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Op de voorkant van deze krant prijkt een foto van dansende kinderen die hiermee het 
startschot gaven voor het samengaan van de Rank en de Pols. Naast vele ouders en 

andere belangstellenden uit het dorp was ook onze burgemeester Ellen van Selm 
aanwezig. Zij roemde de scholen en het dorp vanwege het feit dat ze zelf het initiatief tot 
deze éénwording hebben genomen. Nu moet er natuurlijk nog hard gewerkt worden om 

alles vorm te geven. We gaan ervan uit dat er over een paar jaar een prachtige nieuwe 
school in ons dorp staat waar ieder kind zichzelf kan zijn en met enorm veel plezier naar 

toe gaat. 
 
Het kan zijn dat u de vorige editie van onze dorpskrant een dag later 

heeft ontvangen dan u gewend bent. Dit had te maken met een storing 
bij de drukker waardoor onze krant op de donderdag i.p.v. de woensdag 

werd afgeleverd. De drukker liet dit pas aan het eind van de middag 
weten maar gelukkig kon Ruurdje bijna alle afhalers nog op de hoogte 
brengen. Gelukkig begrip alom. Dank hiervoor en dank aan Ruurdje voor 

het bellen van alle afhalers! 
 

Over een paar dagen is het Sint Maarten en zullen zingende 
kinderen aan uw deur staan. Natuurlijk hebben ze weer de 
prachtigste lampions gemaakt! Even bewonderen die 

kunstwerken dus. 
 

Verder zal de Sint natuurlijk weer naar ons dorp komen en 
wel op 19 november. Verderop in deze Tynjeboade leest u 
hier meer over. Menig kind begint de spanning nu 

waarschijnlijk al te voelen.  
 

Omdat de eerste maandag van december op pakjesavond 5 december valt zal de 
éérstvolgende redactievergadering op zondag 4 december zijn. Voor de 
Tynjeboade van december moet de kopij dus uiterlijk zaterdag 3 december vóór 

18.00 uur ingeleverd worden. Kopij voor de burgerlijke stand, evenementen en 
mededelingen moet op donderdag 1 december ingeleverd zijn. De krant moet op  

7 december tussen 19.00 en 19.30 uur afgehaald te worden bij Ruurdje Jongsma op de 
Heawei 10. 
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Plaatselijk belang     Volleybal 

Activiteitenagenda     Skûtsje en IJsclub De Onderneming 
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Dorpshuis “De Trekkerstinte”   Turftrapers 

’t  Drompeltsje     Upstairs en Aldjierskuiertocht 
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Nieuws van peuteropvang.  

Villa De Buitenkans –  

’t DROMPELTSJE  
Drompeltsje@villadebuitenkans.nl                 

Verjaardagen op de peuteropvang.  

6 november -Irem v/d Geest – 4 jaar.   

8 november - Lorenzo Jongsma – 3 jaar. 

15 november – Floran Schotanus – 4 jaar. 

22 november – Lieuwe Nijboer – 3 jaar. 

27 november - Gerwin Bijker – 4 jaar. 

 

Naar de basisschool 

Floran gaat naar basisschool De Rank.  

Irem en Gerwin gaan naar basisschool De Pols. 

 

Nieuw bij ons op de peuteropvang.  

Fenna Dijkstra, Thieme Hylkema, Emma de Jong en Isabella Civrariv komen nieuw 

bij ons op de peuteropvang.  

 

Thema.   

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema herfst. Als inleiding van dit 

thema, hebben we samen met de kinderen en hun ouders een prachtige 

herfstwandeling in het bos achter de peuterspeelzaal gemaakt. De kinderen 

ontdekten paddenstoelen , maar ook mooie blaadjes, kastanjes, eikels en takjes. 

Iedereen ging naar huis met een schoenendoos vol met herfstschatten.   

 

Het Puk thema is: Reuzen en Kabouters. Dit thema 

start met een verhaal over een kabouter en een reus 

die samen spelen. Naar aanleiding van het verhaal 

gaan de kinderen aan de slag met de begrippen groot 

en klein.  

 

Voor Sint-Maarten maken we een kabouterlampion.  En natuurlijk komen de 

peuters op 11 november bij u langs met hun zelf gemaakte lampion 

mailto:Drompeltsje@villadebuitenkans.nl


 

 

      Nieuws van De Pols en De Rank  
 
 
De Rank en De Pols samen op weg naar één dorpsschool 
We kunnen terugkijken op een leuke en enthousiaste kick off van ons fusietraject. We kwamen 
samen op het sportpark, de beoogde nieuwe plek voor onze nieuwe school. De kinderen 
dansten de toekomst tegemoet in een spetterende dans, waarbij ze letterlijk één werden. Een 
prachtig gezicht. De komende anderhalf jaar werken we toe naar één mooie dorpsschool met 
een unieke identiteit.  
 

   
 
Sint Maarten 
De kinderen zijn op beide scholen aan de slag om lampionnen te maken voor Sint Maarten. Er 
worden weer mooie ontwerpen gemaakt. U zult het ongetwijfeld zien op 11 november. We 
wensen de kinderen veel plezier! 
 
Actie Schoenmaatjes: “Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau” 
De scholen doen gezamenlijk mee met de actie “Schoenmaatjes”. Het is een mooie actie 
waarbij onze kinderen iets voor een ander kind kunnen betekenen, welke in andere 
omstandigheden leeft. De kinderen versieren en vullen thuis een schoenendoos met 
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Albanië, 
Moldavië, Ghana en Irak. Deze dozen worden ingezameld en gaan op transport naar kinderen 
die zo’n onverwacht cadeau enorm goed kunnen gebruiken….  
 
Iedereen is vrij om mee te doen of niet. Ook dorpsbewoners kunnen aan de actie meedoen. U 
kunt informatiefolders en een doos ophalen op één van de scholen. Voor nu kunt u alvast een 
filmpje kijken over de actie op www.edukans.nl/schoenmaatjes-voor-thuis. De actie duurt tot 
25 november 2016. We maken er met elkaar wat mooi van! 
 
Jarigen in november 
4   november Jesse Helfferich groep 7 
5   november Sterre de Goede groep 8 
8   november  Iris Stoelwinder groep 7 
10 november Jetze Jager  groep 8 
12 november Ilse Schokker  groep 4 
14 november  Ivo Heida   groep 2 
14 november Sven de Vries  groep 8 
19 november Niek Wilkens    groep 3 
20 november Twan van der Vaart  groep 2 
20 november Rens Willemsen  groep 7 
28 november Lisanne Jongsma  groep 2 
 
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst 
 
 

http://www.edukans.nl/schoenmaatjes-voor-thuis


Herfst 

Storm en regen 

In het bos 

In de avond Sintmaarten 

Leuk 

Sanne 

Herfst 

De bladeren 

Heel veel regen 

De webben en spinnen 

Kastanjes 

Niek 

Herfst 

Het waait 

We zoeken kastanjes 

We zoeken veel blaadjes 

Blaadjes 

Yfke 

Spin 

Zoek eikels 

Langs de deuren 

Lampion maken op school 

Spinnenweb 

Jelmer 

 

Jasmina 

 

Groep 3 en 4 

 

 

 

Herfst 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Herfst 

Het regent 

Het spinnen web 

Naar de boom gaan 

Kastanjes 

Harold 

Herfst 

Kastanjes zoeken 

Ik zoek kastanjes 

Ik zoek een blad 

leuk 

Anco 

Herfst 

Blaadjes vallen 

Ik zoek kastanjes 

Ik zoek veel kastanjes 

Bos 

Jelte 

Bos 

Spinnenweb 

Boom in bos 

Bladeren op de grond 

Kastanjes 

Teade 
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Sint Maarten 

Lampion lopen 

Heel veel snoepen 

We maken een lampion 

Snoep 

 

