 
23 juli Chantal Tuinstra groep 2 
26 juli Marius Hartlief groep 8 

26 juli Sven Wilkens groep 4 
29 juli Yuri Jongsma groep 7 
31 juli Fenne Rekoert groep 8 
11 augustus Daniel de Vries groep 1 
15 augustus Stefan de Vos groep 1 
17 augustus Sytse van Wijk groep 2 
18 augustus Jochem Weidenaar groep 2 
18 augustus Robin van Gijssel groep 1  
30 augustus IJsbrand Broersma groep 3 

 
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag 
toegewenst 



 







 

 

 

Woningbehoefte in Tijnje? 
Gemeente Opsterland is bezig met het opstellen van een woonvisie voor 
de komende jaren. Daarbij worden ook de Plaatselijke Belangen 
uitgenodigd als gesprekspartner. Derhalve willen wij graag weten of ons 

beeld van de woningbehoefte in Tijnje nog actueel is.  
Als u op dit moment of in de nabije toekomst plannen heeft om een 
nieuwe woning te zoeken, wilt u ons dit laten weten? Graag horen wij 
hoeveel mensen een woning zoeken en wat voor soort woning zij 

zoeken. Ook als u weet dat iemand in uw omgeving, familie of 
kennissenkring een woning zoekt, horen wij dat graag. 
 

Opvang vluchtelingen 
Vanuit de kerkenraad is het initiatief genomen om de onderzoeken of 
het mogelijk is om in Tijnje op kleine schaal woonruimte te bieden aan 

asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen 
(statushouders). Als Plaatselijk Belang staan we hier positief tegenover. 
Als dorpsgemeenschap moeten we samen mensen kunnen 
ondersteunen die huis en haard hebben moeten verlaten. Als u zelf ook 
bezig bent met een plan of dit initiatief wilt ondersteunen, laat u dit dan 

aan ons weten? 
 

AED’s in Tijnje 
Vorige maand hebben we in de Tijnjeboade vermeld dat de twee dorps-
AED’s tegenwoordig in een kast bij het Teningehûs en bij het 
sportcomplex hangen. Veel mensen hebben op 14 juni gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid om te oefenen met het openen van de kasten. 
Mocht u deze gelegenheid hebben gemist, maar wel kunnen 
reanimeren? Laat ons dit even weten. Bij behoefte wordt een extra 
demo georganiseerd. 

 

Buurtapp 
De buurtpreventie-appgroepen zijn door verschillende buurten 
voortvarend opgepakt. De eerste beheerders zijn bekend en de stickers 
en flyers worden verspreid. Na de zomervakantie komen we weer bijeen 
met de buurten om de voortgang te bespreken. 

 

Oud voorzitter PBT overleden 
Afgelopen weekend bereikte ons het bericht dat Arend Overwijk is 
overleden. Overwijk was van 1977 tot 1989 voorzitter van Plaatselijk 
Belang Tijnje. We wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van 
dit verlies. 

 
 
 



 

 

 

Reflecterende huisnummers 
In januari hebben we de vraag uitgezet of er behoefte is om per buurt 
te kiezen voor reflecterende huisnummers. Onlangs hebben de 
buurtverenigingen aangegeven dat deze behoefte er niet is. De enkele 

individuele belangstellenden kunnen wij doorverwijzen naar de 
leverancier, maar helaas kunnen we voor hen geen collectiviteits-korting 
kunnen krijgen. 
 

Musykwein 
In de afgelopen tijd is de Musykweinploech regelmatig op pad geweest 

met onze mooie oude mobiele muziekkoepel. Zo stond deze te 
schitteren tijdens het Rein Pieter Reinsma-toernooi en een week later bij 
het Gerlofsmatoernooi Marsum. De komende tijd gaan we naar het 
Skimerjûnfestival en nogmaals naar Marsum. 

 

Kampioenen 2016 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie willen we graag de Tynster kampioenen 
van dit jaar in het zonnetje zetten. Wij zien echter niet alle bijzondere 
prestaties. Wilt u ons daarom laten weten of er in uw omgeving iemand 
een bijzondere prestatie heeft geleverd? 
 

Zomerreces 
De bestuursvergadering in juli vervalt in verband met de zomer-

vakantie. Er is dan ook geen spreekuur. Voor dringende zaken kunt u 
natuurlijk altijd bij de bestuursleden terecht. 
 
 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie.  
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Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
                       Duinen Zathe                                                       
 
Wij zijn naar kamp geweest en we zijn op 
donderdag naar Duinen Zathe geweest. 
Er waren allemaal attracties. Ik ben in de 
botsauto’s geweest en ik ben in het 
spookhuis geweest. Er waren 
waterglijbanen en daar moest je in een 
bootje zitten maar dan werd je heel erg 
nat. Er was ook een winkeltje en daarna 
gingen we eten. 
 
                Van anouk*-* 

     Canadameer 
Wij zijn op schoolkamp op de terugweg naar het 
Canadameer geweest. Wij gingen met plastic 
bekertjes kikkervisjes vangen, hebben die 
opgesloten en weer vrijgelaten. We zijn ook naar 
het eiland gaan zwemmen, maar dat mocht niet.  
 

Groetjes Ate  

            De fietstocht. 

 

We zijn met groep 7 en 8 op 

schoolkamp geweest. En daar 

moesten we op de fiets heen. En we 

moesten naar Appelscha. De heen 

reis verliep gelukkig zonder 

ongelukken. Maar er haakte wel een 

groepje af. 

 

En de teru8g weg verliep ook 

zonder problemen. maar er haakten 

een heleboel kinderen af. 

   

 Groetjes Cor… 

DE NACHT WANDELING 
De 1ste nacht gingen we wandelen en 
soms ook zonder zaklamp. Dat was best 
eng en juf liet ons ook schrikken. 
Opeens was meester weg en ging 
iedereen zoeken, behalve de meiden. 
Plots stond meester achter ons en wij 
bleven maar zeggen dat ze moesten 
blijven zoeken. Ze gaven het op en 
kwamen terug en zagen dus meester. 
Maar meester was zo slim om door de 
stekels bosjes te rennen en had dus een 
paar bloederige schrammen . We 
gingen weer terug en moesten slapen: 
het was al na 12 uur. 
Toen we gingen ‘slapen’ bouwden we 
een housewarming party. We hebben 
het super leuk gehad. Eigenlijk hadden 
we te weinig kamers en toen zijn we 
met zijn alle op een kamer gaan slapen. 
De meiden hadden maar 2 stapel 
bedden nodig. We hebben veel snoep 
gegeten en het natuurlijk leuk gehad!  
 
