Maart 2016
De voorjaarsvakantie is weer achter de rug. We hopen dat een ieder heeft genoten van
zijn/haar vrije tijd. Uiteraard hopen we ook dat mensen die naar de sneeuw zijn geweest
heelhuids terug zijn gekomen. Vakantie moet tenslotte leuk zijn. Nu maar op naar een
heerlijk zonnig voorjaar!
Verschillende verenigingen van ons dorp doen door het jaar heen een
beroep op u door bij u aan te bellen met de vraag producten of loten
te kopen. De verenigingen doen dit uiteraard met als doel financieel
het hoofd boven water te kunnen houden. De komende weken zullen
ook weer een aantal van hen vragen om uw steun. Onder het mom
van “we zijn toch op de wereld om mekaar om mekaar, te helpen niet
waar” rekenen ze op u!
Op 18 of 19 maart kunt u naar het nieuwste stuk van toneelvereniging Rjucht en Sljucht
gaan kijken. Naast deze activiteit kunt u op 12 maart naar de open dag van het Tynster
Skûtsje “’t Swarte Wief”. Hierover leest u meer verderop in deze Tynjeboade.
We ontvangen veel kopij voor onze dorpskrant, hiervoor zijn wij erg dankbaar.
We zijn echter gebonden aan een maximaal aantal pagina’s per editie. Dit kan
betekenen dat we de lay-out van uw bijdrage aanpassen of aan u vragen deze in
te korten. We hopen op uw begrip hiervoor.
Uw bijdrage dient u uiterlijk de zondag vóór de redactievergadering te mailen aan
tynjeboade@tynje.nl. De kopij voor de april editie moet dus uiterlijk 3 april binnen zijn.
Kopij voor de berichten en activiteiten moet echter op donderdag 31 maart aangeleverd
zijn. Voor de bezorgers geldt; afhalen op woensdag 6 april tussen 19.00 en 19.30 aan de
Heawei 10.
Inhoud
-

Voorwoord
Plaatselijk belang
Activiteitenkalender + Dorpshuis
Berichten uit en voor het dorp
Doarpsrounte
Drompeltsje
De Pols + De Rank
Voetbal
Zwembad
Gymnastiek
Tennis

-

Swarte Wief
Ingezonden stuk
Volleybal
Kerkelijk nieuws
De Bazuin
Rjucht en Sljucht + Tuingroep
SIDT
Turftrapers
Grannies 2 Grannies

Inbraken
In de afgelopen weken is er in ons dorp weer op meerdere plaatsen
ingebroken. O.a. door de centrale ligging en goede bereikbaarheid is
ons dorp aantrekkelijk voor inbrekers. De politie vraagt ons als
dorpsbewoners om hulp bij het voorkomen van nieuwe inbraken. Bel
altijd 112 als u in het dorp iets verdachts ziet of hoort, ook al is de
situatie niet levensbedreigend. Wees alert op elke vreemde situatie, ook
al lijkt het voor u onbelangrijk. Let op personen die niet in het dorp
thuishoren en die bijzonder veel aandacht hebben voor de huizen en/of
de omgeving. Noteer hoe ze eruit zien. En noteer eventueel ook merk,
type en kenteken van de auto of bromfiets/ scooter.
Gelegenheid maakt de dief - Inbrekers zoeken meestal huizen waar ze
makkelijk, snel en ongezien kunnen inbreken. Bijvoorbeeld huizen die ‘s
avonds helemaal donker zijn, huizen waar hoge struiken het zicht op
ramen en deuren wegnemen, of huizen waarvan het hang- en sluitwerk
ondeugdelijk is. Wilt u meer informatie over hoe u uw huis inbraakveiliger kunt maken, kunt u kijken op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Overleg buurten
In april zullen wij de besturen van de buurtverenigingen uitnodigen om
bij te praten over wat er leeft en speelt op de buurten. Heeft u
onderwerpen voor de agenda? Laat dit even weten aan uw buurtbestuur
of rechtstreeks naar Plaatselijk Belang.

Opknappen begraafplaats
In de afgelopen periode hebben we een aantal malen met het
gemeentebedrijf gesproken over de begraafplaats. Doelstelling is om de
begraafplaats netter te maken en daarbij de onderhoudskosten omlaag
te brengen. Hiervoor zal een aantal bomen, struiken en heggen worden
gerooid, zal de afwatering worden verbeterd en zal het achterste deel
meer bij de rest van de begraafplaats worden betrokken.

Nieuwe dorpsagent

Samen met een aantal andere dorpen in de omgeving hebben we in
Tijnje een nieuwe dorpsagent: Jan Hendrik Wagenaar. Tijdens de laatste
bestuursvergadering hebben we met heb kennis gemaakt. De heer
Wagenaar komt uit Drachten en zal regelmatig in het dorp aanwezig
zijn. Hij is te bereiken via het politiebureau in Drachten

Volgende vergadering
De vaste bestuursvergadering is op de laatste maandag van de maand.
In maart is dit echter tweede Paasdag. Daarom wordt deze vergadering
een week later gehouden. Ook het spreekuur wordt gehouden op 4 april
(vanaf 19.30).

Nieuws van vv Tijnje
Resultaten
Het vlaggenschip, ons 1e, heeft het zwaar momenteel. De thuiswedstrijd
tegen Bakhuizen , verliep anders dan gewenst. Een dikke 1-5 nederlaag. Aan alle kanten zal er weer
hard gewerkt moeten worden om alles weer positief te krijgen, zodat er weer voldoende strijdlust komt
om voor een overwinning te gaan. Afgelopen zondag werd gelijkgespeeld (2-2) tegen Flamingo. Het
tweede komt bijna niet aan spelen toe, door de kleine competitie en dat is erg frustrerend. Ze willen zo
graag, maar helaas ontbreekt het aan doorgaan van wedstrijden. Het 3e heeft een prachtige overwinning
geboekt op Trinitas. Er vielen veel doelpunten maar dat maakte het voor het publiek leuk. De eindstand
was 6-4.

Bestuursleden gezocht
Aan het einde van het seizoen verlaat Marco Dijkstra het bestuur weer en in september treedt Gerrit
Hakze af. We zijn dus dringend op zoek naar aanvulling van het bestuur. Ga vrijblijvend eens praten met
een van de huidige bestuurders. Wie weet zet jij straks samen met ons de schouders onder onze mooie
club!!!

Kantinedienst op zaterdagochtend
Onze oproep in de vorige Tynjeboade leverde geen aanmeldingen op. We gaan dus een beroep doen op
ouders van jeugdleden, die we volgens een schema inroosteren. We kijken nog naar een handige opzet
daarvoor. Uiteraard kun je je nog steeds aanmelden voor (een deel van) de zaterdagen. In het afgelopen
najaar ging het om 8 ochtenden. Soms de hele ochtend, soms maar twee uurtjes. Belangstelling? Mail
naar info@vv-tijnje.nl of praat eens met een van de bestuursleden.

Veiling
We nodigen het hele dorp uit om op vrijdag 11 maart naar onze
veiling te komen. Er zijn mooie spullen en diensten te koop. Voor
details zie het affiche en onze Facebooksite.
Nieuwe trainer
Met trots delen we mee dat we voor komend seizoen een nieuwe trainer hebben: Sjoerd van
Klaarbergen. Sjoerd is op dit moment nog trainer van zaterdag tweedeklasser Zwaagwesteinde. Wij kijken
met veel vertrouwen en enthousiasme uit naar deze nieuwe samenwerking! Op onze website stelt de
nieuwe trainer zichzelf voor.

Site
Ook trots zijn we op onze vernieuwde site. De homepage meldt steeds de belangrijkste nieuwtjes en de
informatie is up to date. Mis niks en kijk op: http://www.vv-tijnje.nl/

Prijzen verloting
Tijdens de wedstrijd tegen Bakhuizen was de eerste prijs (een bon van Kapsalon Sabina) voor Tim Adema.
De tweede prijs (een fles wijn) was voor Joerie Jongsma. Op 6 maart was de bon van Kapsalon Sabina voor
Arjen Waringa.

