Oktober 2016
Bovenstaande geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn mensen die de overgang van warme,
lange zomerdagen naar de wat koudere en wellicht soms gure en regenachtige herfst niet
prettig vinden. Maar de herfst heeft ook zijn mooie kanten. De prachtige kleuren van de
bladeren, lekker knus bij de kachel zitten, kaarsjes aan op een donkere avond, dat zijn toch ook
dingen om heerlijk van te genieten.
Ook deze keer een dikke Tynjeboade, maar liefst 44 pagina’s. Onze dorpskrant blijft dus een
zeer populair medium in ons dorp. Wij hopen dat we hier uit op kunnen maken dat
dorpsgenoten en verenigingen die kopij insturen, onze adverteerders en de lezers onze krant
waarderen!

Voor de Tynjeboade van november moet de kopij aangeleverd zijn op zondag 6 november
(uiterlijk 17.00 uur). Kopij voor de burgerlijke stand, evenementen en mededelingen moet op
donderdag 3 november ingeleverd zijn. De Tynjeboade dient op 9 november tussen 19.00 en
19.30 uur afgehaald te worden bij Ruurdje Jongsma op de Heawei 10.
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Nieuws van De Pols en De Rank
Beste Tynsters,
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken onderweg. We zijn inmiddels allemaal goed gewend
geraakt aan de nieuwe groep, de nieuwe lesboeken en voor sommige kinderen een nieuwe juf of meester.
Op beide scholen wordt er iedere dag hard gewerkt om de kinderen in hun ontwikkeling verder te
helpen. Groep 1 en 2 van basisschool de Rank heeft tekeningen gemaakt en groep 1 en 2 van
basisschool De Pols heeft tekeningen gemaakt van Pompom, hoofdfiguur in de splinterniewe methode
“Schatkist”. Veel leesplezier!
De Rank en De Pols samen op weg naar één dorpsschool
De besturen en directies van basisscholen De Rank en De Pols in Tijnje hebben de afgelopen
maanden constructieve gesprekken kunnen voeren over fusie.
Beide scholen zullen de komende periode nauw gaan samenwerken en toegroeien naar een
fusieschool. De besturen streven naar het starten van de school op 1 augustus 2018.
Er is een begeleidingstraject ingezet dat zich richt op een duidelijk onderwijsconcept,
ouderbetrokkenheid en kwaliteit van de nieuwe school.
Op donderdagmiddag 27 oktober om 15:00 uur zal een feestelijke kick-off worden
georganiseerd. We houden deze kick-off op de beoogde plek van het nieuw te realiseren
MFA. Bij droog weer zijn we dus bij de sportkantine op het sportveld. Bij erg slecht weer in de
gymzaal bij de scholen. Naast een kort officieel gedeelte voeren de kinderen van de beide
scholen een symbolische korte dans uit waarbij de scholen in de dans letterlijk één worden.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Alle kinderen, ouders en andere betrokkenen
bij de scholen zijn van harte welkom.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek gaat op woensdag 5 oktober van start. Tijdens deze
Kinderboekenweek staan opa’s en oma’s centraal. Het motto is: “Voor altijd jong”. Beide
scholen besteden op een feestelijke manier aandacht aan de Kinderboekenweek, waarbij
natuurlijk de boeken centraal staan.

Jarigen in oktober
5 oktober
10 oktober
15 oktober
12 oktober
17 oktober
20 oktober

Suzana Ciurariu
Mees Lubberts
Anna Veenstra
Anouk Thalen
Yfke Nieuwland
Marrit Hofstra

groep 1
groep 7
groep 8
groep 8
groep 3
groep 8

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst

Overlast door werkzaamheden

In de periode van 17 oktober tot 11 november zal de Rolbrêge worden
opgeknapt. Hierdoor zal er enige overlast kunnen ontstaan. Er wordt
een halve rijbaanafsluiting toegepast en op bepaalde dagen zullen er
verkeersregelaars ingezet.
Ook aan de Warrewei vinden werkzaamheden plaats. Tussen 3 en 5
oktober wordt het eerste deel van het fietspad langs de Warrewei
opnieuw geasfalteerd.

Ontwerpbestemmingsplan Tijnje

Vanaf 16 september ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan "Tijnje kom" ter inzage op het gemeentehuis. U kunt dit ook
digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
deze website
selecteert u het tabblad “Een plan bekijken”, vervolgens klikt u op
“bestemmingsplannen” waarna u de mogelijkheid heeft om het plan
op te roepen via het invullen van de locatie of het planid. Indien
u het niet eens bent met het plan kunt u gedurende deze zes weken een
zienswijze indienen bij de gemeente.

Opsterland op glas

Provincie Fryslân is samen met Kabelnoord een project gestart om het
Friese platteland aan te sluiten op een glasvezelnetwerk voor snel
internet en andere media. Ook voor Opsterland zijn er plannen om dit
vlot op te pakken. Helaas heeft dit project enige vertraging opgelopen
doordat de provincie eerst moet onderzoeken of de samenwerking met
Kabelnoord
juridisch
juist
is. Binnenkort
zal
opnieuw
een
informatieavond worden belegd.

Buurtapp

De beheerders van de buurtapp-groepen of andere vertegenwoordigers
van de buurten worden op 10 oktober uitgenodigd in het dorpshuis.
Graag willen we de stand van zaken bespreken en de eerste ervaringen
uitwisselen.