Danise  

Hoi, ik ben Lyam. Ik ben 11 jaar oud en ik ga jullie vertellen over mijn school kamp. Ik was er 
met Sido, Ate, Anouk, Marcel, Marius, Sven, Twan, Marrit, Rik, Yuri, Danise, Silke, Cor, Yme, 
Meester Redmer, meester Harry, juf Heleen en juf Irmi 
Ik ga vertellen over het eten op school kamp. De eerste dag aten we raps. 
We mochten op onze wrap vis, vlees, komkommer, saus en nog wat dingen doen, maar die 
weet ik niet meer. Ik had echt alles op mijn wrap gedaan. De tweede dag aten we ‘s ochtends 
en’s middags brood. ’s avonds aten we patat bij de Duinen Zathe. Daar kochten we ook snoep. 
De derde dag aten we brood en een paar uur later gingen we terug naar school waar we weer 
naar onze ouders gingen. Dit was mijn tekst. Dank je voor het lezen. 
Lyam 



 

    Schoolkamp: blikspuit 

 
Wij hebben op schoolkamp heel veel 

blikspuit gedaan. 1 keer in de 

kale duinen, 2 keer in het bos en 

2 keer op de zandvlakte met een 

bos er omheen. Dat was het leukst. 

Ik was niet als eerst aan de beurt 

dus ik ging mij verstoppen. Ik had 

een goede verstopplaats en ik 

schopte de bal weg. Even voor de 

mensen die niet weten wat 

blikspuit is, hier komt de 

perfecte uitleg: Iemand schopt de 

bal weg degene die moet zoeken 

gaat de bal halen. En iedereen die 

zich moet verstoppen rent weg. Als 

de zoeker de bal weer op de plek 

heeft gelegd waar degene de bal 

heeft weggeschopt dan telt hij tot 

10 en dan mag hij mensen gaan 

zoeken. Als hij iemand heeft 

gevonden rent hij naar de bal, 

raakt hem aan en zegt bv. ‘buut 

Rik’. Dan is Rik af. Als iemand 

Rik wil bevrijden moet hij de bal 

wegschoppen. Zonder dat de zoeker 

hem af buut. Dit hebben wij dus 

heel vaak gedaan. Dit was mijn 

verhaal  

 

Groetjes MARCEL 

 

 

 

 
 

SCHOOLKAMP MIDGETGOLF 
 
Toen we die dag op kamp kwamen, gingen 
we die avond midgetgolfen. We mochten 
zelf groepjes maken. Ik zat bij Yme en Sido. 
Dat was wel leuk. We vonden het allemaal 
best lastig, dat hadden we niet verwacht. We 
hebben gelachen. Ik had gewonnen. 
  
           Groetjes Mårius 
 

  

Duinen Zathe 

 
Op de tweede dag ( dus donderdag ) zijn we 

naar Duinen Zathe geweest. We zijn op de fiets 

daar heen gegaan. Toen we daar aankwamen 

mochten we in alle attracties, bijvoorbeeld de 

rups die in het begin heel langzaam ging en de 

bochten super snel. En er was ook een grote 

waterglijbaan en botsauto’s. Daarna zijn we nog 

naar het winkeltje geweest en we hebben nog 

gezellig patat gegeten. Daarna zijn we weer op 

de fiets naar de kampeerboerderij gegaan.   

 

Groetjes Marrit  

  

  

 

                Canadameer 

Op de terug reis zijn we naar het 

Canadameer geweest daar 

hebben Yuri en ik als een soort 

Freek Vonk libelles geprobeerd 

te vangen en  onder het zand te 

bedelven.   

 

groet Sido 

                 Rondhangen 
We zijn op school kamp geweest . 
Er was een soort speeltuin en 2 goaltjes. 
Daar speelden we regelmatig. Er was een 
glijbaan en een schommel en een wipwap.  
Er was heel veel te beleven. En we hadden een 
slaapzaal boven en daar was meestal een 
deogevecht. Het was heel gezellig! 
                             TWAN  



 
Schoolkamp :blikspuit 

 
Blikspuit hebben wij ongeveer 3 keer 

gedaan. 1 keer in het bos en de andere 

keren op een hele grote plek met zand en 

dat was moeilijker dan in het bos, want in 

het bos had je meer verstopplekken dan op 

het zand. Er was wel bos bij het zand, maar 

niet zo veel als in het echte bos. En dat het 

zo moeilijk was op het zand is omdat je 

heel lang moest rennen en sommige die er 

voor moest zorgen dat de bal niet 

weggeschopt moest worden gingen niet zo 

ver. Soms was het ook heel grappig, omdat 

sommige in de boom gingen verstoppen, 

maar dat was te makkelijk.  

 

                          Groetjes Rik         

                          Bonte avond     

 

De bonte avond was heel leuk, Cor deed 

een quiz die was best moeilijk. We 

deden de jongens tegen de meisjes, de 

verliezer kreeg een straf en de meisjes 

hebben verloren. Ate, Twan, Yuri en ik 

deden een voelquiz, ook de jongens 

tegen de meisjes, ze kregen wat in hun 

handen en dan moesten ze voelen wat 

het was. De meisjes hebben gewonnen. 

Als laatste kwamen Marcel, Yme, 

Marius en Cor die deden een 

speurtocht. We moesten de pijlen 

volgen en we moesten een beertje 

zoeken en dat ging op tijd: wie het 

snelste was, had gewonnen en team 

Yme had gewonnen. Toen het was 

afgelopen kregen we nog wat lekkers 

met muziek 

 

                           Groetjes Sven  
Mini golf, 
 
Wij gingen met de klas op 1 tot en met 3 
juni op schoolkamp. De eerste avond 
gingen we minigolfen. Ik zat in het groepje  
met Sido en Marius. Ik was de beste, maar 
eigenlijk waren we allemaal niet zo heel 
goed… 
Groetjes, 
 
¥mé 

                           Rondhangen  

 

We zijn op kamp geweest. Er was een glijbaan, een 

wipwap en een voetbalveld.  

Er was ook een draaimolen waar je heel misselijk 

van werd. We gingen boven in de slaapkamer 

ouwehoeren.  En we gingen voetballen op het 

voetbalveld.  

                                       

                                Yuri 

      

                Nacht wandeling 
Wij hadden op kamp een nachtwandeling 
gedaan. Het begon ongeveer 11 uur, bijna 
iedereen vond het eng. Maar het was ook 
wel leuk,  juf liet ons zowat een 
hartverzakking bezorgen door ons te laten 
schrikken. Het was heel leuk. 
Groetjes Silke  
 
 

Ik ben naar kennismakingsdag van De 

Compagnie geweest. Het was daar heel 

leuk. De meester die we krijgen heet 

meneer Smit en zijn echte naam is Bart 

Smit, dat is ook een speelgoed winkel. 

Ik vond het grappig dat hij Bart Smit 

heet. Ik kan 29 augustus 2016 mijn 

rooster halen en ik heb ook een lijst 

meegekregen wat ik moet halen. Het lijkt 

mij nu al een leuke school, want ik ken 

een iemand die daar ook komt. Hij komt 

zelfs in mijn klas. Er zitten ook nog 

twee anderen die ik ken .  

                     Groetjes marixanne  
         

 



Kampnieuws  Groep 5/6  CBS de Rank 

Daar zijn we met ons kampnieuws vanuit Diever. Samen met groep 7 en 8 zijn we naar ‘Het 

Kasteel’ geweest. We hebben voor het eerst een nachtje geslapen. Naast het doen van 

spelletjes en een zeer geslaagde bonte avond, hebben onze reporters allemaal een eigen 

sfeerimpressie gemaakt door middel van een elfje. Hier het resultaat: 

 

Kamp 

Leuk kamp 

Spelletjes en lol 

Op 1 kamer slapen 

Leuk!   Sietse van der Graft  

 

Kamp 

Wat kamp?  