Eerstkomende thuiswedstrijden 1e team
20 maart
10 april

Tijnje - Langweer
Tijnje – AVV

14.00 uur
14.00 uur

GROTE VEILING
EN GEZELLIGE AVOND!

V.V. TIJNJE

WANNEER
VRIJDAG 11 MAART 2016
AANVANG
20:30 UUR
LOCATIE
VOETBALKANTINE V.V. TIJNJE

Veiling meester voor deze avond:
Albert van Keimpema
Friese publicist, uitgever en reporter van het Fries Journaal

MET EEN GROTE VARIATIE
AAN TE KOPEN INTERESSANTE EN
LEUKE ZAKEN EN DIENSTEN!
zoals o.a.
- GEWELDIGE PICKNICKTAFEL
- GESIGNEERT SHIRT VAN
S.C.HEERENVEEN
- HEERLIJKE OVERNACHTING

Midwinterspektakel

Het is alweer eventjes geleden maar op het Midwinterspektakel
afgelopen jaar was Zwembad De Wispel ook van de partij. Met natuurlijk de welbekende
warme wafels en glühwein, maar ook met een prijsvraag met als hoofdprijs een
gezinsabonnement voor het zwembad. Deze keer werd deze gewonnen door Erna
Oosterkamp, nog van harte gefeliciteerd namens het bestuur.

Het Nieuwe Zwemseizoen
Voordat je het weet is het alweer mei en kunnen we weer een frisse duik in ons mooie
zwembad nemen. Daarom zijn wij achter de schermen alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe zwemseizoen. Om het zwembad weer helemaal spik en
span te maken moet er nog wel het nodige gebeuren. Daarom beginnen we met de grote
schoonmaak op 16 april. Wilt u ons helpen met de diverse schoonmaakwerkzaamheden?
Meld u dan aan via ons emailadres dewispel@live.nl of bij Janne de Koster (tel.
571499).

Paaseierenactie
Op zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 maart komen we weer bij de deur
langs met de inmiddels welbekende chocolade paaseieren. Dit jaar is de
opbrengst bestemd voor de vervanging van onze zitmaaier. Het zwembadterrein
moet er immers ook dit jaar weer netjes gemaaid bijliggen. Daarom doen we
weer een beroep op een ieder, STEUN ONS ALSTUBLIEFT DOOR PAASEIEREN

TE KOPEN!

Zwembad de Wispel, contact: dewispel@live.nl website: www.tynje.nl/zwembad

GV Tijnje
Wedstrijden
Op 6 februari was de eerste plaatstingswedstrijd van onze jongste turnsters in
Beetsterzwaag. Voor Marije de eerste turnwedstijd, Lysanne en Sanne hadden al
een klein beetje ervaring. Alle drie de turnsters turnden goed. Lysanne werd
e
e
uiteindelijk 11 . Marije werd knap 3 en Sanne met een hoge notering op sprong,
balk en vloer ging er met een zilveren medaille vandoor. Gefeliciteerd met jullie
knappe prestaties! Dank aan Janina voor het jureren.
Op 20 februari, in Nieuwehorne, was de volgende groep jonge turnsters aan de
beurt. Esmee en Jildau begonnen in ronde 1. Jildau en Esmee deden het prima. Zij
e
e
werden uiteindelijk 16 en 14 . In ronde 2 kwamen Sytske en Anna aan de beurt. In
de einduitslag kwam Anna net iets tekort voor een medaille, ze werd 4de.
e
e
Sytske werd 7 . Van Thor deed Myrthe mee, zij viel in de prijzen met een 4 plaats. Dank aan Erna
e
voor het jureren op deze dag. Dank ook aan Marjan voor het begeleiden in de 1 ronde.
Meewerkende vereniging
Elk jaar ben je als vereniging verantwoordelijk voor het organiseren van een KNGU wedstrijd samen
met nog een vereniging. Dit jaar heeft GV Tijnje samen met SV Thor de wedstrijd van 20 februari
georganiseerd. Gelukkig zijn er altijd een aantal “vaste” hulpen en kon de wedstrijd toch gewoon
doorgaan. Dank aan Jan Jager die met zijn mooie stem de speaker wilde zijn en de muziek voor zijn
rekening heeft genomen. Dank ook aan Ingrid Wurtz en Hedwig Oldenhof die in een rap tempo alle
uitslagen foutloos hebben verwerkt. Dank aan Tiny Bouma en Eveline Veenstra voor het verzorgen
van de catering. Met zijn allen hebben we er een heel gezellige dag van gemaakt.Voor volgend jaar
e
zoeken we alvast mensen die zich dan willen inzetten. Op 12 en 19 maart zijn de 2 plaatsingswedstrijden voor de turnsters 2 en de jonge turnsters. Dan weten we ook wie van deze groepen zich
plaatsen voor het Friese kampioenschap.
e-mail: gvtijnje@zonnet.nl website: www.tynje.nl/gym

Nieuw in Tijnje: fitness!!
Heb jij zin om lekker te fitnessen maar wil je dit het liefst dicht bij huis, in een
kleine groep en een ongedwongen sfeer?
Dan kun je vanaf 16 maart terecht in de gymzaal. Onder begeleiding van Johanna
Wesseling gaan we fitnessen in circuitvorm waarbij er gebruik gemaakt wordt van
de gymtoestellen. Hartstikke nieuw, leuk en effectief! Het helpt om spiergroepen
te versterken en conditie op te bouwen. En voor de rest is sporten natuurlijk leuk
en gezellig!
Iedereen krijgt de mogelijkheid om op zijn of haar eigen niveau te sporten. Mensen
met blessures krijgen aangepaste oefeningen, waardoor iedereen gewoon kan
meedoen. De training duurt 60 minuten en bestaat uit een warming-up, 10
verschillende oefeningen en daarna de cooling-down. Oefeningen voor kracht
worden afgewisseld met oefeningen voor conditie. Bij deze vorm van fitness train
je op je eigen niveau je hele lichaam.
Je kunt fitnessen op de woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur. Voor slechts €30,00
koop je een 7 rittenkaart. Als je een keer niet kunt is dat geen probleem en kost je
dat niets. Je tegoed blijft namelijk gewoon staan. Ideaal dus!
Loop op 16 maart tussen 19.00 en 20.00 uur binnen in de gymzaal. Dan kun je
namelijk kosteloos meedoen en ervaren hoe leuk het is. Is het je goed bevallen en
wil je na deze ervaring door gaan? De 7 rittenkaarten zijn vanaf deze datum te
koop bij Johanna (graag contant afrekenen).
We zien je graag op 16 maart!

TENNIS
Activiteitenkalender maart/ april 2016 TC Tijnje
Vrijdag 11 maart
Ledenvergadering
Zaterdag 12 maart
Wintertennis
Vrijdag 1 april
Oefenavond teams, pasjes ophalen

Wintertennis
Zaterdag 12 maart is de laatste gelegenheid om met wintertennis mee te doen.
Wil je mee, geef je dan even per mail op.

Clinic voor de jeugd
We organiseren weer onze jaarlijkse clinic op donderdag 7 april van 16.00 tot
17.00 uur voor de leerlingen van beide basisscholen. Via de scholen worden
briefjes uitgedeeld. Lijkt tennis je een leuke sport, kom langs en probeer het.
Daarna kun je je dan evt. opgeven voor de lessen. De clinic wordt gegeven door
Jeroen Hollemans, onze tennisleraar. De club heeft evt. rackets beschikbaar.

Tennislessen
Voor de zomervakantie zijn er 10 lessen op donderdagavond, te beginnen op 21
april. Er wordt gelest in groepen van ca. 8 personen. Meer info in de
Tynjeboade van april.