Op de kalender

U kunt de volgende data alvast reserveren in uw agenda:
- Overleg buurten over Buurtpreventie App: 10 oktober
- Ledenvergadering Plaatselijk Belang: woensdag 16 november
- Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 6 januari
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het dorpshuis. In de Tijnjeboade
zullen wij u nader informeren.

Nieuws van vv Tijnje
Resultaten
De verslagen van de wedstrijden van ons eerste team staan tegenwoordig op de site van vv Tijnje. Toch
even een kleine terugblik. Afgelopen zondag thuis tegen Deimum werd het 3-0. Daarvoor was er ook al
een gewonnen thuiswedstrijden tegen Bakhuizen (3-1). Uit tegen De Walden was een mooie wedstrijd, al
werd het een 3-2 nederlaag voor de Tijnje. Op 11 september was Tijnje veel sterker dan de Flamingo’s:
een klinkende 1-11 overwinning. Tijnje staat nu 4e.
Tijnje 2 heeft helaas nog niet gescoord. Tijnje 3 speelt afwisselend: gelijk (2-2), klein verlies (3-2) en
afgelopen zondag grote winst (6-1). Dat motiveert!

In de vorige Tynjeboade hebben we Klaas Jan van der Krieke in het zonnetje gezet. Hij gaf het stokje door
aan Eelke van der Veer. En die zetten we graag in het zonnetje.
Eelke is al vanaf zijn jeugd lid van de club, al waren er wel
jaren dat hij het druk had met andere zaken en daarom
tijdelijk stopte met voetballen.
Toen zoon Eabe ging voetballen, kwam hij weer vaker op de
club en kreeg hij zin om ook weer zelf te voetballen.
Spelend in het tweede elftal waar hij ook wel “heitie” wordt
genoemd.
Eelke is sinds zijn herintreding vier jaar geleden ook actief
als vrijwilliger. Hij traint de E junioren (JO11), is lid van de
Technische Kennis groep en per toerbeurt grensrechter bij
de C junioren. Hij is daarnaast basisvrijwilliger van het Rein
Pieter toernooi . Dat kost elk jaar veel tijd, maar geeft veel
voldoening geeft.

“Ik ben vrijwilliger omdat voetbal altijd mijn hobby is geweest en een vereniging op zo’n klein dorp niet
zonder vrijwilligers kan draaien. Wanneer ik de club VV Tijnje globaal bekijk zijn er ontzettend veel
vrijwilligers nodig om het draaiende te houden en daar mogen we met z’n allen best trots op zijn. Voor
mij zelf in het bijzonder het Rein Pieter toernooi waar de vrijwilligers voor het gehele toernooi in een
zucht en een scheet geregeld zijn.”

Nieuws van vv Tijnje
Brief aan leden over vrijwilligerswervingsactie
Zoals je wellicht al gehoord hebt organiseert onze vereniging binnenkort
een grote vrijwilligerswervingsactie. Gelukkig beschikt onze vereniging al
over een aanzienlijk aantal vrijwilligers. Onze vrijwilligers, het fundament van onze vereniging, zorgen
ervoor dat wij onze activiteiten betaalbaar kunnen aanbieden. Wij streven naar meer vrijwilligers, omdat
vele handen licht werk maken. Met ieders hulp wordt de vereniging sterker en kunnen we nog meer leuke
activiteiten organiseren!
Binnenkort zullen wij ook jou aanbieden om vrijwilligerswerk te doen. We hebben een aantal
werkzaamheden geïnventariseerd waar we hulp bij kunnen gebruiken. We gaan graag samen met jou op
zoek naar taken die leuk zijn en bij jouw interesses passen. Ook voor leden die beperkt tijd hebben, zijn er
voldoende mogelijkheden. Vóór 15 oktober willen wij zo veel mogelijk leden persoonlijk benaderd
hebben. Ook onze huidige vrijwilligers kunnen worden benaderd omdat hun wensen in de loop der tijd
veranderd kunnen zijn.
Vrijwilliger zijn bij onze vereniging is altijd plezierig. Wij waarderen de inzet van onze vrijwilligers
ontzettend. We hopen daarom dat ook jij deel uit wilt maken van ons vrijwilligersteam!
Alvast bedankt voor je positieve reactie!

Prijzen verloting
Tijdens de wedstrijd tegen Houtigehage was de bon van Kapsalon Sabina/Belique puur beauty&feet voor
Maria Boelens. De fles wijn werd meegenomen door een supporter van Houtigehage.
Bij de wedstrijd tegen … (25-9) is de bon van Kapsalon Sabina/Belique puur beauty&feet voor Meindert
Ziel en de fles wijn voor Lotte del Grosso.

Eerstkomende thuiswedstrijden 1e team
16-10 Tijnje – Blue Boys
6-11 Tijnje – AVV

14.00 uur
waarschijnlijk 12.00 uur

GV TIJNJE
Nationale sportweek
Op 21 september deed GV Tijnje voor alle kinderen uit het dorp de deuren van de gymzaal
open. In het kader van de nationale sportweek vonden er een aantal bijzondere activiteiten
plaats.
Van 13.30 tot 14.30 uur waren peuters en kinderen van groep 1 en 2 van harte welkom.
We hadden in de gymzaal een freerun baan, een jumping baan en een balanceer baan klaar
staan. De kinderen deden alles met evenveel enthousiasme en lieten zien dat ze over de
nodige talenten beschikken. Het was ontzettend leuk en gezellig!