Wat is kamp? 

Kamp is heel leuk! 

Kamp! Jasmijn van Linde 

 

 

Kamp 

Gezellig kamp 

Kamp met pony’s 

Een kamp met Sanne 

Kamp!   Danique Mulder 

 

Kamp 

Leuk kamp 

Alleen maar snoepen 

Helemaal niet kunnen slapen 

Moe! Folmer Weidenaar 

 

Kamp 

Gezellig kamp 

Kamp met pony’s 

Een kamp met Sanne 

Kamp!   Danique Mulder 

 



 

 

 

 

 

 

Kamp 

Leuk kamp 

Er waren paarden 

Het kamp was leuk 

Slapen!   Lara Volbeda 

 

 
 

 

Kamp 

Leuk kamp 

Super leuk kamp 

Heel super leuk kamp! 

Kamp!   Nicole van Sleen    

 

Kamp 

In Diever 

Een kasteel boerderij 

Het was super gezellig 

Stoer!   Jens Ockers  

 

Kamp 

Veel gezelligheid 

Gezellig gehad allemaal 

Het in het bos 

Super!   Sanne Hellferich  

 

Kamp 

De paarden 

De paarden borstelen 

In het bos spelen 

Bonteavond!  Lysanne Otter 

 



 

Kamp 

Kamp is 

Kamp is leuk 

Kamp is heel leuk 

Leuk!   Yorrick Visser 

 

 

Kamp 

Super leuk 

Een nachtje slapen 

Op kamp in Diever 

Geweldig! Iris Stoelwinder  

 

  

Kamp 

Kamp Diever 

Alleen buiten zijn 

‘s Avonds lekker allemaal kletsen 

Super!! Herre van de Veer  

 

Kamp 

Leuk kamp 

Super leuk kamp 

Pony’s op het kamp 

Kamp 
Lenie Bergsma  

Kamp 

Paarden kamp 

Kleine pony’s poetsen 

Heel laat naar bed 

Haflinger 
Myrthe Verboom  

 



  

 

 

 

 

 

Kamp  

Leuk kamp 

heel leuk kamp 

Heel heel leuk kamp! 

Kamp 
Stijn Lolkema 

 

  
 

Kamp 

Leuk kamp 

Leuk kamp: douane 

Het leukste kamp: douane 

Top!! 
Jesse Hellferich  

Kamp 

Leuk kamp 

Super leuk kamp 

Het leukste super kamp 

Kamp!! 
Ilse de Jong 



Speel-o-theek de Boarterskoer 
 

Nog één openingsmoment en het speel-o-theek seizoen zit er alweer 

op. Al met al kunnen we terug kijken op een mooi jaar waarin veel 

speelgoed uitgeleend is en het aanbod grondig opgefrist is. Om ook 

komende jaren financieel gezien het hoofd boven water te kunnen 

houden zijn alle bedrijven uit Tijnje benaderd, welke we een dezer 

weken zullen vragen om de speel-o-theek te sponsoren. 

 

Op 1 juli kan het speelgoed voor de zomervakantie ingeleverd 

worden. Omdat er net nieuw buitenspeelgoed aangeschaft is, bieden 

we dit jaar de optie om tijdens de zomervakantie ook wat te lenen. 

 

Voor komend seizoen kunnen we alvast verklappen dat we ook één 

keer in de drie weken op dinsdagavond open gaan. We willen 

hiermee kijken of er behoefte is voor een avondopening, vooral voor 

ouders/kinderen die niet op de vrijdagmiddagen naar de speel-o-

theek kunnen komen. 

 

In mei hebben we de Oranjefonds collecte gelopen. De helft van de 

opbrengst ging naar de speel-o-theek. Bij deze willen we laten weten 

dat dit €272,38 opgeleverd heeft. Iedereen die hieraan bijgedragen 

heeft willen we hier enorm voor bedanken! 

 

Tot slot, zonder onze vrijwilligers zijn we als speel-o-theek nergens. 

Wat is het toch fijn dat we een beroep op hen kunnen doen bij het 

draaien van speel-o-theek diensten, het controleren van speelgoed 

en het lopen van de Oranjefonds collecte. Bedankt! 
 

 

 
 

Alvast voor in de agenda de openingsdata voor seizoen 2016-2017: 

 

Vrijdagmiddag (14.30 – 15.30 uur): 

2, 16 en 30 september – 14 en 28 oktober   

11 en 25 november – 9 en 23 december 

 

Dinsdagavond (19.00-19.30 uur) 

30 augustus – 20 september – 11 oktober   

1 november – 22 november – 13 december 



Activiteitenkalender 
 

 Juli  

15 Inspiratiecentrum Joëlle, klankschaalconcert Opgeven via 06 54324537 of 
info@inspiratiecentrumjoelle.nl 

19.30 uur 

16 Caravanfeest, aan de Breewei 21.00 uur 
   
 Augustus  

24 Zomerspeeldag, spelletjesdag op de Romke van Damwei  
25 Annie's bloemenpluktuin, bloemschikken voor kinderen vanaf 7 jaar. 

Opgeven en info: warreweide@hotmail.com of 06 30763642 
9.30-11.30uur 

28 Fietstocht Gersleat-Polder, Tijnjeweg 18 ‘Us Gemak’ Gersleat-Polder 10.00 uur 
   

 September  

3 Opendeur weekend, 3 en 4 september. Start Pipegaelsgeaplein.  
8 Annie's bloemenpluktuin, bloemschikken onder het genot van koffie met 

bloemen uit de pluktuin. Opgeven en info: warreweide@hotmail.com of 06 
30763642 

9.00 uur 

9 Annie's bloemenpluktuin, bloemschikken met dahlia's uit de pluktuin. 
Opgeven en info: warreweide@hotmail.com of 06 30763642 

19.00 uur 

15 Annie's bloemenpluktuin, bloemschikken onder het genot van koffie met 
bloemen uit de pluktuin. Opgeven en info: warreweide@hotmail.com of 06 
30763642 

9.00 uur 

16 Annie's bloemenpluktuin, bloemschikken met dahlia's uit de pluktuin. 
Opgeven en info: warreweide@hotmail.com of 06 30763642 

19.00 uur 

24 Volleybaltoernooi, Gersleat-Polder toernooi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:warreweide@hotmail.com
mailto:warreweide@hotmail.com
mailto:warreweide@hotmail.com
mailto:warreweide@hotmail.com
mailto:warreweide@hotmail.com


Nieuws van vv Tijnje 

 
 

Opsterland cup 
De Opsterland cup wordt nieuw leven ingeblazen en vv Tijnje doet natuurlijk mee. Het toernooi vindt 
plaats op zondag 14 augustus op sportpark De Boskfinnen te Beetsterzwaag. 
 Er doen acht teams mee (van de dertien), dit zijn: Oerterp, Gorredijk, Blue Boys, Langezwaag, THOR, 
Tijnje, De Sweach Zm1 en Zo1. De teams worden ingedeeld in twee poules van vier teams en de 
wedstrijden worden gespeeld op twee velden (één gras- en één kunstgrasveld). In de poulefase wordt 
door ieder team drie wedstrijden van een half uur gespeeld. Na de poulefase zal ieder team nog één extra 
wedstrijd (finales) spelen om zo de eindstand te bepalen. In totaal speelt ieder team dus vier wedstrijden 
van een half uur. De eerste wedstrijden zullen worden gespeeld om 11.00 uur. 
  