Baan klaarmaken
Op vrijdag 18 maart, zaterdag 19 en 26 maart worden de banen klaargemaakt.
Kun je helpen, kom dan langs. Vele handen maken licht werk.

Competitie
De competities starten op dinsdag 5 april en woensdag 6 april. Er doen dit jaar 2
damesteams en 2 herenteams mee aan de competitie. Vrijdag 1 april is de 1e
tossavond van dit seizoen, de pasjes kunnen dan worden afgehaald. Voor de
competitiespelers en –speelsters is dit een mooie gelegenheid om vast even te
oefenen.
Heel veel info is te vinden op onze site:
www.tynje.nl/tennis

Komende zaterdag Iepen Dei Swarte Wief
Komende zaterdag 12 maart houdt it Tynster skûtsje haar jaarlijkse Iepen Dei.
Dit is in tegenstelling tot de voorgaande edities heel vroeg in het seizoen om
reden dat het nu wat minder inbreuk maakt op het training- /wedstrijdschema
gedurende het zeilseizoen. Ook de locatie van de Iepen Dei is, omdat het
skûtsje nog niet te water ligt gewijzigd. Plaats van handeling van dit
evenement is nu de grote loods op de Riperwei 18.
Het Iepen Dei terrein is vanaf 14.00 uur geopend. Om 14.30 uur is de officiële
opening door de voorzitter van de stichting die u onder andere weer bij zal
praten over de ontwikkelingen voor het komende seizoen.
Omdat we op deze locatie niet de beschikking hebben over ruim water gaan we helaas niet
Klomkesilen. Echter niet getreurd, we hebben voor de jeugd een geheel nieuwe activiteit die vanaf
ste
15.00 uur van start zal gaan. We gaan vliegen!! Vliegen heeft meer met zeilen te maken dan je in 1
instantie zou denken. Het zeil van een skûtsje werkt bijna hetzelfde als een vleugel van een vliegtuig.
Wat zijn de regels: Maak/vouw thuis een vliegtuigje, materiaal dat je mag gebruiken: max 2 vellen A4
papier, plakband, lijm, nietjes, en natuurlijk verf/stift/ potloden. Voor de rest mag je geen hulpmiddelen
gebruiken. Het gaat er tijdens de wedstrijd om wie de grootse afstand aflegt. Je gooit zelf het vliegtuigje,
dus kun je mooi van tevoren thuis oefenen. Op internet vindt je veel informatie over de werking van de
vleugel en hoe je het beste een vliegtuigje kunt vouwen, er zijn honderden mogelijkheden. Indien je er
niet aan toe komt om thuis een vliegtuigje te maken kun je ter plekke ook nog aan de slag, het materiaal
is aanwezig. Na opgave ter plekke wordt je per leeftijdscategorie ingedeeld en om ca. 15.30 uur volgt
de prijsuitreiking.
Tijdens de Iepen Dei zijn er diverse activiteiten voor jong en oud. Tevens kunt u doorlopend het skûtsje
bezichtigen en is de bemanning aanwezig om uitleg te geven. De Tynster Fiskrikkers zullen hun
kunsten vertonen en tevens kunt u bij hen terecht voor overheerlijk gerookte paling, rode poon of forel.
Ook zullen onze eigen Tynster Toppers van de Boljeiers de stemming weer verhogen met enkele
muzikale hoogstandjes en is er volop gelegenheid voor een gezellig hapje en drankje. Reden genoeg
dus om een bezoek te brengen aan onze Iepen Dei. U bent van harte welkom.
Ook op andere gebieden heeft de Stichting afgelopen winter niet stil gezeten. Zo hebben we voor een
deugdelijke opslag van de gestaag groeiende hoeveelheid onderdelen en materiaal een nette 40 ft
container compleet ingericht gerealiseerd in de loods. Het skûtsje heeft haar nodige onderhoud weer
gehad en aan alle andere doorlopende acties is weer de nodige inspanning verricht.
De jaarlijkse sponsoravond op 29 januari in de grote zaal van café Overwijk was met ruim 100 gasten
waaronder weer enkele nieuwe gezichten ook weer goed bezocht. Stichtingsvoorzitter Paul de Koster
mocht zoals gewoonlijk het spits afbijten. In een flitsende presentatie blikte Paul terug op de activiteiten
en wedstrijden van het afgelopen seizoen. Op hilarische wijze nam de voorzitter het "commentaar"
vanaf de wal onder de loep en legde hij uit hoe de wedstrijden op het water worden ervaren waarbij de
veiligheid een belangrijk issue blijft. Tevens keken we even naar de ontwikkelingen binnen de IFKS
waar men door het invoeren van gewichtformules wil trachten de snelheid binnen de skûtsje vloot
dichter bij elkaar te brengen, en memoreerden we nog even naar de schitterde overwinning in het
naseizoen van de Roekoepole-race.
Na een korte pauze gaf gastheer Christian Veenstra het woord over aan onze hoofdgast van de avond
Age Veldboom. In een prachtig betoog met de nodige muzikale intermezzo's nam Age de gasten mee
door de historie van de skûtsje en het harde leven er omheen. Met de nodige meegebrachte attributen
uit het skûtsjemuseum te Earnewâld wist Age Veldboom het verleden weer ietwat tastbaar te maken bij
de gasten in de zaal. Na een gezamenlijke zang van 'Wat sylt dat skûtsje moai' onder begeleiding van
Age op de trekzak werd het officiële gedeelte van de avond afgesloten en konden we weer terugzien op
een geslaagde sponsoravond.
Na de Iepen Dei kunnen we het skûtsje weer verder klaar maken voor komend seizoen zodat het eind
van de maand weer te water gelaten, en op 1 april weer naar haar vaste ligplaats gevaren kan worden.
Ook dit jaar maken we weer gebruik van ons ligplaats nabij Goïngarijp. Op 16 en 17 april is al weer het
eerste wedstrijdweekend met de traditionele opening van het seizoen in Langweer.

Oant sjen op e Iepen Dei
Stichting behoud Tynster-skûtsje

website: www.swartewief.nl

ACTIVITEITENKALENDER
Maart
8

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

12
12
16
17
18

Loods op de Riperwei 18, Iepen dei Swarte Wief

18
18
19
21
21
22
25

Start Paaseierenactie ten bate van Zwembad De Wispel
Gymzaal, start fitness
De Utkomst, koffieochtend
Inspiratiecentrum Joëlle , Klankschaalconsert. Opgeven via 06-54324537 of
info@inspiratiecentrumjoelle.nl
Voetbalkantine, Klaverjassen
Café Overwijk, Rjucht en Sljucht spilet Mosken en Swannen
Café Overwijk, Rjucht en Sljucht spilet Mosken en Swannen
Trekkerstinte, Haakworkshop C2C techniek
Yn us Gemak, Vrouwen van nu: workshop bloemschikken voor leden, o.l.v Klaas
Groen
Trekkerstinte, Paasbloemstukje maken
Voetbalkantine,Schutjassen

14.00 uur
19.00–20.00 uur
10.00–11.30 uur
19.30 uur
20,00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30-22.00 uur

19.30-21.30 uur
19.30 uur

April
1
1
1
4
8
15
16
27
27

Voetbalkantine, Klaverjassen
Trekkerstinte, Brei café
Start Kaartverkoop Iepenloftspul Spetters
Trekkerstinte, Algemene ledenvergadering Doarpsrounte
Drive-in Bioscoop Iepenloftspul Tyne: met de film We're the Millers
Wc-papier actie Iepenloftspul Tynje
Zwembad, Grote schoonmaak
Koningsdag: Schoolplein De Pols Kinderkoningsvlo
Koningsdag: Trekkerstinte miniconcert van It Tynster Manljuskoar en het Popkoor