Van 14.30 tot 15.30 uur waren alle kinderen vanaf groep 3 welkom. Ook voor hen stond
een free run baan, een jumping baan en een balanceer baan klaar. De kinderen deden hun
best om op een originele manier de freerun baan te bedwingen. Verder werden de nodige
capriolen uitgehaald op de tumblingbaan en ook de balanceerbaan werd erg leuk gevonden.
Iedereen was lekker actief en fanatiek bezig.
Van 15.30 tot 16.30 hebben we een sport challenge gedaan. De kinderen gingen hiervoor
allerlei sportieve uitdagingen aan. Wie kan in 1 minuut de meeste ballen in de basket
gooien? Wie kan in 1 minuut het vaakst als een slang door het klimrek? Wie kan in 1 minuut
het vaakst heen en weer zwaaien in de touwen? Kortom; iedereen kon laten zien waar zijn/
haar talenten liggen. Ook in dit uur werd er fanatiek meegedaan. Oók door de kinderen die
het uur daarvoor ook al hadden meegedaan.

Het was een zeer geslaagde middag en in totaal hebben we meer dan 50 kinderen mogen
ontvangen. Was uw kind aanwezig en heeft hij/zij genoten? Waarom niet wekelijks
gymmen! Uw kind zal ervan genieten en daarnaast ontzettend veel leren. De kosten zijn
slechts 27,00 per kwartaal. Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de lestijden? Kijk eens
op onze site www.tynje.nl/gym. Liever even geen wekelijkse verplichting? Dan is varia vijf
wellicht iets voor uw kind. In een cyclus van 10 lessen worden afwisselend 5 verschillende
activiteiten gedaan zoals bijvoorbeeld streetdance en tumblingbaan. U koopt hiervoor een
5 rittenkaart voor slechts 17,50. Kan uw kind een keer niet dan blijft het tegoed gewoon
staan. Varia vijf is van 16.45 tot 17.45 uur en geschikt voor kinderen vanaf groep 3.

Activiteitenkalender
Oktober
3
10
11
14
16
21
24
24
28
28
30

De Trekkerstinte, Reanimatie herhalingslessen
De Trekkerstinte, Overleg buurten over Buurtpreventie App
De Trekkerstinte, Ouderensoos muzikale middag met de zusters Bosma uit Hemrik
De Trekkerstinte, breicafe
De Trekkerstinte, Najaarsfair: hobby- en cadeaumarkt. Entree gratis
Sportkantine, Klaverjassen
De Trekkerstinte, Reanimatie herhalingslessen
Vrouwen van nu, MFA Aengwirden, workshop Mandala
Sportkantine, schutjassen
Inspiratiecentrum Joëlle, klankschaalconcert. Opgeven: 06 54324537
Zie ook: www.inspiratiecentrumjoelle.nl
Kerk Terwispel, Verrassingsconcert Tijnster popkoor. Entree € 5,- (incl. koffie / thee
met koek in de pauze.

19.30 uur
14.00uur
20,00 uur
11.00-17.00 uur
20.00 uur
19,30 uur
19.45 uur
19.30 uur

15.30 uur

November
8
14
10
16
18
19
12
25
25

De Trekkerstinte, Ouderensoos De heer Jan Tabak uit Oosterzee, verhalen verteller
Vrouwen van nu, ús Gemak Gersleat-Polder, lêzing oer accupunctuur
Inspiratiecentrum Joëlle, start QiGong lessen, 3 donderdagavonden,
bewegingsvorm De Harmony. www.inspiratiecentrumjoelle.nl
De Trekkerstinte, Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Sportkantine, schutjassen
Intocht Sinterklaas
Café Zalen Restaurant Overwijk, Prinsenbal aanvang cabaret omstreeks 20.02. De
entree voor niet-leden bedraagt 10 euro. Leden vrij.
Sportkantine, klaverjassen
IJsclub Klein Begin, Jaarvergadering voor leden met Schutjassen, Theeschenkerij de
Ulesprong

14.00 uur
19.45 uur

19.30 uur
19.33 uur
20.00 uur
20.00 uur

REANIMATIE……………REANIMATIE……………REANIMATIE
Op 3 en 24 november zijn de herhalingslessen weer gepland.
Plaats: de De Trekkerstinte
Tijd: 19.30 uur
Kosten: 15 euro ( incl. koffie/thee)
Nu de AED apparaten hun vaste plek hebben gekregen en ieder zijn pasje heeft gehaald, zijn we weer
een stapje verder wat betreft onze “hartveiligheid”
Maar …..hoe meer mensen kunnen reanimeren, des te groter de kans om snel hulp te kunnen bieden.
Dus geef je ook op om te leren reanimeren!!!!!!
Opgeven bij: Sjoukje Wever, Tel: 0513571754, Email: sjoukje.wever@ziggo.nl