Marri-frouk 

Sint Maarten 

Lampion lopen 

We zingen liedjes 

We delen snoep uit 

Lampion 

 

Sebastiaan 

Sint Maarten 

Lampion maken 

Langs de huizen 

Donker met een lampion 

Snoep 

Iris 

Sint Maarten 

Veel snoep 

Langs huizen lopen 

Tassen vol met snoep 

Lampion 

 

Lea 

Sint Maarten 

Volle maan 

Veel snoep halen 

Een lampion maken 

Langs de huizen lopen 

Lampion 

 

Jilda 

Sint Maarten 

Snoepjes eten 

Langs de huizen 

Donker met de lampion 

Maan 

Sido 

 

 

  Groep 3 en 4 
 

 

    
 

Sint Maarten 
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Sint Maarten 

Liedjes zingen 

Langs de deuren 

Langs deuren is leuk 

Lampion 

 

Thomas 

Sint Maarten 

Veel snoep 

Tas vol snoep 

Langs de huizen lopen  

Snoep 

 

Michelle 

Sint Maarten 

Het snoep 

Langs de huizen 

Lied zingen is leuk  

Snoepen 

Yme 

Halloween 

Tijn Lubberts 

Licht en donker 

Lopen snoep snoep lopen  

Sintmaarten 

 

Tijn 

Sint Maarten 

Lampion lopen 

Veel snoep uitdelen 

We maken een lampion 

Snoep 

 

Thieme 

Sint Maarten 

Veel snoep 

Lekker snoep ophalen 

En lekker snoep eten 

Lampion 

Yaron 

 

Marri-frouk 

Groep 3 en 4 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Sint Maarten 
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Secretariaat: D. van der Veer, Stokkershagen 14, 8406 GA Tijnje, 0513 – 572223 

pbt@tynje.nl            http://pbt.tynje.nl 

Buurtapp 
Op 10 oktober hebben we de stand van zaken besproken met buurtapp-

beheerders en bestuursleden van de buurtverenigingen. Een aantal 
buurten is zeer voortvarend van start gegaan en heeft een groot deel 
van de buurt al opgenomen in de appgroep. Andere buurten zijn nog 
aan het opstarten en konden deze avond leren van de ervaringen van 

anderen. Bij de bijeenkomst waren ook onze dorpsagent Jan Hendrik 
Wagenaar en Yne Age Terpstra van gemeente Opsterland weer 
aanwezig. Met hen kon van gedachten worden gewisseld hoe om te 
gaan met situaties waarvoor de buurtapp wordt gebruikt. 

 

Nieuwe adressen 
In de afgelopen periode heeft de nieuwe webredactie van www.tynje.nl 
de dorpswebsite weer up to date gemaakt. Daarbij zijn ook de adressen 
gewijzigd van websites die door Plaatselijk Belang worden beheerd: 
http://pbt.tynje.nl; http://musykwein.tynje.nl; http://pbt.tynje.nl/mfa. 

 

Tynjebosk 
We zijn momenteel met Staatsbosbeheer in gesprek over het 
Tynjebosk. Dit lag er de laatste tijd troosteloos bij. De vervallen bankjes 
zullen worden opgeruimd, waarna er een aantal nieuwe wordt geplaatst. 
De vijvers zullen beter zichtbaar worden gemaakt en er zal regelmatig 
worden gemaaid bij de bankjes en bij een nieuw ‘dorpsommetje’. Heeft 

u nog een goed idee? Laat het ons even weten.  
 

Calisthenics park 
Vanuit het dorp is het idee geopperd om in ons dorp een Calisthenics 
park op te zetten. Dit is een verzameling toestellen waarop oefeningen 
kunnen worden gedaan met het eigen lichaamsgewicht. Hiermee kun je 

dus fit worden of blijven, zonder naar een dure sportschool te hoeven 
gaan. Op ons website vindt je filmpjes over calisthenics. Heb je hiervoor 
belangstelling of wil je meewerken aan de realisatie? Neem even contact 
op. 

 

Facebook 
Wilt u steeds op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Tijnje en 
van Plaatselijk Belang? Volg ons dan: www.facebook.com/Tijnje. U vindt 
ook een link op de website http://pbt.tynje.nl. 
 

Dorpsbudget 
Tijdens de ledenvergadering zullen wij uitleg geven over de uitgaven uit 

het dorpsbudget. Voor een flink aantal evenementen en investeringen in 
leefbaarheid is hier in Tijnje al een beroep op gedaan. Voor meer 
informatie over het budget: zie http://pbt.tynje.nl/dorpsbudget. 
 

http://www.tynje.nl/
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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? 
 

Spreekuur  
Plaatselijk Belang heeft iedere maand spreekuur. Dit vindt plaats op de 
laatste maandag van de maand om 19.30 in dorpshuis "De 
Trekkerstinte". Wilt u iets kwijt of ergens over van gedachten wisselen? 

Stoort u zich ergens aan of hebt u een geweldig idee? Graag zien wij u 
op ons spreekuur.   
 

 

UITNODIGING 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van 

Plaatselijk Belang Tijnje op donderdag 16 november 2016 in 
Dorpshuis De Trekkerstinte, aanvang 20.00 uur. 
 

 

AGENDA: 
1. Opening, mededelingen en bestuurszaken 

2. Verslag vorige vergadering d.d. 18 november 2015 

3. Jaarverslag 

4. Financieel jaarverslag 

5. Verslag kascommissie 

6. Benoeming kascommissie 

7. Dorpsbudget 

8. Lopende projecten 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend:  Fetsje Bosma (niet herkiesbaar) 

Er twee vacatures in het bestuur. Eventuele (tegen)kandidaten 

kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk 

worden ingediend bij het secretariaat. Kandidaten worden via  

de website bekend gemaakt. 

10. Rondvraag 

11.Sluiting 

 

De ledenvergadering is voor leden van Plaatselijk Belang Tijnje. Bent u nog 

geen lid? Meldt u zich aan bij één van de bestuursleden (of op pbt.tynje.nl). 
Plaatselijk Belang is ook uw belang.  



Nieuws van vv Tijnje 

Resultaten senioren 
Het eerste elftal verloor nipt van St. Japik, won dik (9-1) van AVV, 
verloor dik (1-5) van Blue Boys en speelde gelijk tegen Boornbergum. Na 
9 wedstrijden staan ze nu 7e.  
Het tweede team wist te winnen van Harlingen, maar verloor van Mildam, Frisia en LSC. Zij staan laatste. Kom 
op jongens! Het derde speelde 1x gelijk, verloor 2x met een klein verschi (2-3) en won 1x. Zij staan 7e. 
 
 

 
Deze maand zetten we Henk Bosma in het zonnetje. Voetbal is altijd onderdeel geweest van zijn leven. In zijn 
jeugd en daarna speelde hij bij vv Langweer en van 1978 tot 1984 bij Blue Boys in Nij Beets. Toen ze in 1984 in 
Tijnje kwamen wonen is Henk meteen lid van vv Tijnje geworden 
         
Henk was vanaf het begin actief als vrijwilliger omdat hij zich 
altijd betrokken voelt  bij de vereniging waar hij speelt. Dat was 
zo in Langweer en Nij Beets, en dat is al heel lang bij vv Tijnje. Hij 
heeft zich dan ook op vele manieren voor de club ingezet:  als 
scheidsrechter bij de jeugd, als lid van het jeugdbestuur en 
algemeen bestuur en toen Santi ging voetballen regelmatig leider 
bij Santi’s team. 
 
Maar nog steeds is Henk zeer actief voor de club: grensrechter bij 
het 1e, kantinediensten, deel van het ploegje dat op maandag de 
kantine schoonmaakt en, ook heel fijn, het aanspreekpunt als er 
doordeweeks iemand in de kantine moet zijn. 
 