20.00 uur
20.00-22.30 uur
20.00 uur

10.00 uur
11.00 uur

De Activiteitencommissie van Dorpshuis “De Trekkerstinte” organiseert deze maand
onderstaande activiteiten.
HAAKWORKSHOP C 2 C Techniek
Datum:
maandag avond 21 maart
Tijd:
19.30 – 22.00 uur
Kosten:
€ 12,50 incl. bolletjes katoen en patroon
Lenneke leert ons vanavond de bijzondere techniek c2c haken.
PAAS BLOEMSTUK MAKEN
Datum:
dinsdagmiddag en dinsdagavond 22 maart
Tijd:
14.00 - 16.00 uur
19.30 – 21.30 uur
Kosten:
€ 7,50 incl. benodigde bloemschikmaterialen
Omdat het bijna Pasen is gaan we een paasbloemstuk op een vaas of bloempot maken. Graag
zelf een hoge vaas of bloempot met een opening van ongeveer Ø 20 cm meenemen.
Opgave voor bovenstaande workshops graag voor 14 maart bij Annie de Jong tel. 571615,
Barbara de Vries tel. 06-14922929 of Diana Reen tel. 571550
Via de mail: info@detrekkerstinte.nl
BREI CAFE
Datum:
Tijd:
Kosten:

vrijdag avond 1april
20.00 – 22.30 uur
€ 5,00 incl. koffie of thee

Ingezonden stuk
Op 18 januari 2016 publiceerde v v Tijnje onderstaand bericht op haar internetsite
Nieuwe ontwikkelingen
In het traject voor de bouw van het MFA in Lippenhuizen is uitgezocht of het kosteneffectief is om
van het bestaande wedstrijdveld een kunstgrasveld te maken. Dit kunstgrasveld kan ook worden
gebruikt door de Tijnje en Terwispel. Conclusie was dat het maken van een kunstgrasveld in
Lippenhuizen budgettair neutraal kan worden uitgevoerd wanneer Lippenhuizen een deel van het
oefenveld inlevert en één van de beide andere verenigingen een veld wil laten vervallen of zelf wil
gaan onderhouden. De bespeelbaarheid van de velden van de drie verenigingen als geheel neemt
flink toe, nl. van 1050 uur naar 1400 uur. In de afgelopen maanden hebben we daarover diverse
keren overleg gevoerd met de gemeente en Thor en Wispolia.
VV Tijnje heeft gezien de speelminuten geen recht op het tweede veld. De gemeente is tot nu toe
nog coulant geweest en heeft het veld wel onderhouden. In theorie kunnen we zonder tweede
wedstrijdveld, maar omdat we het op piekmomenten nog willen gebruiken, gaan we het veld zelf
onderhouden. De kosten van het onderhoud delen we met Thor en Wispolia. Ons deel willen we
dekken door de jaarlijkse bijdrage die we gaan ontvangen van de gemeente als compensatie voor de
bestrating rond de Vodafonemast.
In de onderhandelingen hebben we bereikt dat de gemeente zorgt voor:
 De bekostiging van aanschaf en plaatsing van nieuwe jeugdgoals met ballenvangers om het
hoofdveld (de goals van het 2e veld blijven dus gewoon staan)
 Goede wedstrijdverlichting rondom het hoofdveld. De masten worden gekeurd en mochten
ze opnieuw afgekeurd worden, dan krijgen we via de gemeente subsidie om ze te vervangen
 De jaarlijkse bijdrage als compensatie voor de bestrating rond de Vodafonemast.
Wij zien zeker voordelen van het medegebruik van het kunstgrasveld, wat veel meer belastbare
speelminuten heeft. In een contract wordt vastgelegd dat het kunstgrasveld niet alleen voor de
WTTC beschikbaar is, maar ook voor onze senioren elftallen. Denk hierbij aan oefenwedstrijden
gedurende de wintermaanden, trainingen gedurende de wintermaanden enz. Samen met Thor en
Wispolia gaan we dit uitwerken.
Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad, maar wij gaan pas definitief akkoord wanneer de
gemeente de hierboven genoemde beloften waarmaakt. Zo bouwen we samen met Thor en
Wisipolia aan een voetbalrijke toekomst.

Hieronder de reactie van een groep (ere-)leden, oud bestuursleden en vrijwilligers van de
VV TIJNJE naar aanleiding van bovenstaande plannen:
Geacht bestuur,
Zoals al eerder aangegeven hebben wij ernstige bezwaren tegen de afspraken welke het bestuur van
de VV TIJNJE heeft gemaakt met de gemeente. Onze kritiek betreft het opgeven van het tweede veld
en het aanwenden hiervan als trainingsveld en/of evenemententerrein. Wij moeten ons realiseren
dat door het in gebruik nemen van 1 wedstrijdveld voor alle jeugd- en seniorenwedstrijden de
belasting van dit veld erg groot zal zijn. Bovendien zou het zo kunnen zijn dat het tweede veld over
enige tijd weer als wedstrijdveld in gebruik dient te worden genomen als het aantal leden weer
groeit. Door het afstoten van het tweede wedstrijdveld leggen wij ons zelf ook een beperking op voor
wat betreft de organisatie van toernooien.

Ook het beschikbaar stellen van het trainingsveld voor het MFA vinden wij te prematuur. De
afspraken met de gemeente behelst ook het zelf onderhouden van het tweede veld, is het bekend bij
het bestuur welke kosten dit structureel met zich meebrengt?
Ondanks de incidentele toegezegde financiële bijdrage van de gemeente voor enige aanpassingen
van het hoofdveld, zal het onderhoud van het achterste veld de vereniging op lange termijn veel geld
kosten.
Ons meest zwaarwegende bezwaar is de gemaakte afspraak dat de VV TIJNJE gebruik zal maken van
het kunstgrasveld van THOR. In onze beleving impliceert dit dat er nu een langdurige samenwerking
in WTTC verband wordt afgesloten, waarvan wij vinden dat die samenwerking onvoldoende is
onderzocht c.q. afgestemd met de leden of hier draagvlak voor is. Samenwerking in jeugdverband is
al enkele jaren gaande, maar voor de senioren geldt dit niet en behoort dit eerst breder onderzocht
te worden en dienen de leden hiermee akkoord te gaan. Aannemelijk is dat een andere uitkomst
zeker denkbaar is. Wij vragen ons ook af wat de definitie is van spelen bij Thor in noodgevallen?
Betekent dit dat bij een afgelasting in Tijnje er gespeeld dient te worden bij THOR, welke criteria
worden hier gehanteerd? Wij moeten ons realiseren dat het spelen bij THOR ook consequenties
heeft voor de inkomsten van de kantine.
Onze ledengroep draagt de VV TIJNJE een warm hart toe en wil zich graag, samen met bestuur, er
voor inzetten dat wij kunnen blijven spelen en trainen op een representatief complex in Tijnje,
waarbij met name de langere termijn niet uit het oog moet worden verloren.
Met vriendelijke groet,
Jan Overwijk Hein Huisman Kor de Jong
Henk Bosma Piet Hof
Theo Dam