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

Tennis
Activiteitenkalender oktober/november 2016 TC Tijnje
Dinsdag 4 oktober 19.00
Dinsdag 11 oktober 19.00
Vrijdag 14 oktober 13.00
Vrijdag 14 oktober 19.00
Zaterdag 22 oktober
Vrijdag 28 oktober
Zaterdag 5 november

tc Tijnje 1 – tc Harkema 1 dames 17+
tc Tijnje 1 – tv Douwekamp 1 dames 17+
tc Tijnje 1 – tc Ready 1 dames 50+
tc Tijnje 1 – tv De Horne 1 heren 17+
Hamburgertoernooi heren
Bitterbaltoernooi dames
Wintertennis

Najaarscompetitie
De resultaten in de competitie zijn wisselend, maar de gezelligheid is er niet minder om.
De thuiswedstrijden staan vermeld in de agenda. Uiteraard is iedereen welkom als supporter.
Clubkampioenschap GD
18 september is om het kampioenschap GD gespeeld. Er deden 5 koppels mee. Na spannende
wedstrijden was de uitslag als volgt: 1e Jan vd Vaart/Geertje vd Meulen 2e Ed v Rooyen/Jantje
Heida
Bitterbaltoernooi en Hamburgertoernooi
Aan het eind van het seizoen worden er nog 2 toernooien georganiseerd. Voor de dames een
bitterbaltoernooi en voor de heren een hamburgertoernooi. Er wordt gedubbeld en op de baan
wordt geloot met wie je speelt. Je kunt je hier al voor opgeven.
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 (als er geen
competitie is). 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.
Heel veel info is te vinden op onze site: www.tynje.nl/tennis

Clubkampioen
GD

Winnaars
koekenpantoernooi

VOLLEYBAL OKTOBER 2016
Septemer bracht ons weer dat je nu nog niet meteen de
zaal indreef om te gaan volleyballen, maar op de eerste
oktoberdag is het binnen prettiger toeven dan buiten.
Vanaf begin september zijn echter wel weer de
trainingen van de volleyballers begonnen. De kinderen
trainen onder leiding van Anna Kerkstra op
maandagmiddag, ieder op zijn eigen niveau, om
binnenkort weer te kunnen beginnen met de toernooien die één keer per maand
worden gespeeld in diverse sporthallen in de buurt.
Ieder jaar zijn er gelukkig weer nieuwe geïnteresseerden in deze leuke, op niveau
aangepaste variant van het volleyballen, die stapsgewijs toeleidt naar het spel met de
volwassen regels.
Ben je geïnteresseerd om kennis te maken met volleybal? Dan kan je vier maal
meetrainen om te ervaren of het iets voor je is. Meld je maar in de gymnastiekzaal op
de tijden die je bij klasgenoten gewaar kunt worden. Anna Kerkstra zal je van harte
welkom heten.
Dit seizoen zijn er drie damesteams. Helaas is er dit jaar geem A/, B/ of C/team. Het
eerste team is het team dat vorig jaar door een kampioenschap van de vierde klasse
promoveerde naar de derde klasse. Het team bestaat voor een deel uit meiden die nog
junior zijn, maar ze kunnen het niveau van de derde klasse goed aan. Jammergenoeg
zijn er een aantal sets net verloren gegaan, maar het kan niet anders of het team
groeit dit jaar en zal aan de hand van hun coaches doorgaan met punten sprokkelen.
De vereniging is heel blij dat Deliana Hakze weer tijd heeft gevonden om te komen
volleyballen en dat Tsjitske de Vries dit seizoen weer de kleuren van De Tynje is komen
verdedigen.
Het tweede team speelt ook in de derde klasse, en heeft net als het eerste team twee
wedstrijden gespeeld. Ook zij hebben tot nu toe één set gepakt, de verwachting is ook
dat zij net als vorig jaar goed mee kunnen draaien in de competitie.
Dames 3 speelt in de vierde klasse. Het zijn allemaal ervaren speelsters, die het spel
goed kunnen lezen, ook als de spieren wat strammer worden … Na twee wedstrijden
staan de dames vierde met vier sets uit twee wedstrijden. Wie weet strijden ze ook dit
jaar mee om promotie!
Derde klasse K
VC058 5
Veenwouden 2
ODS 4
Turfst.-Darachten 4
Grouw 4
RSO 1
DOVO/Hujades 4
Tijnje 1
BSV
HVC-WH 6
De Roeken/DVC

25
24
24
24
24
13
12
21
10
10
20

Derde klasse J
VC058 6
Turfst.-Drachten 5
Oerterp 4
DSO 3
Buitenpost 2
HVC-WH
JMC 2
De Roeken/DVC 3
Tijnje 2
Kwiek 3
DOVO/Hujades 3

25
25
13
13
13
23
12
22
21
20
20

Vierde klasse G
Beetgumermolen 2
VC058
Suameer
Tijnje 3
Leevoc 3
Veenwouden 3
DWS 3
AVIOS 2
VCS 3
VC058 10
VCS 4