“Ik ben vrijwilliger omdat ik het leuk vindt om iets met elkaar en 
voor elkaar te doen” 
 

Feest! 
Op vrijdag 2 december is er, aansluitend op het 7x7-toernooitje, een feestavond. Zet de datum alvast in de 
agenda. Nader bericht volgt. 
 

Resultaat bel-avond 
De vrijwilligerswervingscampagne van onze vereniging is zeer succesvol 
verlopen. Een enthousiast belteam maakte dat 75 leden zich opgaven om 
iets voor de club te willen doen. Daar zijn we heel blij mee, want er zijn 
vele handen nodig om de club draaiende te houden. Niet iedereen is 
bereikt en niet alle vacatures zijn vervult, dus er komt nog een vervolg. 
Bellers bedankt! 
  

 

Prijzen verloting 
Tijdens de wedstrijd tegen Blue Boys ging de bon van Kapsalon Sabina/Belique puur beauty&feet naar Marjan 
de Vries. Bij de wedstrijd tegen AVV was de bon van Kapsalon Sabina/Belique puur beauty&feet voor Wilco 
Haverkamp en de kaas van De Gelder voor Hein Huisman.  
 

Eerstkomende thuiswedstrijden 1e team 
27 november Tijnje – Blauwhuis 14.00 uur 



GV TIJNJE 
 
Verloting 

In oktober zijn de leden van onze vereniging langs de deuren gegaan om 

loten te verkopen. Gelukkig heeft u weer massaal loten gekocht. Hartelijk 
dank daarvoor! Dankzij uw steun kunnen we de contributie laag houden en 

leuke activiteiten organiseren. Natuurlijk waren er de nodige prijzen te 
winnen. Onderstaand de winnaars. 

 

1 boodschappenpakket van de Albert Heijn in Gorredijk:  

W. v.d. Berg de Warren 13 
2 kaaspakket van kaasboerderij de Deelen:  

N. Fischer de Warren 1 
3 cadeaubonnen Multi Mate Gorredijk:  

H. v.d. Krieke Warrewei 25  
 

 
Overige prijzen: 

Fietsverlichtingset On Tour Gorredijk: M. Dijkstra de Wispel 12 

USB stick van EP Gorredijk: M. de Vos Breewei 73 
Autopoetsset van Swieringa autoshop Gorredijk: Bruinsma Polderdyk 3 

Voetbal van vd. Hoef sportzaak Gorredijk: H. Kroese 
3x Cadeaubon Neusje van de Zalm: A. Hoekstra Breewei 31/Krist Riperwei 6/ A. Hosch Rolbrêgedyk 3 

Een taart van Taart van buurvrouw: H. Drijver Warrewei 25 
Cadeaupakket Daan’s drogisterij Gorredijk: Gijsselman Tijnjeweg 31 

2x Bloembollenpakket Tuindorado Gorredijk: J. Smids/ H. Boskma 

Tuinpakket van de Kleine Prairie: H. Boskma 
Cadeaupakket Olden Days Gorredijk: v. Schaik 

Fles wijn: v. Emst Heawei 29 

 

Zo’n enorme prijzenpot zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze sponsors. Dus 
sponsors van alle prijzen: enorm bedankt!!  
En natuurlijk ook grote dank aan alle verkopers van de loten!! 

 

Ledenvergadering 

 

Op woensdag 30 november houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze vind plaats in 
basisschool de Rank en begint om 20.30 uur. 

         Agenda:  
 1. Opening door de voorzitter 
 2. Notulen vorige ledenvergadering (staan op de website)  

 3. Jaarverslag secretaris 
 4. Jaarverslag penningmeester 

 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
 6. Uitvoering 2017 

         7.       Vacatures bestuursleden 

         8.       Rondvraag en sluiting 
Alle leden en/of ouders van leden, juryleden, donateurs en ereleden zijn van harte voor 

deze vergadering uitgenodigd.  
Vanaf 20.15 uur staat de koffie klaar! 
 

Pietengym 

 
Op woensdag 30 november komen er een aantal pieten naar onze gymzaal. Zij komen op 

deze middag de lessen van juf Johanna verstoren en zorgen voor de nodige grappen en 
grollen. Alle kinderen uit Tijnje zijn hierbij welkom! Let er wel even op dat je op de 
juiste tijd komt.  

Van 13.30 tot 14.30: Peuters en groep 1 en 2 
Van 14.30 tot 15.30: Jongens en meiden groep 3 

Van 15.30 tot 16.30: Jongens en meiden groep 4 
Van 16.30 tot 17.30: Jongens en meiden groep 5/6/7/8 
  

 



Kom lekker sporten! 
 

Wil je graag samen met andere 

kinderen lekker sporten maar hou je er 

niet van om iedere week hetzelfde te 

doen of kun je niet iedere week? Dan is 

Varia 5 de oplossing!  

  

Elke keer een ander spel of sport, 

variërend van apekooi tot street dance 

tot toestel slagbal. Dus voor elk wat wils! 

Je hoeft geen lid te worden maar koopt 

een 5 rittenkaart. Wanneer je mee doet 

wordt deze afgetekend maar kun je niet 

dan blijft je tegoed gewoon staan. 

Ideaal dus! 
  

Wanneer :  elke woensdag  
Waar :   gymzaal  
Hoe laat :   15.45 uur – 16.45 uur 
Voor wie :  iedereen vanaf groep 3  
  
De komende 10 weken gaan we het volgende doen: 

16 november streetdance 21 december minitramp 

23 november minitramp  11 januari mini apekooi 

30 november mini apekooi 18 januari toestel slagbal 

7 december toestel slagbal 25 januari trapezestok 

14 december trapezestok  1 februari streetdance 

Na deze 10 weken gaan we weer andere dingen doen. Heb jij hier 

leuke ideeën over dan kun je dit melden bij juf Johanna. 

 

Heb jij er zin in? Kom dan op 16 november naar de gymzaal en doe 

een keertje mee. Vind je het leuk; koop dan een 5 rittenkaart bij juf 

Johanna voor slechts €17,50. 



Tennis  

Activiteitenkalender november 2016 TC Tijnje 

 

Zaterdag 5 november   Wintertennis 

 

Bitterballentoernooi en Hamburgertoernooi 

Beide toernooien waren een groot succes. 

Bij het Hamburgertoernooi waren 9 deelnemers.  

Uitslag:  

1e Auke en Sidrick 

2e Harry en Raymon 

3e Abe en Erwin 

4e Paul en Ed 

5e Siebe en Partner 

Aan het Bitterballentoernooi deden 14 dames mee. Er werd in 2 poules gespeeld. De door 

loting bepaalde koppels waren aan elkaar gewaagd en dit leverde leuke wedstrijden op. Voor 

één van de speelsters was het een pijnlijk moment dat ze door haar dochter van 14 op het 

verkeerde been werd gezet met een prachtige passeerslag (sorry J, dit moast der efkes yn). 

Degenen die niet hoefden te spelen konden in ’t Roefke gezellig bijpraten. In de finale bleken 

Ettje en Diana te sterk voor Geertje en Alie. Kortom: Prachtig tennisweer, 12 wedstrijden, een 

finale en 2 kg bitterballen. Een geslaagde avond. 

 

Wintertennis 

We gaan deze winter ook weer 4 avonden naar de hal in Drachten, samen met de tennisclubs 

van Nij Beets, Rottevalle en Terwispel. De eerste avond is al op zaterdag 5 november. De 

andere avonden zijn 4 en 25 februari en 18 maart. Zet deze data vast in je agenda. 

 

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.  

N.B. De tossavonden gaan door zolang er geen vorst is. 

 

Oliebollenactie 

Eind december houden wij weer onze oliebollenactie. In het decembernummer van de 

Tynjeboade leest u hier meer over. 