 

Nieuwe staf 1e elftal 
 Zowel trainer Gerard als leider Christiaan besloten te stoppen aangaf. Een nieuwe trainer was met Sjoerd 
van Klaarbergen al vastgelegd en Marco wordt de nieuwe leider. Wij wensen hen en het team veel 
succes! Vanaf dinsdag 5 juli start de voorbereiding van het eerste elftal.  
 
 

De competitie indeling voor het eerste elftal is bekend: 
AVV Bakhuizen Blauwhuis Blue Boys 
Boornbergum '80 Flamingo's SC Houtigehage St. Jacob 
Langezwaag Langweer SF Deinum Tijnje 
De Walden Wispolia   
 
 

Zaterdag 27 augustus: survival en/of een warm en koud buffet  
’s Middags vanaf 13.30 uur een survivaltocht van 2 a 2,5 uur door de Tynster bossen, in groepjes. 
Aansluitend een gezellige avond met om ongeveer 18.00 uur het buffet 
Voor: de seniorenteams, de vrijwilligers en hun aanhang.  
Kosten: middagprogramma, inclusief buffet € 15,00 p.p.  
 
Heb je je nog niet aangemeld, doe dat dan uiterlijk 16 juli  

 via mail bij: r.vd.velde@live.nl  

 via what's app / sms bij:  R. van der Velde: 06 20155953 

  via what's app / sms bij M. van Dantzig: 06 21503566 
Het is natuurlijk ook mogelijk om je op te geven voor alleen de survivaltocht of alleen het buffet.  
 
 

Walking football 
De eerste belangstellende voor Walking Footbal heeft zich gemeld. Wie volgt? 
Walking Football hanteert dezelfde regels als het reguliere voetbal maar er mag niet worden gerend, er is 
geen buitenspel en er zijn geen keepers. Het wordt gespeeld op een veld van 42 x 21 meter met 
minigoals.Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje naar info@vv-tijnje.nl 

 
 

 
 

Fijne vakantie! 

mailto:r.vd.velde@live.nl
mailto:info@vv-tijnje.nl


GV TIJNJE 
 

Onderlinge wedstrijd 

 

Op 18 juni konden de gymmers van GV tijnje hun kunsten laten zien tijdens 

een onderlinge wedstrijd in Oosterlittens. Ook deze wedstrijden kunnen 

niet zonder helpers; Erna en Femke bedankt voor het jureren en juf 

Johanna bedankt het oefenen en de begeleiding op deze dag. 

Het was een hele mooie dag, met veel enthousiasme werd er meegedaan en 

wat hebben de GV TIJNJE gymmers het goed gedaan! Iedereen uit Tijnje 

viel in de prijzen! Jelmer kan heel trots zijn op zijn verdiende medaille.  

En even later hadden we zelfs een 1 2 3tje tijdens de prijsuitreiking. 

Jelmer, Doutsen, Ilse en Iris nogmaals gefeliciteerd met deze mooie 

prestatie. 

Einde seizoen  

 

Op woensdag 13 juli zijn de laatste lessen van dit seizoen. Het was een leuk seizoen waarin we twee 

nieuwe lesuren zijn gestart namelijk varia vijf en fitness. Beide zijn ook 

toegankelijk voor niet leden van onze gymnastiekvereniging aangezien we werken 

met rittenkaarten. Je koopt zo’n kaart en elke keer als je aanwezig bent wordt dit 

afgevinkt. Kun je een keer niet dan is dat geen probleem. Je tegoed blijft gewoon 

staan. Beide lessen zijn een succes en hier gaan we dus zeker mee verder in het 

nieuwe seizoen.  

Iets voor jou? Kijk even op onze site of mail naar gvtijnje@zonnet.nl voor verdere informatie. Even 

binnenlopen of een keer vrijblijvend meedoen kan natuurlijk ook altijd. 

 

Verder moesten we halverwege het seizoen op zoek naar een nieuwe turntrainster. Dit had nogal wat 

voeten in de aarde maar uiteindelijk zijn we een samenwerking met SV Thor uit Lippenhuizen 

aangegaan. Hun turntrainster is nu ook onze turntrainster en traint onze meiden op de 

vrijdagmiddag en -avond in onze eigen gymzaal. Dit tot ieders tevredenheid en dus zullen we de 

samenwerking in het nieuwe seizoen voortzetten. 

 

Tijdens de wedstrijden hebben de turnmeiden dit seizoen prima gepresteerd! Er zijn de 

nodige medailles binnen gehaald. Iedereen nogmaals gefeliciteerd met hun prestatie!  

 

In het nieuwe seizoen gaan we een uitvoering organiseren. We zijn al bezig met het brainstormen 

over een thema. We zullen er in ieder geval voor zorgen dat het een spektakel wordt! 

 

Na de zomervakantie starten we met de gymlessen, varia vijf en fitness op  

31 augustus. De turnlessen beginnen weer op 2 september. Graag tot dan! 

 
Bestuur GV Tijnje 
 

 

 

mailto:gvtijnje@zonnet.nl


 

 

Zwembadnieuws 
 
Survivalzwemmen 
Zwemvierdaagse   

Rabobank Coöperatiefonds 

Wat was het een super leuk zwemfestijn op woensdag 22 
juni! Het zomerse weer en de vele attracties droegen bij 
aan de feestvreugde. De waterloopballen en de stormbaan 
waren erg populair, evenals de hottubs en het 
springkussen. De warme wafels en broodjes hamburger 
waren niet aan te slepen. Ondertussen was er voor de 
volwassenen gelegenheid om even wat foto’s of film te 
bekijken en herinneringen op te halen. Kortom een heel 
geslaagd feest. Op de website kunt u een foto-impressie van het festijn vinden. Nog onze 
dank aan Jan de Jong Party en Hottub verhuur, De Gelder Kaasboerderij, Jumbo Henk Split 
en Plaatselijk Belang Tijnje (dorpsbijdrage) voor het mede mogelijk maken van dit feest. 
 

Survivalzwemmen  
Ondertussen zijn we ook gestart met de survivallessen op woensdagmiddag. Onze badmeester 
Martijn gaat de jeugd elke week uitdagen om het uiterste uit ze te halen. Met verschillende 
technieken wordt ze op speelse wijze het overleven in het water bijgebracht. Momenteel is er 
een survivalgroep om 17.00 uur maar er is nog ruimte voor meer zwemmers. Dus meld je 
aan en doe gewoon mee!!! (zie voor meer informatie onze website). 
 