26
25
25
24
13
22
11
21
00
10
10

It tredde
De kompetysje is wer útein set. Wy binne de earste wedstriid
yndield op freed de 23e yn Burgum, mar dan ha wy net genôch
spylsters. Uteinlik kin der spile wurde op de 22e, mar dan op
‘e Sweach. Dat stiet ús wol oan. It is no de bedoeling om de
tiims thús digitaal yn te foljen en dan nei de wedstriid de
útslach derby en dan opstjoere. Fuort de earste dei slagget
dat al net om’t de site derút leit. Dus ha wy alles mar wer kreas op papier set.
Wy sette goed útein tsjin Suameer 1. Goed spul en ôfmeitsje. It wurdt 25-15. Mar dan is it
dien. In protte misferstânen yn ’t fjild en wyld spylje. De 2e set wurdt dik ferlern, 16-25. De 3e
set kinne wy it noch wat spannend meitsje, mar rêde it krekt net, 22-25. Wy sitte wol wer
gesellich nei.
De 29e gean wy betiid hinne om it 1e te sjen. Dy spylje moai mar pakke mar 1 set.
It is tige waarm yn de hal dus dat wurdt switte. Wy spylje tsjin VCS 4. Dy ha wy ferline jier ek
troffen, mar der binne in pear nije froulju by. Dat is te merken, it rint net sa goed by harren.
Wy meitsje sels ek de nedige flaters, mar winne dochs maklik, 25-12, 17 en 13. Mar neffens
coach Anneke wie it betiden net om oan te sjen! Ankie de Boer fluitet by ús har earste
wedstriid en docht dat mar tige bêst. Se helpt ús letter ek noch efkes mei it ynfoljen op ‘e
kompjûter, want yn ‘e krante stie dat je boppe de 30 al gau in digibeet binne en sy is noch
wat jonger. By it dûsen soarget Erna noch efkes foar it sauna-effekt troch de drinkfleskes
leech te goaien.
Marijke

CHR. MUZIEKVERENIGING

“De Bazuin”
TIJNJE
Beste dorpsgenoten en muziekvrienden,

Ook zo genoten van de mooie, warme nazomer?
De Bazuin is ondanks de warmte gewoon door blijven oefenen voor de optredens van dit
najaar.
We hebben inmiddels 2 optredens gehad: op 10 september hebben we na de optocht van de
oude tractoren gespeeld bij de feesttent.
OP 25 september hebben we de kerkdienst begeleid tijdens de Startzondag van de PKNgemeente.
Inmiddels zijn we druk bezig voor het volgend optreden: zaterdag 8 oktober doen we mee
aan een festival in Tzum.
Het belangrijkste optreden van dit najaar zal zijn de uitvoering op zaterdag 26 november,
zoals altijd in Café Overwijk.
Het bijzonder aan deze avond zal zijn dat het optredens worden van de Bazuin, het B-orkest
en verrassende combinaties uit die 2 orkesten!
Noteer de datum alvast in uw agenda!
Project: Muziek voor Volwassenen
We zijn erg trots dat we nu ook een dirigente voor ons B-orkest hebben: Trienke de Vries.
Onder haar enthousiaste leiding zijn de muzikanten ook elke dinsdagavond in het dorpshuis
aan het oefenen.

Lijkt het je leuk om mee te gaan spelen in ons opleidingsorkest?
Je bent van harte welkom!
Informatie of opgave kan bij Jitze de Jong, secretaris van de Bazuin: jitsedejong@gmail.com
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

NIEUWS VAN C.V. DE TURFTRAPERS
Het aftellen naar het prinsenbal is begonnen, nog een
kleine maand en het regeringsjaar van

Prins Jourichimo den Eerste zit erop.
De vraag is uiteraard of de Carnavalsvereniging er in zal
slagen om iemand zo zot te vinden om de prinselijke
scepter te zwaaien. De vraag is zelfs of deze scepter nog
op tijd gereed is, deze wordt momenteel in het tempo van
de Gouden Koets gerepareerd. Neen, de sleet lijkt er wat
in te zitten. Ook het toneelstuk heeft te maken met een
writersblock van heb ik u daar. Na maanden van
voorbereidingen en overpeinzingen zijn wij inmiddels tot
een titel gekomen: Johannes, twintig jier te back. Over de
inhoud wordt nog volop gespeculaseerd. Feit is wel dat
het acteertalent met rasse schreden een hoog niveau lijkt
te bereiken. Prins Jourichimo den Eerste heeft inmiddels
de nodige acteerlessen gevolgd bij Ruft en Luft. Ook muzikaal lijkt het Prinsenbal steeds
meer vorm te krijgen. De muziek zal worden veroorzaakt door DJ E. Eastertrack and the
Locomotions. Hiermee hebben wij een act van wereldfaam weten binnen te halen. Deze DJ
speelde al op Oezbeekse begrafenissen, IJslandse barbecuefeesten en op het vermaarde
Oeloe Boeloe festival in Swaziland.
Rest dit nieuwsbericht u nog met u uit te nodigen om het

Prinsenbal op 12 november in het jaar 2016 bij te wonen in Café Zalen
Restaurant Overwijk (waar het goed vertoeven is). Aanvang van deze avond is om 19.33,
aanvang cabaret omstreeks 20.02. De entree voor niet-leden bedraagt 10 euro. Leden vrij.