 

Voorjaarscompetitie 

Binnenkort kan er weer opgegeven worden voor de voorjaarscompetitie. We hebben de 

volgende mogelijkheden: 

Dinsdagmiddag dames 17+ 

Dinsdagavond dames 17+ 

Woensdagavond heren 35+ 

Vrijdagavond gemengd 17+ 

Nieuw: 8/9 competitie (speelsterkte) Zondagmiddag dames, heren of gemengd 17+ 

Nader bericht volgt via de mail. 

 

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

  

http://www.tynje.nl/tennis


      VOLLEYBAL NOVEMBER 2016 
 
 
Na de start van de trainingen in september en de eerste 
voorzichtige start van de competitie in de afgelopen weken, 
is het qua volleybal weer buisness as usual geworden. Elke 
maandagmiddag trainen de minivolleyballers onder leiding 
van Anna, ’s avonds de dames onder leiding van Tjeerd-
Wiebe, en vrijwel elke donderdag worden er wedstrijden 
gespeeld.  

Voor de verschillende teams komt er tekening in de strijd. In de vierde klasse spelen de 
ervaren dames in het derde team. Ze nemen een stevige positie in in de middenmoot. De 
verschillen in de competitie lijken erg groot. Een aantal teams strijdt daar om de koppositie, 
maar wie weet kan het derde met een paar mooie resultaten tegen lagergeplaatste teams 
zich ook nog in die strijd mengen.  
Het tweede team heeft het zwaar in haar klasse. In vijf wedstrijden werden er pas twee sets 
gewonnen. Tegelijkertijd biedt de ranglijst ook hier kansen. Met één goede wedstrijd is 
zomaar een paar plaasten winst te behalen.  
Het eerste pakt regelmatig een setje. Het heeft hetzelfde puntenaantal als een drietal andere 
teams. Tot nu toe lijkt het team vooral zware tegenstanders getroffen te hebben; met 
wedstrijden tegen de rechtstreekse concurrenten moet een stevige plaats in de middenmoot 
tot de mogelijkheden behoren, en dat zou voor het dit jaar gepromoveede team een mooi 
resultaat zijn. 
 
3e klasse K    3e klasse J    4e klasse G 
VC058 7   6 15  VC058 6   5 14  VC058 8   6 16 
RSO   5 10 Oerterp 4    5 12  Beetgumermolen 2  4 12 
Grouw 4   4  9 Turfstekers 5   5 11  Suameer   5 12 
ODS 4   5  9 Buitenpost 2   5 11  Leevoc   5 11 
Turstekers 4   4  8  Roeken/DVC 3  5  7  Tijnje 3   5  9 
Dovo/Hujades 4   4  7 HVC-WH 5   5  7  VCS 3    4  6 
BSV    4  5  DSO 3   4  5  AVIOS 2   5  6 
Tijnje 1   5  5  Dovo/Hujades 3  4  4  VCS 4    3  2 
HVC-WH 6   5  5  JMC 2    4  4  Veenwouden 3  4  2 
Veenwouden 2  6  5  Tijnje 2   5  2  VC 058 10   4  2 
Roeken/DVC 4   4  0  Kwiek    5  1  DWS 3   4  2 

Oerterp 5   5  1 
 
Zoals in elke sport kan ook volleybal niet zonder scheidsrechters. Normaal gesproken 
levert ieder team bij een thuiswedstrijd een scheidsrechter voor een andere wedstrijd op die 
avond. Om scheidsrechter te kunnen zijn op de laagste niveaus volstaat een korte toets op 
de computer. Overigens is volleybal daarin uniek: het is zo ongeveer de enige sport waar 
elke scheidsrechter een brevet moet hebben. Gelukkig is de toets niet erg ingewikkeld. 
Voor de zomervakantie hebben vier leden hun scheidsrechterdiploma gehaald. 
Al hoe logsich het lijkt dat je ook wedstrijden moet fluiten als je zelf speelt, heel populair is 
het fluiten niet. Dat komt omdat niemand er op zit te wachten net voor of net na zijn eigen 
wedstrijd nog de bok op te moeten. Gelukkig is het een goed gebruik dat een paar 
teamgenoten aanwezig zijn als iemand voor hun team fluit. Maar minstens zo’n grote bron 
van ergernis zijn de reacties van de spelers en de speelsters.In het heetst van de strijd zijn er 
in elk team wel spelers te vinden die andere meningen hebben dat de fluitist. Des te meer 
reden om als vereniging onze scheidsrechters dankbaar te zijn!  

  

  

  



 It tredde 
 
 
Yn oktober spylje wy mar 2 kear. 
De 6e yn Beetstersweach tsjin VCS 3, noch wol bekind fan foarich jier. De 
earste set giet aardich lyk op, mar oan de ein jouwe wy it út hannen, 19-

25. De twadde set is tige spannend. Wy komme nei in efterstân goed werom, mar it slagget krekt net, 
24-26. No trochsette, we sitte no goed yn ús spul. De pass komt better te plak en der wurdt mear 
ôfmakke. No wurde de fouten oan de oare kant makke, 25-16. Dochs noch in punt.  
It 1e en 2e ferlieze ek, al spilet it 1e ien prachtige set. As se altiten sa spylje soene, wiene se hast net te 
ferslaan. Mar ja, sa wurket dat no ienkear net. 
Wy sitte wer mei in grutte ploech nei, wat tige gesellich is. 
 
27 oktober betiid nei De Sweach om tsjin AVIOS te spyljen, allegear jonge froulju. As wy klear steane 
foar de yell, liket it krekt as jout Aukje ús de segen. Wy hoopje mar dat it helpe sil. Al gau docht 
bliken dat dat net sa is. De earste beide sets binne der in protte misferstannen. It liket wol oft der 
sjerp oan de flier sit. Alles giet de sleauwe kant it neist. 21-25 en 19-25. Pas de tredde set rint it 
better. Wy leauwe der mear yn en de oanfal is in stik feniniger, 25-19. Wer in punt dus, mar der hie 
mear yn sitten. 
It earste spilet tagelyk mei ús, mar ferliest mei 1-2. 
Ear ’t wy nei de kantine gean, sjogge wy de wedstriid fan it twadde tsjin de koprinner. It slagget net 
echt om it harren dreech te meitsjen, 0-3. 
Dan noflik neisitte mei hapkes om ’t ik jierdei west ha. Wy freegje de behearder as de tillevyzje oan 
mei om de wedstriid fan ’t Hearrenfean te sjen. Hy kriget it der net foar en wy krije de 
ôfstânsbetsjinning om it sels te besykjen. Sy blike gjin abonnemint op Fox te hawwen. Letter komt de 
útslach al by ien op ‘e tillefoan binnen. Sa is ús jûn ek wer goed. It twadde slút ek oan en kriget de 
rest fan de hapkes. As wy fuort sille, siket Erna alles ôf om de lêsbril te finen dy ’t se oanskaft hat foar 
it tiim. Hy leit noch thús, mar fanôf oare wike ha wy in tiimlêsbril yn de tiimtas. Dat is foar de tellers 
dy ’t dat nedich ha. 
 
3 novimber spylje wy tsjin Veenwouden 3. Oer de nije Sintrale As binne wy der samar.  
Erna sit earne yn in sauna en Gesiena is siik, dat wy binne mei syn seizen. Coach Anneke driigt al om 
de spilersklean ek mei te nimmen. We gean wat earder hinne om it 1e oan te moedigjen, dy ’t dêr ek 
spylje. De famkes dogge it hiel goed en winne mei 2-1. Wy ha goed sjoen hoe ’t it moat en kinne no 
ek los. Der binne wol guon mei krupsjes, Coby hat de deis tefoaren te fier draafd en Aukje is middeis 
kreake troch de fysio. Dochs sette wy goed útein. Mar healwei de set jouwe wy in moaie foarsprong 
wer út hannen. Mei wat tûke baltsjes kinne wy de set útmeitsje, 21-25. De 2e en 3e set itselde byld, 
misbegripen en slûchslimme aksjes wikselje mekoar ôf. Beide sets binne foar ús mei 22-25. Wy binne 
o sa wiis mei de 3 punten. Yn de klaaikeamer liket it wol in hinnehok. Alles keakelt entûsjast troch 
mekoar. It is efkes sykjen om de kantine, mar as wy de oerwinning fiere sille mei in gleske wyn, docht 
bliken dat se dat net ha. Dus moat der in hiele nije bestelling opnommen wurde. Ek dat slagget en 
mei in goed gefoel kinne wy wer op hûs oan. 
 