Willem Veenstra Harm Overwijk
Wilco Haverkamp Meint van Dantzig

Vollybal It tredde
Dizze moanne spylje wy mar ien wedstriid, op 4 febrewaris. Mar it
wurdt wol in bysûndere jûn, Akke is 45 jier by de follybal en dat
sille wy dizze jûn fiere. Alle tiims spylje op ‘e Sweach en it bestjoer
hat Akke útnoege om mei it earste mei te spyljen. Hjir hat se in
oarkonde foar krigen. Mar se moat earst mei it tredde meidwaan
fansels. Yn de klaaikeamer kriget Akke al wat kriebels. Wiebe,
soannen Marcus en Harry, har beide susters en in protte froulju dêr ’t
se ea mei spile hat, sitte op ‘e tribune. It is in drokte fan belang.
Wy moatte tsjin VC058 10, dy’t boppe ús steane. Wy besykje fan
alle tiims punten te pakken om it twadde boppeoan te hâlden, dus ha
wy jûn wer in wichtige taak. It twadde hat sels lokkich al wer mei 30 wûn. Wy sette goed útein en rinne út nei 22-17. Dan stûket it, wy
reitsje gjin bal mear en ferlieze de set mei 23-25. Soene dat de
senuwen wêze, om’t der safolle minsken sitte te sjen? De twadde set
slagget it wol. It jonge tiim fan VC058 rekket der wat ôf en hjir
meitsje wy goed gebrûk fan, 25-17. Dan ha wy blykber ús krûd
fersjitten, want de tredde set giet jammer genôch ferlern mei 17-25.
Dochs ha wy wer in punt te pakken.
Dan wurdt it drok yn it fjild. Akke hat in fraachpetear mei de Sa! In
fotograaf springt der om hinne. Spandoeken komme oan de tribune
te hingjen. It earste rint waarm. Uteinlik kin de wedstriid begjinne.
Hast eltse beweging fan Akke wurdt fêstlein. Se wurdt der hast wat ferlegen fan. De wedstriid
sels giet ferlern mei 0-3. Oan Akke hat it net lein.
Dus mar op nei de kantine. Mei syn allen oan in lange tafel. Foarsitter Bouke hat in wurdsje
dien, Akke kriget presintsjes, it bestjoer hat foar hapkes soarge en wy sitte dêr noch in hiel
skoft gesellich mei mekoar. Der binne noch gâns ferhalen fan eartiids ferteld en guon minsken
ha efkes byprate kind.

Een nieuwe dominee voor de Protestantse Gemeente TijnjeTerwispel.
Zondag 13 maart is een feestelijke dag voor de Protestantse
Gemeente Tijnje-Terwispel. In een middagdienst wordt ds. Dieuwke
van de Leij verbonden aan de gemeente. Wie is onze nieuwe
dominee? We brengen daarom een bezoek aan ds. Van der Leij.
Ds. Van der Leij woont in Drachten in een gezellig hoekhuis. Ze
woont daar samen met haar zus Wietske en met Meike. Meike is
een hondje van het ras pumi, een Hongaarse herdershond. Meike
past precies onder de bank, haar eigen plekje. Bij het binnenkomen
in de kamer wordt mijn neus aangenaam getroffen door de lucht
van vers gebakken cake. Het geeft meteen het gevoel dat je
welkom bent. Ds. Van der Leij is trouwens ook de kok in huis en
doet de boodschappen. Ze is wat je noemt een doener, een zorger.
We beginnen het gesprek met een vraag naar liefhebberijen. Ik wandel graag. Soms om het “hoofd
leeg te maken”. Zo maar lekker wandelen in een andere omgeving vind ik ook heerlijk. Tuinieren is een
andere hobby, al komt daar op dit moment niet zoveel van. We hebben namelijk een enthousiaste
tuinman! En verre reizen? Ja, we hebben veel gereisd: onder andere naar Canada, Rusland, Israël,
Jordanië. Ik heb zelf ook wel groepsreizen georganiseerd. Organiseren zit wel in mijn bloed.
Tijd voor een stukje van haar levensverhaal. Ik ben geboren in een hervormd orthodox gezin in
Oosterwolde en ik ben opgegroeid in Drachten. We waren daar aangesloten bij de gereformeerde
kerk. Ik ben eerst werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Ik begon als docent aan de
huishoudschool en later werd ik adjunct-directeur van csg Liudger in Drachten. Waarom word je dan
toch dominee? Ik was altijd al een religieus kind dat over van alles nadacht. Zo kreeg ik belangstelling
voor theologie. In mijn vrije tijd ben ik theologie gaan studeren. Toen ik 45 jaar was heb de overstap
naar het predikantschap gemaakt. Ik ben begonnen in de gereformeerde kerk in Kornhorn en daarna
werd het de Protestantse gemeente te Rottevalle. Daar hebben Wietske en ik eerst in de pastorie
gewoond en later hebben wij een huis in Drachten gekocht
Wat vindt u belangrijk in het contact met de gemeente? Welke accenten legt u? Overbrengen wat de
Bijbel vertelt, waar je blij van wordt. In gesprekken met mensen laten zien wat God voor je betekent
en zo samen verder komen in het leven.
U blijft in Drachten wonen, hoe denkt betrokken te zijn bij de dorpen? Drachten is maar een kwartier
van Tijnje en van Terwispel verwijderd. In Rottevalle ben ik altijd betrokken geweest bij het dorp, ook
toen ik naar Drachten verhuisde. Ik ben van plan dat ook met Tijnje en Terwispel te doen. En ook
mensen van buiten de kerkelijke gemeente kunnen een beroep op mij doen.
Heeft u er zin in? In Rottevalle zijn de mensen me in de loop der jaren heel eigen geworden. Daarom is
het moeilijk om weg te gaan, maar het is tegelijk een mooie uitdaging om aan iets nieuws te beginnen.
Ja, ik heb er zin in!
U gaat van een 80% functie naar een 50% functie, dat geeft meer vrije tijd. Dreigt er een zwart gat?
Nee, echt niet.
We gaan nog even de tuin in om een foto te maken. En zoals de naam al aangeeft, ds. Van der Leij is
een Friestalige. Ook een “boppeslag”.
Pieter Kik

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

Ds. D. van der Leij

Kerkdiensten
13 maart
20 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
03 april
10 april
17 april

14.00 uur
9.30 uur
19.30 uur
21.30 uur
21.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Bevestigingsdienst Ds D. v d Leij door Ds. Baas
Ds W.J. van Dijk Surhuisterveen
De Bazuin Palmpasen
Ds. D. v d Leij
Witte Donderdag HA
Eigen voorziening
Goede Vrijdag
Ds J. Goorhuis
Smalle Ee
Stille Zaterdag
Ds D. v d Leij + dopen
Pasen
Ds. M.C. Mook Sneek
Ds. D. v d Leij
Ds. H.J. de Groot Drachten

Tijnje
Terwispel
Tijnje
Terwispel
Tijnje
Tijnje
Terwispel
Tijnje
Tijnje

 Koffie-ochtend, voor iedereen do. 17 maart 2016 de Utkomst: 10.00 – 11.30 uur
 Catechisatie, 2 groepen: tot 12 jaar en vanaf 12 jaar. 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

Al meer dan 25 jaar bestaat de praktijk voor fysiotherapie in
Tijnje. Onze locatie is Rolbregedijk 6, het gebouw achter de kerk.
Hopelijk over een paar jaar onderdeel van het nieuwe MFA.
Ik ben elke maandag en donderdag aanwezig.
Afspraken kunt u maken via info@fysiogorredijk.nl, 0513-462862 of 0615334070.
Fysio tijnje is onderdeel van fysio Gorredijk; info over onze activiteiten kunt u verkrijgen via
www.fysiogorredijk.nl
Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen:
Als fysiotherapeut kunnen we blessures behandelen van het bewegingsapparaat. Veel voorkomend
zijn rug en nek klachten. Naast behandelen willen we u graag van dienst zijn met het voorkomen
van klachten. Dit vinden wij een net zo belangrijk onderdeel van onze praktijk. Wellicht door
preventief te kijken kunt u blessures/klachten voorkomen.
Wilt u informatie mail of bel gerust .
Met vriendelijke groet,
Hannie Schulting, fysiotherapeut/manueeltherapeut in Tijnje