Popkoor “Tijnje” 30 oktober in de kerk te Terwispel
Het Tijnster popkoor verzorgt op zondag 30 oktober ’s middags 15.30 uur
een verrassingsconcert in de kerk van Terwispel.
Het koor heeft 25 damesleden en staat onder enthousiaste leiding van Hirma Altena.
De dames komen uit Tijnje en omgeving.
Het koor zingt popmuziek uit de tweede helft van de vorige eeuw.
Vocaal nemen aan dit concert deel de heren: Harm Altena, Theun de Leeuw en
Johan Beenen met viool.
De toegangsprijs bedraagt € 5, -- hierbij is inbegrepen koffie / thee met koek in de pauze.
Namens de activiteitencomm. kerk Terwispel: Joh. Bergsma / Hendrik Span

Grannies2grannies Friesland bestaat 5 jaar!
Op 1 oktober jl. stond Grannies2Grannies Friesland weer met
een kraam op de oogstmarkt bij Frieda op de Ulesprong. Precies
5 jaar eerder stonden wij daar ook. Toen was het onze
allereerste activiteit. In die 5 jaar is er heel veel gebeurd. We
begonnen met 7 vrouwen uit Tijnje. Eén van die vrouwen is
inmiddels verhuisd naar Heerenveen en een andere is naar
Zuidwolde vertrokken. Twee vrouwen zijn er mee opgehouden,
maar we kregen er drie nieuwe fantastische vrouwen voor
terug. Twee komen er ook uit Tijnje, ééntje woonde in Oudehaske, maar is inmiddels verhuisd naar
Kampen. Maar verhuizingen of niet, de vrouwen blijven actief lid van de groep.
Aanvankelijk was het ons streven om elk jaar twee huisjes te financieren. Nu, vijf jaar later, zijn we bezig
met ons 23e huisje. Dit betekent dat we gemiddeld elk jaar ruim 4 huisjes bij elkaar hebben gebracht. We
hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben heel veel hulp gekregen. Kerken, scholen,
vrouwenverenigingen, organisaties zoals de Lions Opsterland en de Soroptimisten, maar ook particulieren
hebben ons fantastisch geholpen bij de bouw van huisjes voor grootmoeders in Uganda. Grootmoeders
die de zorg kregen voor hun kleinkinderen omdat hun eigen kinderen waren overleden, vaak ten gevolge
van aids. Bijkomend probleem was dat de geselecteerde grootmoeders in huisjes woonden die elk
moment op instorten stonden. Soms gebeurde dit ook werkelijk, waarbij soms kinderen om het leven
kwamen.
Wij willen iedereen die ons geholpen heeft de afgelopen vijf jaar, in welke vorm dan ook, hier heel
hartelijk voor bedanken. En we hopen dat u ons blijft steunen, want we gaan door. De nood is hoog. Voor
meer informatie kunt u kijken op onze website: www.grannies2granniesfriesland.nl.

Even voorstellen 1
Mijn naam is Angelique Herder en 23 jaar oud. Ik
woon in Lemmer.
Op 1 september ben ik mijn eigen
schoonheidssalon / pedicure salon begonnen.
Belique Pure Beauty en Feet is gevestigd bij Kapsalon Sabina op de Heawei 26
Tijnje. Hier kunt u terecht voor gezichtsbehandeling, lichaammassages, hot
stone massages, visagie en pedicure. De producten waar ik mee werk is
PUURR.
Graag heet ik u welkom bij Belique Pure Beauty en Feet.

Even voorstellen 2
Sinds september 2016 ben ik, Margot Stobbe, werkzaam als Ha-Ra consulente.
Ha-Ra staat voor milieuvriendelijk reinigen met het oog op welzijn voor mens,
dier en natuur. Het brengt unieke, biologische en hoogwaardige producten op
de markt. Het merk Ha-Ra is een begrip als het gaat om milieuverantwoord
omgaan met de verzorging van jezelf en je omgeving.
Graag wil ik iedereen enthousiast maken om Ha-Ra beter te leren kennen. Wilt u hierover meer weten
dan ben ik te bereiken op telefoonnummer 06-31316818 of via mail: margotstobbe@versatel.nl.
Voor degenen die weten wat Ha-Ra betekend, bij mij kan je producten bestellen en als ik uw gegevens
heb kan ik u informeren over acties en aanbiedingen!

stichting dorpshuis
De Trekkerstinte

Mr. Roordawei 3
8406 ES Tijnje
tel 0513-571594

Dorpshuis De Trekkerstinte Tijnje
organiseert op zondag 16 oktober

najaarsfair
een hobby- en cadeaumarkt met o.a.:
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•

kaarten
schilderijen
sieraden
hobby
brocante en oude stoffen
honing
gehaakte truien
gehaakte knuffels
berkentakken vogels
tupperware
schminken
mutsen
en popjes
sssssswoonac
woonaccessoires
cessoi
gehaakte tassen

Kortom voor iedereen iets leuks!
Wanneer? Zondag 16 oktober van 11.00 tot 17.00 uur