Zwemvierdaagse  
De zwemvierdaagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 30 augustus t/m zaterdag 3 
september. Iedere avond is er de mogelijkheid om vanaf 18:00 uur aan te melden en vanaf 
18:30 uur te zwemmen. Op zaterdag zwemmen we ’s middags, aanmelden vanaf 13:30 uur 
en zwemmen vanaf 14:00 uur.  

De kosten bedragen:  volwassenen  € 5,00 
    jeugd t/m 17 jaar € 4,00 
Inschrijven en betalen kan op de eerste avond dat er wordt gezwommen (dinsdag of woensdag).  

Kinderen tot 10 jaar kunnen kiezen uit twee afstanden: 250 (10 baantjes) of 500 meter. 
Vanaf 10 jaar is de standaardafstand 500 meter. Kinderen zonder diploma kunnen eventueel 
meedoen aan de zwem4daagse, maar alleen in overleg met de zweminstructeur! Iedere 
avond en op zaterdagmiddag zijn er na afloop van het zwemmen leuke spelletjes en 
activiteiten. We zoeken, net als altijd, vrijwilligers om ’s avonds te helpen in de 
verkoopstand. U kunt zich via de mail of telefonisch aanmelden bij Coby (tel:571101). 
 

Rabobank Coöperatiefonds 
Mede dankzij een bijdrage van € 750,00 van het Rabobank Coöperatiefonds heeft het 
zwembad een nieuwe grasmaaier kunnen aanschaffen. Deze bijdrage komt bovenop het 
bedrag dat er in het voorjaar al was binnengehaald met de paaseierenverkoop. Hier zijn wij 
erg blij mee aangezien de oude grasmaaier nodig aan vervanging toe was. Dus voortaan ligt 
het zwembadterrein er weer keurig netjes gemaaid bij.  
 
Het bestuur wenst u allen een fijne zomer en tot ziens bij zwembad De Wispel! 

Zwembad De Wispel, contact: dewispel@live.nl  info: www.tynje.nl/zwembad     

mailto:dewispel@live.nl
http://www.tynje.nl/zwembad


TENNIS  

Activiteitenkalender juli/augustus 2016 TC Tijnje 
 

Dinsdag 5 juli    Dorpentoernooi Rottevalle 

Zaterdag 9 juli    Jeugdtoernooi Terwispel 

Woensdag 13 juli   Koekenpantoernooi 

 

Lessen 
Na de zomervakantie organiseren wij weer 5 vervolglessen. Zit je niet op tennis, maar wil je 

graag eens uitproberen of het iets voor je is, kom dan meedoen. Je betaalt alleen de lessen en 

wordt nog geen lid. Wil je doorgaan dan kun je het volgend seizoen lid worden. De lessen zijn 

op donderdagavond. Er zijn rackets beschikbaar. Kosten: volwassenen € 35,--, jeugd € 22,50. 

Je kunt je per mail opgeven via tennis@tynje.nl. 

 

Dorpentoernooien 

In de activiteitenkalender vind je de data voor de dorpentoernooien met Rottevalle, Nij Beets 

en Terwispel. Per keer kunnen er 2 dames en 2 heren meedoen (leden van 16 jaar en ouder). 

Je kunt je nu al voor een speeldatum opgeven bij Hammie Stoelwinder (852248) of per mail. 

 

Tossavond 

Onder de naam verenigingsavond is dit elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur. Wil je in een 

gezellige sfeer eens met andere mensen tennissen, kom dan langs en doe mee. Ook al zit je 

nog maar net op les, kom gerust meedoen.  

 

Jeugdtoernooi 
Het jeugdtoernooi op 11 juni in Tijnje was wat kleiner van opzet dan anders. We hadden wat 

concurrentie van voetbal- en volleybaltoernooien. Met 7 deelnemers (5 uit Tijnje en 2 uit 

Langezwaag) werd er dubbel en enkel gespeeld. 1e werd Bouwe Koopmans, 2e w Geordy 

Arends. Het volgende toernooi is op 9 juli in Terwispel van 14.30 – 17.00 uur. Je kunt je 

hier nog per mail voor opgeven. 

 

Koekenpantoernooi 

Dinsdag 28 juni stonden de dames klaar voor het koekenpantoernooi, maar het begon te 

regenen en binnen een paar minuten stond de baan blank. De nieuwe datum wordt woensdag 

13 juli. Dit is voor alle dames, of je nu ervaren bent of nog maar net tennist. Er wordt 

gedubbeld, waarbij een ervaren speelster aan een beginner wordt gekoppeld. Je hoeft je niet 

per koppel aan te melden. We spelen om versierde koekenpannen. Je kunt je alsnog per mail 

via tennis@tynje.nl opgeven.  

Aanvang 19.30 uur. 

 

Clubdag 
De clubdag was een groot succes! Leuk getennist en afgesloten met een heerlijke barbecue! 

 

Onlangs zijn de plantenbakken langs de baan ververst. Sponsor Tuindorado hartelijk dank 

hiervoor! Het ziet er weer prachtig uit! 

 

 

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

mailto:tennis@tynje.nl
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Spanning voor IFKS bij skûtsje  't Swarte Wief  
 
 

Hoewel het met het echte zomerweer nog niet zo erg wil 
vlotten nadert de bouwvak al weer met rasse schreden. Dit 
betekend voor 't Swarte Wief dat de laatste voorbereidingen 
voor het IFKS kampioenschap weer getroffen moeten worden 
zowel op het organisatorische als op het zeiltechnische vlak. 
Het IFKS kampioenschap beloofd ook dit jaar weer super 
spannend te worden. Op dit moment zijn we nog druk in de 
weer om onder alle omstandigheden het schip goed aan de praat te houden met de 
nieuwe gewichtsverdeling. Extra spannend dus hoe deze nieuwe gewichtsformule uit 
zal pakken in de grote A-klasse van de IFKS. 
 
De kampioenschappen starten op zaterdag 13 augustus op het IJsselmeer bij 
Hindeloopen. Vervolgens vanaf maandag 15 augustus Stavoren, Heeg, Sloten, 
Echtenerbrug en 2 x Lemmer waar op zaterdag 20 augustus de slotwedstrijd wordt 
gevaren. De wedstrijden op het IJsselmeer bij Hindeloopen, Stavoren en Lemmer zijn 
prima te volgen vanaf de dijk, de pier of het strand. Voor de overige plaatsen geldt dat 
er lokaal wel wordt aangegeven waar de wedstrijden het beste te volgen zijn. De 
starttijd van de A-klasse is een half uur later als voorgaande jaren. I.v.m. de veiligheid 
heeft het bestuur van de IFKS besloten om de C- en B-klasse niet meer gelijktijdig van 
start te laten gaan. De C-klasse start nu om 9.15 uur, de B-klasse om 11.00 uur, de a-
klein om 12.45 uur en de A-klasse om 14.30 uur. 
 
Dit jaar hebben we weer de beschikking over hetzelfde volgschip als vorig jaar, de 
Wad- en Sontvaarder ‘Storebealt’. Vorig jaar is dit schip goed bevallen, mede doordat 
het bovendeks veel meer ruimte en comfort bied aan de dagpassagiers. We hopen 
dan ook weer veel gasten te ontvangen om vanaf het wedstrijdwater de wedstrijden te 
kunnen volgen. Donateurs kunnen zich binnenkort weer aanmelden om een middag 
mee te beleven op het volgschip. Kijk voor de actuele stand van zake en inschrijving 
hiervoor op onze website. 
 