CHR. MUZIEKVERENIGING

“De Bazuin”
TIJNJE
Hallo dorpsgenoten en muziekvrienden ,
In de vorige Tynjeboade hebben we een oproep gedaan voor ons project “Muziek
voor Volwassenen”.
We hebben hier zoveel reacties op gehad, geweldig!!
Op 19 maart starten we met een groep van 20 enthousiaste muzikanten.
Het project wordt afgesloten met een concert.
We houden u op de hoogte!
Op 30 januari jl heeft de Bazuin meegedaan aan Birds&Brass; een project van Sytse
Pruiksma.
Het project werd afgesloten met een concert in Beetsterzwaag waar alle korpsen van
Opsterland aan mee deden.
Het was een bijzondere ervaring om met zoveel muzikanten tegelijkertijd een stuk te
spelen.
Misschien hebt u de reportage over Birds&Brass gezien op Omrop Fryslan…
Dit project wordt overgedragen aan andere gemeenten. Dit zal plaats vinden op 2 juli.
De Bazuin zal daar ook bij aanwezig zijn. Meer informatie hierover is nog niet bekend;
zodra we meer weten laten we het u weten.
De Bazuin zal deelnemen aan het ONFK (Open Nederlands Fanfare
Kampioenschappen). Op vrijdag 8 april as zal dit plaatsvinden in de Lawei te
Drachten.
We zijn al een aantal maanden druk aan het oefenen om het verplichte muziekstuk
goed onder de knie te krijgen.
In onze divisie doen in totaal 4 orkesten mee. De geblindeerde jury zal een kritisch
oordeel geven over de orkesten en bepalen wie de 1e prijs wint. Het ONFK begint om
16 uur. Door middel van loting wordt de volgorde bepaald.
Als voorbereiding op het ONFK zal de Bazuin mee doen aan een try out concert in
Joure op 3 april as. Aan dit try out concert zullen 8 orkesten meedoen, allemaal ter
voor bereiding op het ONFK. Dit concert begint om 14 uur in de Evenementenhal,
Vegelinsweg 6 in 8501 BA Joure.

Website
Informatie over de Bazuin en onze activiteiten kunt u vinden op onze website:
www.debazuintijnje.nl en op onze Facebook pagina.

Met muzikale groet,
Minke Jeeninga, voorzitter

Douwe Jan de Boer, contactpersoon

BERICHTEN UIT EN VOOR HET DORP
Geboren
Op 9 Februari is geboren Delijah Felicia, Breewei Noord feliciteert de fam Broersma met de geboorte van
jullie dochter / zusje.
Bedankje
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de bezoekjes, kaarten, bloemen en andere attenties na het breken
van mijn been. Ruurdje Jongsma.
Bedankje collecte Herstenstichting
De Hersenstichting collecte van begin februari heeft in Tijnje €495,15 opgebracht. Super!
Wij zijn hier heel blij mee!
Daarom willen we graag alle gulle gevers en de collectanten heel hartelijk danken voor hun bijdrage. De
opbrengst wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van
hersenaandoeningen, voorlichting aan een breed publiek, en we maken ons sterk voor samenwerking
tussen organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek (zoals
patiëntenorganisaties). Geen collectant aan de deur gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 860,
t.n.v. De Hersenstichting Collecte. Meer informatie: www.hersenstichting.nl
Oproep
Wij, Annie Adema, Frank Smits en Willemijne Jorritsma zijn bezig een folder te maken met daarin de
toeristische attracties van ons dorp. Bij de folder willen we een inlegvel voegen met daarop de agenda
van alles wat er komend jaar in het dorp te beleven is. Heb je een activiteit in de planning die in deze
agenda niet mag ontbreken? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, doch uiterlijk op 20 maart a.s.
De agenda loopt van april 2016 tot april 2017.
Stuur je bijdrage naar: willemijne@yahoo.com of in de brievenbus op de Breewei 22
De Tynje zet de deuren open.
In het weekend van 3 en 4 september willen we ‘De Tynje zet de deuren open’ organiseren. In navolging
van andere dorpen lijkt ons het leuk om ook in ons dorp de deuren eens open te zetten. Producten uit je
winkel, een leuke hobby, of een bijzondere tuin? Wil je dit graag aan je dorpsgenoten of anderen laten
zien geef je dan op (annieadema@hotmail.com) en zet je deur open.
Afscheid
Sinds 2002 was ik met veel plezier werkzaam in Huisartsenpraktijk Hoekstra. Een bijzondere
plattelandspraktijk in Tijnje. Bij mijn start werkte ik 14 uur per week, maar ik wilde graag meer uren
werken. Zodoende ben ik vanaf 2013, 1 dag meer gaan werken in Huisartsenpraktijk de Kompe in
Gorredijk. Een enorm verschil ervoer ik tussen beide praktijken. Zo kreeg ik in Gorredijk er meteen 25
enthousiaste collega’s bij maar ook 2 verschillende computersystemen en veel nieuwe patiënten. Begin
dit jaar kreeg ik het aanbod om per 01-03-16, 3 dagen bij de Kompe te gaan werken.Een nieuwe
uitdaging die ik met beide handen aan heb genomen. Dat brengt met zich mee dat ik nu afscheid neem
van Tijnje.Helaas is het niet mogelijk om van alle patiënten afscheid te nemen. Ik bedank iedereen die
mij lief en leed toevertrouwde en wens Reina Boersma, de nieuwe praktijkondersteuner veel succes in
haar nieuwe baan. Sietske Bosma, praktijkondersteuner.

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

‘Mosken en Swannen’
Freed 18 en sneon 19 maart is it sa fier. Dan bringt Rjucht en
Sljucht yn kafee Overwijk it humoristyske stik ‘Mosken en swannen’
fan Haye van der Heyden nei foaren. De toanielútfierings begjinne
om 20.00 oere.
De spilers/spylsters binne: Renko Hof (Rick), Laura Oosterloo (Korine), Chantal Sinnema
(Esther) en Jeen Wouda (Aram).
De regisseur fan ‘Mosken en swannen’ is Tineke Nicolai út Donkerbroek. Eppie
Oosterbaan is ynstekker.
Op de foto fan lofts nei rjochts: Rick,
Korine, Esther en Aram

Mosken bliuwe mekoar kollektyf trou.
Se dogge it allinnich mei oare mosken.
Swannen binne idel en bliuwe harren
hiele libbe trou oan inoar. Wy minsken
meitsje in kar: Bliuwe wy by ien
partner? Of fladderje wy rûn? Wat
dogge Rick, Korine, Esther en Aram?

Kaarten kinne besteld wurde by Andries Idzerda (0513 571226) of oer de mail:
info@rjuchtensljucht.nl. Kaarten binne fierders op freed en sneon te krijen oan de kassa.

Hoewel het nog erg winters kan zijn in maart, halen we deze avond de
lente alvast in huis. We gaan met voorjaarsbolletjes een lentedecoratie
maken.
Aanvang; 20.00uur, Theeschenkerij de Ulesprong, Ulesprong 1 - Tijnje
In verband met inkoop gaarne tijdig opgaven via ulesprong@live.nl

Nog een kleine 3 maanden…..
Het plezier spat er elke week weer vanaf, bij spelers, bij regie en ook zeker bij het bestuur.
Tegelijkertijd wordt er ook keihard gewerkt door alle betrokkenen voor en achter de
schermen want het moment van de waarheid nadert met rasse schreden. Hoewel nog ‘maar’
begin maart, ‘de tiid hâldt gjin skoft’.

Agenda
Welke activiteiten rondom het iepenloftspul staan er de komende periode op het
programma? Pak de agenda en noteer alvast de volgende data.

1 april: START KAARTVERKOOP
Nee, het is absoluut geen grap! 1 april gaan we van start met de
kaartverkoop. Dus zet dit jaar de grappen en grollen eens aan de
kant en steek al je energie in het kopen van die felbegeerde
iepenloft tickets via: www.iepenloft.frl

8 april: Drive-in Bioscoop
Geniet op 8 april van We’re the Millers in de iepenloft! Reserveer nu
alvast je plekje via www.iepenloft.frl, koop popcorn en cola en zorg
dat je auto in topconditie is, zodat je hem niet richting het doek
hoeft te drukken.