Toegang is gratis

e

9 en 10 september heeft de Tynje voor de 33 keer een feestweekend
georganiseerd wat in het teken staat van gezelligheid, sportiviteit,
saamhorigheid en trekkers.
Het weekend begon op vrijdag ochtend. Bouke van der Woude en
Campbel Forbes wisten het publiek te ontroeren met hun gevoelige, zelf
geschreven luisterliedjes. ’s Avonds vond er een sportieve buurten
competitie plaats in de vorm van de zeskamp.
Zaterdag stond het feestterrein vol met trekkers, deze werden bestuurd door chauffeurs van 2 tot 80
jaar. Op zaterdag ochtend hebben trekker liefhebbers met oude trekkers uit de wijde omgeving een
ronde gereden door het dorp. Ook verdiende het schoonste geheel een prijs.
De allerkleinste deelnemers konden een parcours tussen strobalen rijden op een traptrekker, vanaf 12
jaar mocht er gereden worden op een zitmaaier. Ook achter deze zitmaaier was een kunstmest
strooier bevestigd, en een melkbus, waarmee hindernissen genomen moesten worden. Een mini
uitvoering van het echte wedstrijd materiaal. Voor de jeugd tussen 4 en 12 was er een uitgebreid
spellen parcours. Aangemoedigd door een echte DJ, die de juiste muziek wist te draaien, werden de
kinderen opgezweept voor strijd om de beker.
Ondertussen werd ook de trekkerbehendigheidswedstrijd gereden. Ervaren trekker chauffeurs, die
goed aan elkaar gewaagd waren, wisten het tot de laatste minuut spannend te houden.’s Avonds vond
er een buurt battle plaats, dit in de vorm van kennis vragen met als thema sport. Een tent vol
buurtgenoten mochten luid roepend aanwijzingen geven. Al met al een hilarische avond. Ook de 2
avonden met live muziek zorgden voor een volle tent, en veel plezier.
De trekkerbehendigheid is trots op Tynje, een klein dorp wat groot is in daden. Het hele feest en
feestweekend is mogelijk gemaakt door de vele sponsoren en vrijwilligers. Dit om te behouden dat het
voor iedereen mogelijk is om op het feest te komen, en mee te kunnen doen aan alle activiteiten.

Uitslag kinderspelen
4&5 jarigen
1. Jilda de Graaf
2. Ivo Heida
3. Lisanne Jongsma
10&11&12
1. Jasmijn van Linden
2. Jildou Lolkema
3. Hylke van der Wiel

6&7 jarigen
1. Tycho Schotanus
2. Sebastiaan van der Valk
3. Iris Vlietstra
1. Zitmaaier behendigheid
2. Brent Andela
3. Marius Hartlief
4. Rinse vd Berg

Uitslag trekkerbehendigheid
1 Siep Heida
2 Jan Gerrit Knol
3 Klaas Jan vd Krieke
4 Klaas Jan Knol
5 Hotze Jan Knol
6 Renée van Linde
7 Henk Heida
8 Emiel Lolkema

Omloop 1
81
84
117
89
87
97
126
141

8&9 jarigen
1. Herre van der Veer
2. René Frederique Veldstra
3. Sanne Helffrich

Uitslag buurtcompetitie
Omloop 2
92
108
86
114
117
108
84
126

Totaal
173
191
203
204
204
206
210
267

1 de Warren
2 Breewei Zuid
3 Switdruppel
4 Rolbrêge
5 de Lytse Tynje
6 Stoarmhoeke
7 Warrebosk
8 de Polder
9 de Ripen
10 de Heawei
11 Twes
12 Breewei Noord
13 Koaibosk
14 Kwadrant
15 Team Boarn

Totaal
28
23
22
20
19
18
18
15
15
15
15
13
10
3
1

BERICHTEN UIT EN VOOR HET DORP
FIETSTOCHT GERSLOOT-POLDER 28 AUGUSTUS ZÉÉR GESLAAGD!
Op de laatste zondag van de zomervakantie zijn er zo’n 140 fietsers vanuit ‘Us Gemak’ uit Gersloot
vertrokken! Een verrassend aantal deelnemers, na een stormachtig begin van deze dag. Zowel jong, als
oud lieten zich door de buien niet weerhouden… Toppers!
Bij binnenkomst was er warm Polder-onthaal: iedereen kon op de foto door Berend Drenth uit Tijnje. De
foto’s zijn te vinden op www.gerslootpolder.nl
De opbrengst van de fietstocht (maar liefst € 1500) komt ten goede van de bouw voor ons MFD ofwel.
‘Us Multi Functionele Doarpskeamer’!
Reacties als “tot volgend jaar” en “it liket wol een lytse reünie” zorgen voor een zeer tevreden terugblik.
De kinderen hadden na de fietstocht nog voldoende energie over, om op het springkussen te springen.
Namens de Fietstochtcommissie Gersleat Polder: deelnemers, sponsors en helpers BEDANKT!!!
En. ja inderdaad graag tot volgend jaar

ZONNEBLOEMWEDSTRIJD BREEWEI NOORD
Ja de winnaar is weer bekend!!
Een aantal jaar op rij hebben we de zonnebloemgroei
actie op de buurt! Dit jaar had Stevan de Vos de
grootste zonnebloem geplant. Maar liefst 2,48 m hoog.
Hij mag dit jaar de beker op de kast houden, om er
volgend jaar weer voor te strijden!

Gefeliciteerd namens Breewei Noord.