Het jaarmagazine van de stichting is dit jaar door omstandigheden wat later gereed. 
De laatste hand aan de opmaak wordt nog gelegd en binnenkort wordt het bij de 
donateurs en sponsoren thuis bezorgd. 
 

    Wedstrijd data IFKS skûtsjesilen 2016 
 
Klasse- A                      starttijd: 14.30 uur. 
  13 augustus  Hindeloopen 
  15 augustus  Stavoren 
  16 augustus  Heeg 
  17 augustus  Sloten 
  18 augustus  Echtenerbrug 
  19 augustus  Lemmer 
  20 augustus  Lemmer (finale) 
 

Stichting behoud Tynster-skûtsje                 website: www.swartewief.nl 

http://www.swartewief.nl/


Zomerspeeldag 

Woensdag 24 augustus 2015 

Na groot succes van vorig jaar, gaan we dit jaar op herhaling! 

Komen jullie weer gezellig mee doen. 

Van 11.00 uur tot 15.30 uur 

In de speeltuin van de Romke van Damwei. 
Opgeven kan tot 17 augustus! 

Bij Cindy de jong tel 06 83653746 

Of Anita Odinga tel 06 23662838 

  
Kosten €1,50 per persoon 

Neem een handoek en eventueel droge kleding mee. 

Wij zorgen voor de rest! 

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

Jantje Beton Buitenspeeldag 8 juni 2016 

Het is woensdag middag, de zon is achter de wolken 

verdwenen maar dat maakt het niet minder gezellig om. 64 

kinderen hebben zich op het schoolplein van de Pols 

verzameld. Menig ouder blijft gezellig om hangen, om de 

kinderen (in de leeftijd van 3 tot en met 11 jaar) een 

timmerende hand te bieden. 

Bedankt daar voor, bedankt dat jullie massaal deze gezellige 

activiteit tot een succes weten te brengen. 
 

Jantje Beton had weer subsidie toegekend. 

Zodat we weer gratis alles konden aanbieden. 

Dus volgend jaar, gaan we weer proberen om het 

zelfde te realiseren. Hout, Spijkers, Hamers, 

Limo en een versnapering (een appel van de 

Albert Hein, en snoepjes va de Jumbo). Meer 

is er niet nodig om gezellig bezig te zijn. 

Tot volgende keer, namens Cindy de Jong, 

Willem en Dieuwke de Jong, Klaas en Anita 

Odinga. 



Protestantse Gemeente Tijnje/Terwispel 
 

Rolbrêgedyk 6, 8406 AN Tijnje 
De Streek 25, 8407 EE Terwispel 
 
Predikant: Ds. D. van der Leij. 
Zij is voor iedereen aanspreekbaar via 06-1313 0913 of 
werkdieuwke@gmail.com  
 
Kerkdiensten 

3 juli 9.30 uur Ds. J. Vlasblom Nij Beets Tijnje 
10 juli 9.30 uur  Dhr. A. Westra Oudehorne Terwispel 
17 juli 9.30 uur Ds. M. C. Mook Sneek Tijnje 
24 juli 11.00 uur  Ds. P. Nijssen Tjalleberd Tijnje 
31 juli 9.30 uur Ds. Klouwen Heerenveen Terwispel 
7 augustus 9.30 uur Dhr. J. L. Talma Hardegarijp Tijnje 
14 augustus 9.30 uur ??? 

 
Tijnje 

21 augustus 9.30 uur Dhr. J. de Vries Urk Terwispel 
28 augustus 9.30 uur Ds. Y. Riemersma-Beintema Heerenveen Tijnje 
4 september 9.30 uur Ds. D. v d Leij Heilig Avondmaal Tijnje 
11 september 9.30 uur  Ds. H. Kleinikkink Drachten Terwispel 
18 september 9.30 uur  CMAD Jeugddienst Tijnje 

 
 
Liturgisch bloemschikken:  
Heb je groene vingers en vind je het leuk? 
info en opgave bij Wilma Altena. Tel: 571854 

 

 

Tsjerkepaad 2016 
 

Op de zaterdagen in juli en augustus zijn onze beide kerken weer open. De eerste keer dus 2 

juli en 27 augustus voor het laatst. Het is dit jaar de 10e keer dat vele Friese kerken in het 

kader van “ Tsjerkepaad” de deuren open hebben. De beide provinciale dagbladen besteden 

er wekelijks aandacht aan.  

 

Gezien de belangstelling welke hier ieder jaar voor is, is dit indertijd een goed initiatief 

geweest. Bezoekers komen zowel uit eigen omgeving maar ook van buiten de provincie. 

Toeristen die in Friesland vakantie houden, gebruiken deze zaterdag voor een rondje langs de 

kerken. We komen vakantiegangers tegen die tijdens hun verblijf iedere zaterdag een aantal 

kerken bezoeken. 

  

Verder is er dit jaar weer een tentoonstelling van twee dorpsgenoten. De dames  Hilda 

Feenstra  en Reinske Lageveen hebben als hobby schilderen. Zij stellen hun werk ten toon.  

Wij nodigen u uit voor een bezoek. In Terwispel is een foto van het beeldje van St. Barbara. 

 De tijden zijn van 13.30 uur tot 17.00 uur.  

De koffie/ thee staat klaar.  

 

Hendrik Span 

 

 

file:///C:/Users/Roest/Downloads/werkdieuwke@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subcommissies  
Het lijkt alweer eeuwen geleden dat de parkeerplek aan de Breewei decor was van een 
spetterend iepenloftspektakel. Met het neerzetten van Spetters mogen we met z’n allen 
terugkijken op een prestatie van wereldformaat.  Hoe leuk het ook is om terug te kijken en 
herinneringen op t halen over hoe mooi het is geweest, zo snel is het vizier ook alweer op 
2019 gericht! Wat het wordt is nog één groot vraagteken, maar dat er weer een berg werk 
verzet zal moeten worden is een zekerheid. Een iepenloftvoorstelling kan niet zonder de 
tomeloze inzet van een leger aan vrijwilligers. Om het werkproces te stroomlijnen zijn we 
dan ook nu al bezig met het vormen van subcommissies, verantwoordelijk voor de 
verschillende werkzaamheden die verricht moeten worden om het volgende iepenloft ook 
weer tot een groot succes te maken.  We zoeken mensen voor de volgende commissies: 

 Bouw 

 Terrein 

 Kleding/naai team 

 Logistiek 

 Creatief 

 Muziek 

 Rekwisieten 

 Sponsor & subsidie 

 PR & promoteam 

 Vergunningen en instanties 

 Verkeer en veiligheid 

 Facilitair 

 
Ben je geïnteresseerd en wil je ons helpen om het volgende Tynster iepenloftspul tot een 
succes te maken? Geef je dan nu op via www.iepenloft.frl/2019. Vermeld daarbij duidelijk je 
naam en commissie voorkeur. Met z’n allen zetten we de schouders er weer onder! 
 