15 april: Wc-papier actie
Elke dag bevinden we ons minstens wel één keer in het kleinste
kamertje. Dat kan er af en toe best SPETTEREND aan toe gaan…..
Dat vraagt om een flinke voorraad wc-papier, dachten wij. Daarom
gaan we op vrijdag 15 april langs de deuren om jullie te voorzien
van de broodnodige rollen!

Björn Sinnema
Namens SIDT

NIEUWS VAN DE TURFTRAPERS
DE ONZIN IS VOORBIJ
Even zaten wij met de handen in het haar: hoe kon
onze prins in zijn onnavolgbare wijsheid toch tot een
dergelijk onzinnig thema komen voor ons GrootCarnaval als “Onzin”?. Zouden mensen wel in staat
zijn om zich te kunnen conformeren aan dit thema of
het als onzin wegwuiven? Tot ons aller vreugde wisten de meest onzinnige outfits Café Zalen
Overwijk toch te vinden op 6 februari. Op deze vermakelijke en uiteraard onzinnige avond wist de
band Exposure 2.0 haar voorgangers te overtreffen door het aanwezige publiek te verleidden hun
meest onzinnige dansbewegingen te vertonen op de dansvloer, waar uiteraard ook onze raad zich
schuldig aanmaakte. Uiteraard was het Jourichimo den Eerste die vooraan ging alwaar het de
polonaises, de dansen alsmede het nuttigen van de voorgeschreven hoeveelheid gerstenat betrof.
Onze prins kan tevreden terugkijken op een prachtig weekend alwaar op de vrijdag een
miniplaybackshow werd opgevoerd welke alle vorige playbackshows deed vergeten. Nauwkeurig
ingestudeerde danspasjes en perfecte lipsynchronisatie gaf de vakjury, bestaande uit een kat, een
ijsbeer en onze prins, een alles behalve simpele opdracht om winnaars aan te wijzen. Maar liefst 19
acts gaven acte de presence wat een turftrapersrecord betekende die zeker de annalen zal ingaan en
zal prijken naast onze bijna-wereldrecord polonaiselopen.
Op de zaterdag heeft onze prins uiteraard een bezoek gebracht aan de eerstgeborene uit zijn
regeringsjaar, Tess van der Velde was de gelukkige, dochter van Arjen en Eline. Op de middag mocht
onze prins met een bombastische spraakwaterval ten opzichte van onze dorpsinwoners een cadeau
aanbieden aan het dorp. Ditmaal werd een heuse kerstboom aangeboden aan het dorp. Deze boom
zal zich na enkele jaren van groei moeten manifesteren tot een majestueuze boom die de bomen op
de Wispel weer doet vergeten.
Op de zaterdagmiddag was het wederom de beurt aan de kinderen van de basisscholen om te
participeren in onze elfkamp. De kinderen bleken in hun behendigheid de raad met gemak te
overtreffen en streden met veel passie om de diverse prachtige prijzen.
De woensdag voor het carnavalsweekend heeft de vereniging zoals altijd weer het carnaval gevierd
met de bewoners van Borneroord in Beetsterzwaag. De opkomst was groots te noemen en met veel
plezier werden er vele polonaises gelopen en vloog de serpentine geregeld door de zalen.
Onze prins mag terugkijken op een prachtig seizoen en de dank gaat dan ook uit naar leden,
vrijwilligers, de muziek, de basisscholen, de vrijwilligers, bezoekers, de vele bedrijven die de prijzen
beschikbaar hebben gesteld en iedereen die dit feest ieder jaar mogelijk maken.
N.B. Onze dank gaat niet uit naar Lassie Toverrijst
Wij kijken al weer reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen.

Weer 5 huisjes erbij: Grannies 2 Grannies Friesland 2016
Ook 2015 is een goed jaar geweest voor Grannies 2 Grannies Friesland. Wij hebben ruim 16000 euro
opgehaald, goed voor in elk geval 5 huisjes.
In Tijnje zijn wij al een bekend verschijnsel. Al een aantal jaren zijn wij aanwezig op de oogstmarkt op
de Ulesprong met onze stand. Wij verkopen spullen uit Uganda en spullen gemaakt door vrouwen in
Friesland. Ook in Tijnje heeft een aantal vrouwen gebreid en gehaakt voor ons project.
Maar voor wie het nog niet weet, wij proberen geld bij elkaar te brengen voor de bouw van huisjes
voor grootmoeders in Uganda, die de permanente zorg hebben voor een aantal kleinkinderen. Hun
eigen kinderen zijn overleden, meestal ten gevolge van aids. Ook wonen ze in huisjes die elk moment
kunnen instorten. Wij zijn in oktober 2011 begonnen en hebben tot nu toe 19 huisjes kunnen
financieren.
De meeste vrouwen van onze groep wonen in Tijnje of hebben daar gewoond. Wij zijn momenteel
met 8 vrouwen, allemaal grootmoeders of hulp-grootmoeders die regelmatig op de kleinkinderen
passen. We vinden dat allemaal heel leuk om te doen, maar zijn ook weer blij als de kleinkinderen
weer naar huis gaan en wij weer met onze eigen dingen bezig kunnen zijn. Maar de grootmoeders in
Uganda hebben blijvend de zorg voor hun kleinkinderen. En ze moeten op hun oude dag ook nog
eens voor inkomen zorgen, om voedsel, kleding en schoolgeld voor de kleinkinderen te kunnen
betalen. AOW of een pensioen kennen ze daar niet. Hun kinderen waren hun pensioen, maar die zijn
overleden!
Naast de vrouwen van onze eigen groep gaan ook steeds meer andere mensen voor ons aan het
werk. We kregen prachtige tassen, gebreide en gehaakte poppen en beesten, sieraden, sjaals,
mutsen, babysokjes, etc. Deze spullen verkopen we dan tijdens de voorlichtingsavonden die we
geven. Dit jaar hebben we in totaal 9 avonden verzorgd voor allerlei groeperingen, zoals Vrouwen
van Nu, Christelijke Plattelandsvrouwen, de ANBO, de Vrouwenkamer in Heerenveen, etc. We
stonden op 6 braderieën en op 3 provinciale dagen van diverse vrouwenorganisaties.
Omdat wijzelf nauwelijks kosten hebben of ze zelf betalen, kunnen wij garanderen dat al het geld
dat binnenkomt rechtstreeks aan de huisjes besteed wordt.
Verder kunnen we vermelden dat Marijke Dijkstra onze groep komt versterken. Marijke heeft nu nog
niet zoveel tijd omdat ze nog als leerkracht voor de klas staat. Maar ze kan zich nu vast wel inwerken
en hopelijk gaat ze in de toekomst nog veel van zich laten horen. Verder bestaat de groep
momenteel uit Geertje Jeeninga, Alie de Bruin, Klara Dam, Fetsje Bosma, Yvonne Kentie, Anne Rijkee
en Ria Bakker.
Waar we ook heel blij mee zijn is onze nieuwe website. Deze is gemaakt door Frans Ooms uit Tijnje.
We zijn hem hier heel dankbaar voor. Het was veel werk, maar het resultaat is om trots op te zijn. U
kunt hem bekijken op www.grannies2granniesfriesland.nl. We hebben ook een eigen e-mailadres,
dat is grannies2granniesfriesland@hotmail.com.
Aan het eind van dit jaarverslag willen wij iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar op wat voor
manier dan ook geholpen heeft met het realiseren van weer 5 huisjes voor de grootmoeders in
Uganda. De nood is hoog. We hopen dan ook in 2016 weer zo’n mooi te halen. We doen ons best en
we hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen.