           Marijke 

  

  

  



  
 't Swarte Wief  in de winterstalling 

 
Het seizoen zit er weer definitief op voor 't Swarte Wief. Wederom een 
prachtig seizoen met als hoogtepunt de 2e plaats tijdens het IFKS 
kampioenschap. We willen daarom ook al onze Sponsoren, Club van 100 
leden, trouwe donateurs en een ieder die ons dit seizoen weer de nodige 
ondersteuning heeft geboden van harte bedanken. 
Na nog een paar leuke wedstrijden in het naseizoen, waarin we vaak weer 
voorin mee konden zeilen maar net niet in de prijzen wisten te vallen, kon 
de tuigage onder mooie weersomstandigheden worden opgeborgen.  
In de week na de laatste wedstrijd is 't skûtsje in Gorredijk uit het water gehesen en geheel schoon gemaakt. Na 
een vlekkeloze reis over de weg ligt 't skûtsje inmiddels op de trailer in de loods in Tijnje waar in de komende 
wintermaanden het nodige onderhoudswerk weer kan worden verricht. De eerst volgende activiteit van de 
stichting is de sponsoravond op 27 januari. 
 
De Reade Skûtsjewyn is binnenkort evenals het Skûtsjebitter en de warme Swarte Wief schippersmutsen weer 
volop verkrijgbaar. Ideaal voor een relatiegeschenk, om weg te geven als cadeau of om gewoon lekker zelf van 
te genieten. Ook de oud ijzeractie gaat nog onverminderd door. De container staat bij de loods Riperwei 20 vlak 
achter het hek langs de weg. Oud ijzer kan zo over het hek in de container gedeponeerd worden. Naast oud 
ijzer zijn alle andere oude metalen zoals koper, lood, zink etc. zeer welkom. Deze metalen kunt u in de bak 
naast de container kwijt. Bij grote partijen kunt u altijd even met iemand van de stichting contact opnemen. 
Eventueel kunnen we een partij bij u thuis ophalen in overleg. 
 

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

 

 

IJsclub “de Onderneming Tijnje” 
 
Algemene ledenvergadering op donderdag 24-11-2016 om 20.00 uur in Café Overwijk. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 
3. Notulen  

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Verslag financiële commissie 
7. Benoeming financiële commissie 

                                        Pauze 

8. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar Tryntsje Jeeninga.  

9. Bespreking winterprogramma 
10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

De jaarlijkse” Snertaktie” is op  Zaterdag 3  december. 

 

 

Op 10-02-2017 bestaat de Onderneming 150 jaar. Daarmee is dit  de oudste vereniging van Tijnje. 

Uiteraard gaan we hier aandacht aan besteden.  

Na 3 schaatsloze winters hopen we dit jaar weer op ijs. Ook voor dit jaar vragen we weer vrijwilligers om ons te 

helpen in het ‘ijsbaan hokje’. Heb je s’ middags (15.00-17.00) of s’ avonds (19.00-21.00) zin en tijd om ons 

hierbij te helpen  geef je dan op bij Tryntsje Jeeninga  tel 571571    
 

De komende periode zullen we de contributie weer innen. Omdat er wel eens verwarring is over de leeftijd 

waarop je zelf lid moet worden nog een keer de uitleg hierover.  

Lidmaatschap voor gezin met kinderen t/m 15 jaar  € 5,00. Als je 16 jaar bent moet je zelf lid worden 

voor € 3,50.  
 

Bestuur IJsclub de Onderneming. 

http://www.swartewief.nl/


Protestantse Gemeente        

Tijnje/Terwispel   

 

De Streek 25, 8407 EE Terwispel 

Rolbrêgedyk 6, 8406 AN Tijnje 

 

Predikant: Ds. D. van der Leij. 
Zij is voor iedereen bereikbaar via 06-1313 0913 of werkdieuwke@gmail.com  
 

Kerkdiensten 
30 okt.  9.30 uur ds. D van der Leij Heilig Avondmaal  Tijnje 
2 nov  19.30uur ds. D van der Leij Dankdag   Tijnje 
6 nov  9.30 uur ds. D van der Leij     Terwispel 
13 nov  9.30 uur    zangdienst   Tijnje 
20 nov  9.30 uur ds. D van der Leij Laatste zondag kerk. jaar Tijnje 
27 nov  9.30 uur  CMAD   1e advent   Terwispel 
4 dec  9.30 uur ds. E Terpstra,Urk 2e advent   Terwispel 
 

 Koffieochtend voor iedereen 6 december om 10.00 uur in de Útkomst, Tijnje 
 

 Catechisatie vanaf 12 jaar Data:  28 oktober, 11 november, 25 november  9 
december. Plaats: de Utkomst Info: Stienstra's Tel: 571869 
 

 
 
Gedachtenis moment in de kerk van Tijnje 

op zaterdag 19 november 

Zondag 21 november is de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar.  

De zondag daarop is de eerste 

adventszondag, de tijd voor de kerst. 

In de protestantse kerken worden op de 

laatste zondag van het kerkelijk jaar de 

overledenen van het afgelopen jaar 

herdacht. De namen worden genoemd en ter nagedachtenis wordt een kaars aangestoken.  

Tot slot wordt een algemene kaars voor alle overledenen in de gemeente aangestoken.  

 

Misschien denkt u wel: ik ga nooit naar de kerk maar ik zou het toch wel fijn vinden om even 

stil te staan en na te denken  rond het overlijden van een familielid of goede kennis.  

Dit kan op  zaterdagmiddag 19 november van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk van Tijnje 

Of je nu  gelovig of ongelovig bent, kerkelijk of niet kerkelijk, iedereen is welkom.  

Er kan voor in de kerk een kaarsje aangestoken worden.  

Je kan even rustig gaan zitten of direct weer weggaan.  

 

“Voor wie steek jij een kaarsje op ?”.. 

about:blank


 

 

 

 

 

 

 

 

    Tekenwedstrijd 
 

   Misschien sturen jullie thuis ook altijd kerstkaarten.     

   De kerk wil ook graag mensen in het dorp een kerstgroet geven.   

   Maar ja daar hoort natuurlijk een mooi plaatje op  

 

   Vraag: maak een mooie kersttekening die op de kaart kan .   

    Graag met veel kleur.  

   Stuur hem naar:  ds Dieuwke van der Leij  

               De Lanen 18 

               9204WC in Drachten  

   Of doe hem in de brievenbus van de kerk.  

 

   De winnaar krijgt een mooi kerstcadeautje en natuurlijk  komt   

    de tekening op de kerstgroet van de kerk . Alle  tekeningen  

   hangen we op in de kerk. Inleveren voor 1 december  

    Vergeet je naam en adres niet er op te zetten.) 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Jubileumconcert Vocaal Ensemble " Interlude", kerk Terwispel. 
 