 
Spetters DVD 
Kon je niet bij de voorstellingen aanwezig zijn? Of wil je het spetterende spektakel gewoon 
nog een keer herbeleven? Dat kan! Het hele stuk is vastgelegd op DVD, zodat je onder het 
genot van een koude cola en een grote bak popcorn alles nog eens rustig kunt terugkijken.  
 
Bestellen kan via: www.iepenloft.frl/dvd 
 
 
Björn Sinnema 
Namens SIDT 

 

http://www.iepenloft.frl/2019
http://www.iepenloft.frl/dvd


 

 

 
Fietstocht en buurtbarbecue 18 juni 2016 Stoarmhoeke  
 
Zaterdag 18 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse buurtbarbecue en fietstocht.  
Om 13.30 uur hadden wij afgesproken bij het volleybalveld om te starten aan de fietstocht van 
ongeveer 30 km. Waar het gedurende de hele ochtend mooi droog fietsweer was, kwamen rond 
13.00 uur de eerste buien uit de lucht vallen, maar gelukkig vertelde buienradar ons dat het om 
14.00 uur droog zou worden. De buien hielden op en de 12 fietsers verzamelden zich buiten zodat 
onder leiding van Homme de tocht kon starten.  
 
Vanuit de Tijnje gingen wij, via Luxwoude, richting Heereveen. Onderweg kwamen wij in Brongerga 
nog een open tuin tegen waar wij spontaan een tussenstop hebben gemaakt om deze te bekijken!  
De heren hielden wel even hun hart vast, hopend dat de dames niet teveel nieuwe ideeën zouden 
opdoen, want thuis de hele tuin opnieuw inrichten zag niet iedereen zitten.  
 
Wij vervolgde onze tocht via Oranjewoud naar de theetuin van Bonte Bok om daar een stop te 
maken voor een kopje thee/koffie. Tijdens deze stop betrok de lucht weer en de eerste kleine 
druppels kwamen naar beneden, maar dit mocht de pret niet drukken en vol goede moed vervolgde 
wij onze tocht voor de laatste kilometers richting Tijnje!  
 
Om 17.30 uur waren wij weer terug in de Stoarmhoeke. Nog geen driekwartier laten verzamelde een 
groep van ongeveer 20 buurtgenoten zich voor de barbecue. Na het oplossen van wat problemen 
met de barbecue konden wij van start. Naast het heerlijke eten vloeide ook de bier/wijn en fris 
rijkelijk en werd het een erg gezellige avond in de Stoarmhoeke!   



De Tynje zet de deuren open. 
 

Een aantal maanden geleden deden we 

een oproep om in het weekend van 3 

en 4 september de deur open te zetten 

voor belangstellenden. Ondertussen 

hebben al diverse dorpsgenoten en 

bedrijven zich aangemeld.  

Wat is de bedoeling: Maak jij 

schilderijen, kaarten of viltproducten 

en wil je die altijd al eens 

tentoonstellen? Heb je een andere 

leuke hobby of woon je in een 

bijzonder huis? Heb je een B&B en/of 

een mooie tuin verscholen achter je huis? Wil jij je bedrijf of vereniging eens extra 

onder de aandacht brengen? Muziek maken? Taarten bakken? Dan maken we er met 

het hele dorp een gezellig open deur weekend van! 

 

Geef je op vóór 20 juli a.s. bij Willemijne Jorritsma, willemijne@yahoo.com, 

of Annie Adema, annieadema@hotmail.com  
 
 
 
 

Collectanten gezocht 

 

Het Nationaal MS Fonds zoekt Collectanten  voor de landelijke huis-aan-huiscollecte 

van 21 t/m 26 november. Over de ziekte Multiple Sclerose (MS) is nog veel onbekend. 

Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen 

genezen.De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het 

Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen  

afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen 

en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.Kijk op de website 

www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons 

sterk tegen MS! 
 

mailto:willemijne@yahoo.com
mailto:annieadema@hotmail.com
http://www.mscollecte.nl/


Vakantiesluiting, bedrijven in Tijnje	 	 gesloten:
Auto	Bedrijf	M.	Van	Wijk		 	 meindertvanwijk@hetnet.nl	 31-32-33
Bos	mechanisatie	 	 ruurd@bosmech.nl	 open
Bouw-	&	Aannemersbedrijf	Hylke	BV		 hylke@bouma.net	 31-32-33
Cafe-	Restaurant	De	Riperkrite	 	 mail@deriperkrite.nl	 	30-6	>	14-8
Cafe	-Restaurant	Overwijk	 	 info@cafeoverwijk.nl	 open
Cijfermeester	B.	Visser	 	 b.visser@cijfermeester.nl	 31-32-33
De	Boer	Transport	 	 info@deboer-transport.nl	 open
De	Haan	Campers	 	 info@dehaancampers.nl	 31-32-33	
De	Kleine	Prairie,	Kijktuin	en	Kwekerij	 info@dekleineprairie.nl	 open
H.Overwijk	transport	 	 info@overwijktransport.nl		 31-32-33
Handelsonderneming	Hofstra	B.V.	 	 info@hofstra-tijnje.nl	 open
Hoekstra	bedrijfshygiene	 	 info@hoekstrabedrijfshygiene.nl	 open
Houtbewerking	H.Wiersma		 	 houtbewerking@tynje.nl	 32-33-34
Glaszetters	onderhoudsbedrijf	J	&	S			 glaszettersbedrijfjens@planet.nl	 31-32-33
Kaas-	beleef	boerderij	De	Deelen	 	 info@kaasboerderijdedeelen.nl	 open
Kaasboerderij	De	Gelder	 	 info@kaasboerderijdegelder.nl	 open
Kapsalon	Annie's	kapperij	 	 annie_veenstra@hotmail.nl		 31-32-33
kapsalon	Sabina	en	SchoonheidssalonPura	Bellezza	 info@kapsalonsabina.nl	 31-32-33-34
Klaas	Postma	Autotaal	&	Staaloplossingen	 info@klaaspostma.nl	 31-32-33
Klussenbedrijf	J.Huisman	 	 huismanjohan34@hotmail.com	 15-8	>	23-8	
Loonbedrijf	Lolkema	loon	en	Aannemingsbedrijf		 info@loonbedrijflolkema.nl	 open
Loonbedrijf	van	der	Meulen	 	 info@loonbedrijfvandermeulen.nl	 open
P.I.	Medical	Equipment	 	 info@pi-medical.nl	 open
People	in	Motion	 	 frank@people-in-motion.net	 open
Pieter	Achtien	loodgietersbedrijf	 	 achti008@planet.nl	 31-32-33
Rabobank	Heerenveen-	Zuidoost	friesland	 info@heerenveen.rabobank.nl	 open
Regtien	Adminstratie	en	Advies	 	 info@regtien.nl	 open
Schaap	en	ZN	Transport	en	Carrosserie	Bedijf	 carrosserie@schaaptijnje.nl	 open
Technisch	instalatie	bedrijf	H.Altena	 	 harryaltena@online.nl	 32-33-34
Technische	dienstverlening	van	den	Geest	 djvdgeest@planet.nl	 ?
Tolsma	camping	De	lytse	boer	 	 de.lytse.boer@hetnet.nl	 open
W.	Veenstra	transport	en	Handelsonderneming	 	 info@veenstratransport.nl	 open
Zeilmakerij	H.Dijkstra	 	 open
Huiskamp	onderhoud/afbouw	 	 	 	 	 				huikamponderhoud@kpnmail.nl							31-32-33
Machineverhuur	de	Deelen	verhuur	+Loonwerk	 	 	 				info@machineverhuurdedeelen.nl			open
Timmer	en	Schilderwerk	Johannes	en	alie	van	der	Iest	 	 				iest03@kpnmail.nl	 					 					31-32-33
Kroon	Garden	&	Design	 	 	 	 	 	 				berend.dekroon@planet.nl	 					31-32-33
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Fijne vakantie! 