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

TYNJE

UITNODIGING
Op maandag 4 april zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in dorpshuis
de Trekkerstinte. De vergadering begint om 20.00 uur.
Wij verwachten afgevaardigden van onze leden.
De agenda ziet er als volgt uit:
1
2
3
4
5
6
7

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen vorige vergadering
Jaarverslag
Financieel jaaroverzicht
Verslag kascontrolecommissie / benoeming nieuw lid
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Carla Muller
Daarnaast hebben we een nog bestaande vacature
Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij het bestuur.
8 Rondvraag
9 Sluiting
Bestuur Doarpsrounte

Nieuws van peuterspeelzaal

‘t DROMPELTSJE

Verjaardagen op de peuterspeelzaal Gefeliciteerd!.
1 maart- Brecht Ponne, 4 jaar en 28 maart- Amke de Graaf, 3 jaar.
Naar de basisschool Brecht gaat naar basisschool ‘t Ambyld in Terwispel
Nieuw bij ons op de peuterspeelzaal: Jelte Scheper
Nieuwe Peuters aanmelden: Dat kan dat door langs te komen tijdens de
openingstijden. Wij zijn elke ochtend open van 8-30 uur tot 12.00uur. Of per telefoon
0513-571594 of per e-mail Drompeltsje@villadebuitenkans.nl.
Geboorte: Jelbrich v/d Molen heeft 25 januari een broertje gekregen, hij heet
Germen. Marrit Spijkerman heeft 28 januari een broertje gekregen, hij heet Thieme
Harmen. Gefeliciteerd van ons allemaal!!!
Jantje Beton Collecte: In de week van 7 t/m 11 maart komen wij weer bij u langs voor
de Jantje Beton collecte. De helft van de opbrengst is voor onze peuterspeelzaal.

Buitenkans voor Peuteropvang in Tijnje vanaf de voorjaarsvakantie!
Vanaf 1 maart 2016 verzorgt De Buitenkans uit Heerenveen de peuteropvang voor 't
Drompeltsje
Wij (leidsters en oudercommissie) hebben de ouders steeds op de hoogte gehouden, en
hebben nu ook weer tijd om iedereen even bij te praten. De peuters zijn van belang voor het
hele dorp, want peuteropvang is de opstap naar de basisscholen, en schoolgaande kinderen
in het dorp is mooi voor de dynamiek.
Afgelopen jaar was een roerige tijd voor peuteropvang 't Drompeltsje. In april 2015 gaf
Timpaan Kindercentra aan dat ze de peuteropvanglocaties in de gemeente Opsterland niet
allemaal meer kon openhouden. Enkele peuterlocaties werden samengevoegd met
kindcentra. Maar voor 7 dorpen, waaronder Tijnje, zag de toekomst er onzeker uit. Toen
bleek dat de gemeente of Timpaan zelf geen overnamekandidaat konden organiseren, heeft
onze oudercommissie zelf kinderopvangorganisaties benaderd. Uit een aantal partijen die
geïnteresseerd waren om 't Drompeltsje over te nemen, kozen wij Villa De Buitenkans: een
kleinschalige, inspirerende partij. Timpaan kwam tijdens de overnameonderhandelingen
onverwacht met Kinderopvang Esther als overnamekandidaat.
Op 15 december was de overname van 't Drompeltsje van Timpaan aan Kinderopvang Esther
rond. Toen wij in de krant lazen van het faillissement van Timpaan, dachten wij dat dit ons
niet zou kunnen raken. Maar door een actie van de curator is de overname ongedaan
gemaakt en moesten wij opnieuw op zoek naar een overnamekandidaat. De curator had
Kinderwoud geïnteresseerd gevonden om alle peuteropvanglocaties in de 7 Opsterlandse
dorpen over te nemen. Maar net als andere dorpen vonden wij Kinderwoud een minder
aantrekkelijke partij (grootschaliger, prestatiegerichter) dan Villa De Buitenkans. Daarom
hebben wij Femke en Theo van Villa De Buitenkans weer benaderd.
Ondanks de gekke situatie in 2015 willen zij er met ons wel voor gaan! Zij hebben een klik
met de situatie in ons dorp, en bouwen graag met Tijnje de peuteropvang verder uit. De
leidsters Lienke en Aukje Plantinga vinden de pedagogische visie van Villa De Buitenkans erg
inspirerend en deze ook goed bij 't Drompeltsje passen.
Wij zijn erg blij met deze afloop en zien het als een "Buitenkansje" om ook met andere
kindgerelateerde partijen (in het MFA) iets mooi mee te helpen bouwen!
Nieuwe Peuters kunnen zich aanmelden via drompeltsje@villadebuitenkans.nl en meer
informatie leest u op www.villadebuitenkans.nl
De oudercommissie
Stichting Peuterspeelzaal Tijnje
tel 0513-571594
drompeltsje@tynje.nl

Nieuws van De Pols en De Rank
Beste Tynsters,
Time flies, wordt wel gezegd… De zon komt ieder dag alweer een paar minuten eerder op en wint
zachtjes aan in kracht. Het voorjaar lonkt en met de komst van de voorjaarsvakantie sluiten we weer
een schoolperiode af. De maanden januari en februari zijn productieve maanden voor de kinderen.
Meesters en juffen zijn gericht aan het werk om de kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. We
hebben er op onze beide scholen weer goed van geprofiteerd!
Rapporten en contactgesprekken
Op beide scholen hebben in de afgelopen weken oudergesprekken plaatsgevonden. Samen met de
ouders zijn de resultaten van het onderwijs aan de kinderen en het welbevinden van de kinderen op
school besproken. Zowel voor de ouders als de leerkrachten zijn dit waardevolle momenten. In
gezamenlijkheid kan er veel bereikt worden voor de kinderen.
Villa Buitenkans
Twee weken geleden presenteerde Villa Buitenkans zich aan ouders in een informatieve bijeenkomst
op ’t Drompeltsje. ’t Drompeltsje heeft in deze een sympathieke en kleinschalige partner gevonden. De
leidsters mogen blijven en de ouders zijn blij met de overname. De scholen hebben er volgens ons een
leuke nieuwe “partner” aan. Als u meer wilt weten, kunt u even kijken op www.villadebuitenkans.nl.
Groep 8 naar het voortgezet onderwijs
De kinderen van de groepen 8 tijd hebben volop de tijd gehad om “open dagen” te bezoeken op de
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Uiteindelijk kiest ieder kind een fijne en passende
plek. De eindadviezen vanuit school zijn gegeven en de kinderen worden binnenkort aangemeld op
hun nieuwe school. Ook hierbij zeggen we: “time flies”…. De groepen 8 beginnen zo langzamerhand
aan hun laatste periode op de basisschool. Gelukkig zijn ze er nog een half jaar!
Jarigen in februari
06 februari
Twan Minkes
Groep 7
09 februari
Jelte Muller
Groep 3
12 februari
Anco Odinga
Groep 2
17 februari
Elske de Jong
Groep 1
18 februari
Maaike de Jong
Groep 1
18 februari
Linske-Rosalie Knijpstra Groep 1
18 februari
Annelin Miedema
Groep 6
18 februari
Marije Vlietstra
Groep 5
24 februari
Collin van Leeuwen
Groep 4
24 februari
Marixanne Lolkema
Groep 8
25 februari
Rik de Leeuw
Groep 8
Jarigen in maart
08 maart
Floris Verboom
08 maart
Wietse Jan Hofstee
09 maart
Jonathan van Eck
10 maart
Kimberly Aardema
13 maart
Stefano Lievens
16 maart
Lyam de Jong
17 maart
Jitse Hofstra
17 maart
Ilse de Jong

Groep 8
Groep 1
Groep 6
Groep 1
Groep 2
Groep 7
Groep 4
Groep 5

18 maart
23 maart
26 maart
27 maart
27 maart
29 maart
30 maart

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Thirza Visser
Sanne Eva Pen
Danise van der Mey
Thomas Huisman
Hiske Lolkema
Charissa Akkerman
Hayo Odinga

Groep 7
Groep 4
Groep 8
Groep 3
Groep 1
Groep 5
Groep 4