Vocaal Ensemble "Interlude" uit Gorredijk geeft zondagmiddag, 27 november a.s. om 15.00 uur een 
feestelijk concert in verband met haar 25-jarig bestaan in de Dorpskerk van Terwispel. 
Een concert met nummers van Tavener,Rachmaninov, Sullivan, J.S.Bach. Elliot Button, G.F.Händel en 
Wood.  Interlude gaat u verassen niet alleen met het Stabat Mater van Rheinberger, maar ook met een 
aantal Friese nummers. Bovendien zullen er niet alleen optredens zijn van kleine gelegenheidsgroepjes 
uit het ensemble. Ook zullen er een paar pure solo's van eigen leden ten gehore worden gebracht.               
Kees Smith is de begeleider van het ensemble op zowel orgel als piano. Ook kunnen we genieten van 
een aantal solo-optredens van Kees. Kortom een feestelijk programma met een grote verscheidenheid 
aan muzieksoorten zo maar op een zondagmiddag.  Natuurlijk staat het geheel onder begeleiding van 
de eigen dirigent van het ensemble, Jan Harryvan. 
Een programma waarvoor u van harte wordt uitgenodigd! De entree bedraagt: € 8,-- per persoon; 
jongeren tot 17 jaar vrij entree.  
      Voor eventuele informatie: 
      Pier Postma, tel. 0513-463540 
 

 
 



Activiteitenkalender 
 

 November  

8 Dorpshuis Trekkersstinte, Ouderensoos De heer Jan Tabak uit Oosterzee, verhalen 
verteller 

14.00 uur 

10 Inspiratiecentrum Joëlle, 3 QiGong lessen bewegingsvorm De Harmony op de 
donderdagavond. www.inspiratiecentrumjoelle.nl 

19.30-20.30 uur 

10 Dorpshuis Trekkersstinte, Chr. Plattelandsvrouwen. Dhr. J. Kamminga uit 
Hurdegarijp vertelt over etiquette aan tafel. Entree voor niet-leden € 2,50 

19.45 uur 

12 Café Overwijk, Prinsenbal aanvang cabaret omstreeks 20.02. De entree voor niet-
leden bedraagt 10 euro. Leden vrij.  

19.33 uur 

12 De Skâns, Turfroutefestival met o.a It Tynster Manljuskoar en het Popkoor uit Tijnje 20.00 uur 
14 Vrouwen van nu, ús Gemak Gersleat-Polder,  lêzing oer accupunctuur 19.45 uur 
16 Trekkersstinte, Ledenvergadering Plaatselijk Belang  
17  Theeschenkerij de Ulesprong Lezing: Tuinen van Groot-Brittannië. Zie elders in de 

Tynjeboade 
20.00 uur 

18 Sportkantine, schutjassen 19.30 uur 
18 Dorpshuis Trekkersstinte, Brei café. € 5,00 incl. koffie of thee 20.00-22.30 uur 
18 Inspiratiecentrum Joëlle, klankschaalconcert. www.inspiratiecentrumjoelle.nl 19.30-20.30 uur 
19 De Groene aarde, Wolworkshop Paddenstoelen maken. Opgeven via: 

info@degroeneaarde.nl, of 0513-852771. Meer info op: www.degroeneaarde.nl 
10:00-12:30 uur 

19 Intocht Sinterklaas 13.30 uur 
19 Jeugdsoos Upstairs, Spokentocht. € 2,50. Zie elders in de Tynjeboade  
19 Kerk Tijnje   Gedachtenis moment         16.00-17.30 uur 
20 Café De Rolbrêge, Komeedzje Brûze en Siede. € 10,- Zie:  www.teatertsja.nl 14.30 uur 
25 Sportkantine, klaverjassen 20.00 uur 
25 Ijsclub Klein Begin, Jaarvergadering voor leden met Schutjassen na, Theeschenkerij 

de Ulesprong 
20.00 uur 

26 Café Overwijk, Uitvoering de Bazuin "Walking Music", Entree: €5,= 19.30 uur 
27 Kerk Terwispel,  Jubileum concert van vocaal ensemble " Interlude"     15.00 uur 
   
 December 

 

1 Inspiratiecentrum Joëlle, 3 QiGong lessen bewegingsvorm Ba Duan Yin  op de 
donderdagavond. www.inspiratiecentrumjoelle.nl 

19.30-20.30 uur 

6 Dorpshuis Trekkersstinte, Bijeenkomst over verkleinen van  de kans op 
woninginbraak, babbeltrucs en internetoplichting. Toegang gratis 

14.00 uur 

8 Dorpshuis Trekkersstinte, Chr. Plattelandsvrouwen. Advent- / Kerstviering 
Entree voor niet-leden € 2,50 

19.45 uur 

12 Vrouwen van nu, ús Gemak Gersleat-Polder, krystworkshop 14.00 uur 
15 Café Overwijk,  Ouderensoos  Kerst- koffietafel    15.30 uur 
16 Sportkantine, schutjassen 19.30 uur 
19 Vrouwen van nu, MFA Aengwirden, Krystjûn, gesellige jûn voor leden 18.30 uur 
30 Café Onder de Linden Aldjierskuiertocht G.F.T.O. Luinjeberd  vanaf 12.00 

 
 

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 

http://www.inspiratiecentrumjoelle.nl/
http://www.inspiratiecentrumjoelle.nl/
mailto:info@degroeneaarde.nl
http://www.degroeneaarde.nl/
http://www.inspiratiecentrumjoelle.nl/


 



 

Jeugdsoos Upstairs 
 

Bij Jeugdsoos Upstairs is iedereen welkom die zin heeft om een spelletje te 

spelen, de nieuwste FIFA uit te proberen op de PS3 en andere leuke 

spellen en om leeftijdsgenoten te leren kennen. Ook voor gezellige praatjes kun je bij ons 

komen op vrijdag en zaterdag avond. Op vrijdagavond zijn wij open vanaf 19.00 tot 21.30 uur 

voor de jeugd vanaf groep 6. Er wordt dan geen energy verkocht. Zaterdag avond zijn wij 

open van 19.30 tot 22.30 uur voor de jeugd vanaf de 1e klas. Er worden blikjes drinken, ranja, 

snoep en chips verkocht tegen kleine vergoedingen. Drinken kost 60 cent en zakjes snoep en 

chips 50 cent. De chupachup lolly’s kosten 20 cent per stuk. Op beide avonden wordt geen 

entree betaald. 

Heb je leuke ideeën? mail, bel, stuur een privebericht op Facebook of kom langs en vertel het 

ons!!! Wil je verder nog iets kwijt, laat het ons weten.  

 

Spokentocht Jeugdsoos Upstairs 

Met thema het Sp(r)ookjesbos 
 

19 november a.s. is het weer zover, de spokentocht. Wil je meedoen? Geef je 

dan op vóór 12 november. Vol is Vol! 

Opgave briefjes zullen binnenkort op scholen worden uitgedeeld. Ook kun je 

een opgavenformulier invullen bij de jeugdsoos.  

Je geeft je op in groepjes van 3 met een begeleider ouder dan 18 jaar.  

Kosten zijn €2,50 per persoon. Uiteraard zijn zaklampen niet toegestaan.  

Er zullen EHBO’ers aanwezig zijn. En het zal griezelen in het bos... 

Starttijden worden per mail doorgegeven na 12 november.    

 

Jeugdsoos Upstairs 

 

 

ALDJIERSKUIERTOCHT G.F.T.O. LUINJEBERD. 
- Wêz d’r by, mei âld en nij!!  - 

Datum : vrijdag 30 december 
Start/Finish: Café Onder de Linden Luinjeberd 
Afstand: 5 km. en 10 km. 
Tijd/Start: vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur 
Entree:  gratis; vrije bijdrage 
 
De tocht voert ons dit jaar naar het zuidwestelijk gedeelte van onze Streek. Het landschap is er in al 
zijn pracht te aanschouwen! 
 Bos   -  Water  - Open Landerijen 
Onderweg is het genieten van tal van attracties. 
De tocht voert ons door: ligboxenstallen    /    kerk    /    kassen. 
Bovendien zijn er vele pleisterplaatsen, oliebollen, drankjes en meerdere acts! 
Startkaarten te verkrijgen op het terrein van Café Onder de Linden, Luinjeberd. 
 