BERICHTEN UIT EN VOOR HET DORP 
 
 
Welkom 
Buurtvereniging TWES heet Dirk-Jan Zandstra & Lidewij Walsma van harte welkom op de buurt. 
 
 

Verhuisbericht 
We zijn verhuist van de Breewei 36, naar  Stationsweg 74-22 Gorredijk en zeggen alle 

lidmaatschappen en donateurschap op. 
Jan A de Boer en Tiny de Boer-Jeninga 
 Breewei-Noord wensen familie de Boer heel veel woonplezier in Gorredijk 

 

 

Tankewol 
ôfskied fan it libben is tagelyk tank oan it libben 
       Dirk Weidenaar 
It docht ûs hiel goed dat Dirk sa’n soad besjutten hat foar safolle minsken. Alle 
meilibjen jout ûs in waarm gefoel, en moed om fierder te gean. Us hertilike tank 
dêrfoar. 
Gina Weidenaar-Koree 
De bern en bernsbern 
 

 

Afscheid Tynster Blommen Hûske 

Op deze wijze wil ik kort uitleggen  waarom ik ben gestopt met het Tynster Blommen Hûske. Het was 
voor mij een uitdaging en een persoonlijke wens om een bloemenwinkeltje aan huis te beginnen om zo 
werk met ons gezin te combineren. Gaandeweg merkte ik dat mijn enthousiasme afnam omdat de 
energie die ik erin stak zich financieel  uiteindelijk niet terugverdiende wegens te weinig aanloop. Daarbij 
heb ik gemerkt dat men een bloemenwinkel in de Tynje wel leuk of gemakkelijk vindt maar dat het geen 
essentiële voorziening is. Dat was voor mij de doorslag om mijn energie ergens anders aan te besteden 
en niet om nog langer door te gaan. Ik neem afscheid met een tevreden gevoel, ik heb gedaan wat ik 
wilde proberen en op deze manier heb ik verschillende leuke mensen uit de Tynje  leren kennen wat 
anders niet zo snel was gebeurd. Daarom wil ik iedereen hartelijk bedanken die mij hebben gesteund in 
de afgelopen periode, dat waardeer ik enorm zonder jullie was het niet gelukt! 
Met vriendelijke groeten,Lonneke Broersma 
 
 
Epilepsie fonds 
Ik wil namens het nationaal epilepsie fonds iedereen in Tijnje heel erg bedanken voor de gulle giften 
tijdens de collecte. Dit jaar zijn we na lange tijd weer begonnen in Tijnje, dus het was moeilijk om 
collectanten te vinden maar uiteindelijk een super team bij elkaar gekregen. Ik ben de collectanten heel 
erg dankbaar, zonder jullie was het niet gelukt om deze collecte weer op te zetten.  We hebben bij elkaar 
379,34 euro opgehaald. Hier kunnen weer geweldige dingen mee gedaan worden zoals een vakantie 
voor kinderen met epilepsie die anders niet op vakantie kunnen en onderzoek naar nieuwe 
behandelingen en medicatie. Ik kan altijd meer collectanten gebruiken dus als je volgend jaar ook wilt 
helpen laat me dit dan weten via annetteruiten@hotmail.com  
groeten dorpscoördinator epilepsie fonds annette ruiten 
 
 
Te koop 
Te koop: hoge koelkast met apart vriesgedeelte, prijs € 60,00. Baukje Bron, telefoon 0513 436981. 
 
 

mailto:annetteruiten@hotmail.com


                                                           
DE TYNJE 

 

 

De afgelopen maand stonden er twee activiteiten op het programma. 
In de week van 6 juni vond de avondvierdaagse plaats. Met elke avond mooi weer, 
konden een groot aantal ( 110 ) wandelaars hier van genieten.  
Dit jaar was er voor de eerste keer de molenroute; iets nieuws, wat zeker voor 
herhaling vatbaar is. Voor Harold en Klaas was het wel even doordraaien op het 
pontje, maar het lukte hen alle deelnemers veilig over te zetten. 
Elk jaar krijgen we ook de medewerking van de “bezemploeg “ die als laatste op de 
brommer de route rijdt ter controle. 
De laatste avond werden de deelnemers opgewacht bij de speeltuin in de Hein 
Vosstraat; met de Bazuin werd koers gezet naar het Pipegaelsgeaplein, waar de 
avondvierdaagse werd afgesloten met muziek en een ijsje. 
 
Vrijdag 17 juni waren de volleybalvelden weer uitgezet voor het jaarlijkse 
stratenvolleybaltoernooi. Dit jaar werd dit toernooi voor de 25e keer gehouden en er 
hadden zich hiervoor 20 teams aangemeld. Ook werd de jeugd actief hierbij 
betrokken; 26 spelers hebben in verschillende leeftijdscategorieën hun wedstrijdjes 
kunnen spelen. 
Na een spannende strijd werd de beker dit jaar gewonnen door de buurtvereniging 
TWES. Het werd een heel gezellige avond met als afsluiting een muzikaal optreden. 

 
Wij willen alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun hulp en wensen 
verder iedereen een zonnige en vrolijke vakantie toe. 
 
Bestuur Doarpsrounte. 
 

 

Najaarsfair  
De activiteitencommissie van het dorpshuis “de Trekkerstinte” organiseert ook 

dit najaar weer een najaarsfair.  

Wanneer: 16 Oktober 2016 

Waar: Dorpshuis “de Trekkerstinte” (Master Roordawei  3 te Tynje) 

Tijd: 11.00 – 17.00 uur  

 Kosten: € 7,50 per tafel (± 120 x 80 cm)  

 

Lijkt het jouw leuk om hier je spullen te laten zien of verkopen? 

Meld je dan aan. Opgeven kan t/m 26 September a.s. bij:  

Barbara de Vries / 06 – 149 229 29  

barbaradevries16@hotmail.com 

 (graag vermelden wat je wilt verkopen en hoeveel tafels je wilt)  

Secretariaat: H. Bosma 

Warrewei 44, 8406 AC Tijnje 

Telefoon: 0513-571863 

Email: doarpsrounte@tynje.nl 

Website: tynje.nl/doarspsrounte 

mailto:barbaradevries16@hotmail.com
mailto:doarpsrounte@tynje.nl