Geniet na de tocht nog even na in het café, m.m.v. Muziek Sipke de Boer. 
 
Wilt u alles meemaken en zien? 
Wandelaars! Ga voor de 10!! 



Tynster ondernemers op pad bij de buren 
Zaterdag 29 oktober -  De Ondernemersvereniging Tijnje heeft haar jaarlijkse dagtrip er weer op zitten. Dit 
keer werden Emsflower, Bad Bentheim en het Berentzen Hof bezocht.  
 
In de goede traditie van de OVT stond dit jaar een buitenlands reisje op het programma. Met onze 
vaste busbedrijf Paulusma zijn we een hele lange maar mooie dag op pad geweest.  Vanaf het vertrek 
bij De Haan campers zat de stemming er goed in. Het weer was prachtig en de koffie van Foppe 
opperbest.  Eerste bestemming: Emsflower. Een door Nederlanders gestart bedrijf dat inmiddels zo’n 
100 hec tare aan kassen bezit en daarmee een van Europa’s grootste potplantenkwekerijen is.  Dat 
voor Duitsland is gekozen had alles te maken met de ruimte die de ondernemer niet kon krijgen in 
Nederland.  In de kassen wordt van alles op een zeer grote schaal gekweekt. We zagen tropische 
planten, tomaten, paprika’s en in een speciale verduisterde kas de kerststerren die zonder twijfel ook 
dit jaar in menig Tynster huiskamer de juiste kerstsfeer zal  stralen. De rondleiding was interessant en 
liep zelfs wat uit. Dat was eigenlijk de rode draad van de dag. Nou speelt daarbij het naast Emsflower 
gelegen tuincentrum ook een belangrijke rol. Er waren mensen, nee we gaan geen namen noemen, 
die een ontembare drang hadden om dit XXL warenhuis te gaan bezoeken. Tja, en als dan strategisch 
een Bratwurst-stalletje bij de ingang staat opgesteld, dan weet je dat het achteraan aansluiten 
wordt. Veel te laat vertrok de bus naar Bad Bentheim. Er was te weinig tijd om het kasteel te 
bezoeken maar het zonnetje scheen lekker en het bier spoelde de lunch soepeltjes weg.  
 
Berentzen hof kwam als volgende en zeker niet de minste bestemming op het programma. Een 
ietwat gehaaste gids wilde middels een woordenwaterval de kostbare verloren tijd inhalen. Als 
producenten van Apfelkorn hingen velen aan haar lippen, er staan immers genoeg appelbomen in de 
Tynje waar ook het een en ander van gestookt kan worden. Duitsers kunnen zo iets goed en efficiënt. 
Niet verwonderlijk dat ze 22.000 flessen per uur kunnen produceren per lijn, en dat met 10 
productielijnen. Met de wereld als afzetgebied heb je dat ook wel nodig. Ach, woorden, zoals de 
Engelsen zo mooi plachten te zeggen: the proof of the pudding  is in the eating en we waren hier niet 
bij een puddingfabriek van Dr. Oetker (suggestie voor de volgende trip?). Een licht gejuich ging dan 
ook door de groep toen we te horen kregen dat we aan het einde van de tour waren. Niet toevallig 
was die in een feestzaal met een mooie ronde bar waar tout  ondernemend Tijnje het kostbare vocht 
tot zich kon nemen. Als ware het een bachanaal werd rücksichtslos de ene na de andere fles geopend 
en ingeschoken in de voor ons staande glaasjes. Ik moet bekennen dat ik na zeven glazen de tel ben 
kwijt geraakt maar nog wel wist wat ik lekker vond en dat was niet de Apfelkorn. Omdat de familie 
Berentzen ook niet van de wind kan leven mochten we nog even een kijkje in de fabriekswinkel 
nemen. Groot was onze verbazing niet dat ze daar speciaal voor ons offene Samstag hadden. Onze 
chauffeur werd het echt te gortig. Met zachte drang verzocht hij ons naar de bus te gaan, hetgeen 
hem pas lukte nadat de laatste flessen waren afgerekend.  
 
Al met al een prima dag dat op de grens van Nederland en Duitsland werd afgesloten met een goed 
maal en een volmondig prosit. Ook dit maal hadden we enig oponthoud alleen kreeg de chauffeur 
het echt benauwd. Hoewel hij het grootste deel van de dag zeer relaxed mee ging met de tours 
raakten zijn uren op. Dan is de digitale tachograaf onverbiddelijk: om 21:30 moesten we weer terug 
in Tijnje zijn om hem niet als een crimineel met een megaboete op te zadelen. Het is gelukt, het was 
een prachtige dag en gelukkig hebben we geen eindspeech van de voorzitter gehad. Volgend jaar 
weer en meer. 
 



 Als tuinieren een belangrijk deel van je leven is dan kun je niet om de  

  onovertroffen tuincultuur van Engeland heen (al is het maar voor één avond)         

  Alie Stoffers van De Tuinerie in Kolham neemt ons vanavond mee op tuinreis.  

  

  Deze lezing is voor leden gratis,  

  niet-leden betalen 2,50 euro 

   

  Aanvang; 20.00uur,   

  Theeschenkerij de Ulesprong,  

  Opgeven via ulesprong@live.nl 

 
 

 

mailto:ulesprong@live.nl


 

 

 
 

 
 
 
 
Gouden Gurbe & Reünie  
Het stond al een tijdje in alle agenda’s dikgedrukt, onderstreept en omcirkelt. 15 oktober, de 
dag van de Gouden Gurbe uitreiking en de daaraan vastgeplakte reünie.  
 
Met een grote groep Spetters togen we aan het einde van de middag richting Snits om daar 
in theater Sneek de uitreiking van de ‘Fryske Oscars’ bij te wonen. Onderweg natuurlijk druk 
speculerend of er voor het Tynster Iepenloft ook een prijsje in zou zitten dit jaar.  In een 
prachtige zaal waren we getuige van mooie optredens en natuurlijk de Gurbe 
overhandigingen. Helaas hoefde niemand uit ons gezelschap uit zijn comfortabele stoel om 
de Gurbe aan te nemen en daarna een minutenlange en wervelende speech ten tonele te 
brengen.  O.a. onze buren van Iepenloftspul Opsterlân konden wel juichen nadat zij de prijs 
voor beste voorstelling in de wacht wisten te slepen. Gefeliciteerd!  
 
Lees het juryrapport over Spetters op onze website. 

 
Na nog een drankje of twee in het theater verplaatste het Spetters feestje zich naar de 
voetbalkantine om daar, onder het genot van een hapje en nog een drankje, met zijn allen 
terug te blikken op het iepenloftspul en bij te praten met alle betrokkenen waar meer dan 
een half jaar intensief mee was beleefd. Een prachtige dag, waarmee het hoofdstuk Spetters 
op een mooie manier nu definitief kon worden afgesloten. Het vizier kan nu richting 2019! 
 
Kom ons helpen!  
Wil je ons helpen om het volgende Tynster iepenloftspul tot een succes te maken? Laat het 
ons dan even weten via www.iepenloft.frl/2019. 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


Berichten uit en voor het dorp 
 
OVERLEDEN  
 Onze buurt werd op 19 september opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Jochum v.d. 

Wijk. Plaatselijk Belang "De Warren" wenst de familie veel sterkte toe.  
 
 Wy wolle eltsenien tanksizze foar de belangstelling yn hokker foarm dan ek nei it hommels 

ferstjerren fan ús broer, sweager  omke en âldomke Jogchum van der Wijk. It had ús tige goed 
dien. Troch it ferstjerren fan Jogchum van der Wijk betanke wy foar al syn stipers en 
lidmaatskippen. Familie Dijkstra 

 
GEBOREN 
 Op 30 September is Sigrid geboren, dochter van Bertus van der Meer en Kirsten Houtzager en 

zusje van Evelien. Van harte gefeliciteerd namens Plaatselijk Belang "De Warren". 
 
 Uitbreiding buurtbewoner de switdruppel. Geboren op 24 september 2016: Lars. Zoon van Fokke 

de Boer en Gemma Jonker. Namens de buurtvereniging de switdruppel van harte gefeliciteerd 
 
VERHUISD 
 Aangezien wij per 2 november verhuizen naar Havelte willen wij de bewoners van de Riperwei 

hartelijk danken voor de leuke en gezellige 10 jaar die wij daar hebben mogen wonen. Wij 
wensen de nieuwe bewoners net zoveel woonplezier toe als wij hebben gehad. 
Hartelijke groeten, Alexander en Jessica van Dijk 

 
 Jan en Patricia de Vries zijn met hun kinderen Kyra en Kris verhuisd naar de Breewei. Klaas en 

Anita Odinga zijn met hun kinderen Anco en Hayo op de Warren 19 komen wonen. Plaatselijk 
Belang "de Warren" wenst beide families veel woonplezier toe. 

 
WELKOM. 
 Buurtvereniging De Stoarmhoeke heet Joop en Nienke van der Valk en kinderen, van harte 

welkom op de Hein Voswei .Ze wonen op nummer 26 en we wensen hen veel woonplezier. 
 
BERICHT RESTAURANT DE RIPERKRITE 
Na een heftige tijd, tijdens de ziekte van Lolke en Jeannette, waarbij wij veel medeleven hebben 
ontvangen, willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten, bloemen en belangstelling. 
Door deze omstandigheden hebben wij besloten minder te gaan werken. Daarom zijn wij vanaf 9 
november woensdag en donderdag gesloten. 
Vanaf 1 januari zijn onze openingstijden vrijdag, zaterdag, zondag,- en feestdagen vanaf 14 uur. 
Daarnaast zijn wij op andere dagen op afspraak geopend voor verjaardagen, feesten, workshops, enz. 
Groeten en tot ziens, de medewerkers van restaurant de Riperkrite, Breewei 52, 8406 EG Tijnje, 
0513-572168 
  
TURFROUTEFESTIVAL 2016 MET TWEE TIJNSTER KOREN 
Op zaterdagavond 12 november aanstaande. wordt alweer voor de dertiende maal het 
Turfroutefestival georganiseerd. Dit gevarieerde korenfestival vindt de laatste jaren plaats in De 
Skâns wat, gezien de stijgende publieke belangstelling, een prima keuze blijkt te zijn. De organisatie is 
zoals gewoonlijk in handen van De SkânsVrouwen en It Tynster Manljuskoar. Naast de vaste 
deelnemers, De SkânsVrouwen uit Gorredijk en It Tynster Mânljuskoar uit Tijnje, zullen dit keer ook 
de Boarnsjongers uit Aldeboarn en het Popkoor uit Tijnje voor u optreden. Aangezien de 4 koren 
allen hun eigen repertoire en stijl hebben, belooft het weer een fantastisch zangspektakel te worden 
met heel veel afwisseling. Voor elk wat wils dus!  
Er zullen Shantys, Friese en bekende nummers uit het “wereldrepertoire” worden gezongen. Er is 
voor gekozen het festival deze keer weer op een zaterdagavond te houden, het begint om 20.00 uur 
in De Skâns in Gorredijk. Wij verwelkomen u daar graag! 
De Commissie 
 



                                                           
DE TYNJE 

 

Intocht Sinterklaas. 
 
Op zaterdag 19 november is het zover!! 
Sint komt met zijn Pieten weer een bezoek brengen aan Tijnje 
Om half twee komt hij met de boot aan bij de Rolbrêge. 
Daarna gaan we in optocht naar café Overwijk  waar de Sint een gezellige middag zal 
hebben met de Tynster kinderen. 
 
Om dit allemaal mogelijk te kunnen maken organiseren wij een loterij.  Hopelijk  steunt  
u op deze manier de Doarpsrounte.  En natuurlijk  zijn er leuke prijzen mee te winnen. 
Trekking 18 november. 
 
De volgende activiteit is vrijdag 13 januari 2017 de testjûn in café Overwijk. 
Nadere inlichtingen in de volgende Tynjeboade. 
 
Het bestuur. 
bestaat momenteel uit : Annie de Jong, Anna Kerkstra, Susan Postma, Harold Hofstra, 
Anna Overwijk, Wietze Jongsma, Henk Bosma. 
 
 

 

Buurtbus       
   

   
Qbuzz Buurtbus 104 gaat met ingang van 11 december 2016 verder als  Arriva Buurtbus 104.  
Het brengt een paar veranderingen met zich mee: 

 Reizen met OV kaart ( laag tarief ) is nu ook mogelijk in onze buurtbus 

 10 rittenkaarten komen te vervallen, oude kaarten zijn geldig t/m maart 2017 

 Tarieven na 11 december: enkele rit voltarief 2,00 en enkele rit reductietarief 1,20 

 Reductietarief van 4 tot 11 jaar en 65 plus. 0 tot 4 jaar is gratis 

 Kaartjes en dienstregeling zijn in de bus verkrijgbaar 
 

Wat gelijk is gebleven, de service die u van ons gewend bent 
 
De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag (dus niet op zon en feestdagen) van 7.15 uur tot 19.20 
uur ( tijdens schoolvakanties van 9.28 uur tot 18.42 uur). Route: Tijnje - Gorredijk - Allardsoog v.v. 
Wanneer u mee wil, de handopsteken is voldoende, ook buiten de haltes 
Mensen hulpbehoevend of met rollator zijn natuurlijk ook van harte welkom  
De bus wordt bestuurd door vriendelijke en behulpzame vrijwillige chauffeurs 

           
De Buurtbus rijdt voor iedereen, ook voor u ! 

Secreatriaat: H. Bosma 

Warrewei 44, 8406 AC Tijnje 

Telefoon: 0513-571863 

Email: doarpsrounte@tynje.nl 

Website: tynje.nl/doarspsrounte 

mailto:doarpsrounte@tynje.nl


 

 

 

 

 

 

 

Stichting Dorpshuis De Trekkerstinte 

Verklein de kans op woninginbraak, 
babbeltrucs en internetoplichting  
 
Dinsdagmiddag 6 december a.s. verzorgen de wijkagent van Tynje de 
heer J. Wagenaar, de heer R. Leight van politie korps Drachten en de 
heer Y.A. Terpstra Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid van de 

Gemeente Opsterland samen met de activiteitencommissie van het 
Dorpshuis een bijeenkomst. 
De volgende onderwerpen worden tijdens deze presentatie besproken: 
 

- Hoe kunt u zich als oudere beter wapenen tegen criminaliteit 

- Hoe kunt u de kans op woninginbraak verkleinen 

- Hoe gaat u om met babbeltruc oplichters en verkopers aan 

de deur of via telefoon 

- Veilig pinnen tips 

Tijdstip   :dinsdagmiddag 6 december 
Aanvang :14.00 uur, zaal is open vanaf 13.30 uur 

 

Toegang is Gratis 

 
 
 

BREI CAFE 

Datum   : vrijdag avond 18 november   

Tijd        : 20.00 – 22.30 uur  

Kosten   : € 5,00 incl. koffie of thee 

 
 

KOERSBAL 

Elke donderdagmiddag wordt er in het Dorpshuis gezellig en actief 

van 13.30 uur tot 15.30 uur gekoersbald. Lijkt het u leuk om eens te 

ervaren of dit ook iets voor u is, kom dan gerust vrijblijvend een 

kijkje nemen op de donderdagmiddag. 