Bedankje
Foar it meilibjen en de belangstelling, sawol persoanlik as skriftlik nei it
fertsjerren fan ús leave en soarchsume heit, pake en maatsje
Arend Overwijk
wolle wy jimme oprjocht tank sizze.
famylje Overwijk en Jannie From
De Tynje, augustus 2016

TE KOOP
 1 paar kinderrijlaarzen z.g.a.n., maat 33.
 combimagnetron, merk Tomado. Niet gebruikt.
 1 telefoontoestel voor vaste aansluiting (ongebruikt)
 1 mobiele telefoon (simpele uitvoering, ongebruikt)
Voor alle artikelen: prijs in overleg Baukje Bron, telefoon 0513 436981 of e-mail:
bron.baukje@gmail.com

Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland zoekt bestuursleden en een
contactpersoon voor Tijnje.
De doelstelling van de werkgroep is gericht op integratie, participatie en emancipatie van de oudere
en gehandicapte mens. Belangrijkste taak is het signaleren, bevorderen en/of verbeteren van de
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle voor het publiek bestemde gebouwen en
accommodaties, met name voor ouderen en gehandicapten. Zodat ouderen en gehandicapten zich binnen hun
mogelijkheden, zonder belemmeringen, op straat kunnen begeven.
 Van een bestuurslid vragen wij één keer per twee maanden ongeveer 2 uren vergaderen en meedenken
met de werkgroep over hoe de samenleving voor de ouderen en mindervaliden verbeterd kan worden voor
betere toegankelijkheid.
 Van een contactpersoon vragen wij dat u de ogen en oren van uw dorp bent en als u problemen signaleert
of dit verneemt via u dorpsgenoten, u de werkgroep inschakelt die vervolgens een onderzoek instelt en een
rapport opmaakt. U krijgt een vast contactpersoon van de werkgroep toegewezen die zowel telefonisch als
per email bereikbaar is.
Wilt u zich bij ons aansluiten of heeft u nog vragen?
Neem contact op met secretaris: T. Hoekstra, Lycklama á Nyeholtlaan 2, 9244 EG Beetsterzwaag.
Tel. 0512-381964. E-mail: secretariaat.wto@hotmail.com / Website: www.wtopsterland.nl

Mantelzorgers in het zonnetje gezet op de Dag van de mantelzorg in Opsterland
Dit jaar worden niet alleen de mantelzorgers uitgenodigd, maar ook degene(n) voor wie zij zorgen (niet verplicht).
De activiteit die georganiseerd wordt is een super de luxe lunch met daarna de Friestalige theatervoorstelling
"Hjerst" van theatergroep Fjoer. De super de luxe lunch begint om 12.00 uur, de theatervoorstelling om 14.30 uur.
Het vindt plaats in MFC de Wier te Ureterp. Deelname is gratis. Het is ook mogelijk om alleen aan de lunch deel te
nemen en niet aan de theatervoorstelling. Voor die mensen is er eventueel gelegenheid om na de lunch nog even na
te kletsen in het mantelzorgcafé. Bent u zelf mantelzorger of kent u er één in uw omgeving? Meld u dan aan bij
Timpaan Welzijn via e-mail van t.kraai@timpaanwelzijn.nl of via telefoonnummer 06-51203428 voor 31 oktober. Alle
mantelzorgers die bekend zijn bij het Steunpunt mantelzorg zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Vrijwilligers gevraagd voor ondersteuning van mantelzorgers
Timpaan Welzijn wil in Opsterland met het project Samenzorg vrijwilligers werven, die bereid zijn om mantelzorgers
te ondersteunen. Zodat die hun liefdevolle en zware taak vol kunnen houden. Bv
af en toe wat hulp bij de verzorging zodat de mantelzorger even vrijaf kan nemen. Of even wat aandacht voor de
mantelzorger in plaats van voor de zieke. En tot slot hulp bij klusjes in en om het huis.
Het idee van Samenzorg is om een stevige vrijwilligerspool op te zetten met zorgvrijwilligers, aandachtscoaches en
doevrijwilligers. De vrijwilligers worden begeleid door Timpaan Welzijn.
Heeft u belangstelling om als vrijwilliger mee te helpen mantelzorgers te ondersteunen? Meld u dan aan bij Timpaan
Welzijn; t.kraai@timpaanwelzijn.nl/y.suiveer@timpaanwelzijn.nl of 06-51203428/06-25000644.

Maak je sterk tegen MS - Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er
weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en
hoe we het kunnen genezen. De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We
ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk
blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een
avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over,
dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en
meld je snel aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!

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

DE TYNJE

Oktober 2016.
Voor het bestuur van de Doarpsrounte al weer de tijd om bezig te gaan met de activiteiten die
er in de komende periode op het programma staan.
Als eerste, en om al vast te noteren, is er de intocht van Sinterklaas op zaterdag 19 november.
In het begin van november, komen wij weer bij u langs om loten te verkopen i.v.m. de intocht
van de Sint.
Begin 2017, vrijdag 13 januari, hebben we dan weer de traditionele Testjûn in café Overwijk.
Over beide activiteiten wordt u t.z.t. verder geïnformeerd.
Het bestuur.

Rjucht en Sljucht drok dwaande mei
‘Amateurs’

Op 16 en 17 desimber spilet Rjucht en Sljucht it stik ‘Amateurs’.
Renko Hof, Joeke Meijer, Andries Idzerda, Reina Gerlofsma, Trudy Wiersma, Laura Oosterloo
en Marit Reinsma binne ûnder rezjy fan Wiesje Jansma op dit stuit drok oan it rippetearen. De
ûndersteande foto’s fan Hans van der Linden jouwe in ympresje fan in rippetysje. Fansels
wurdt der serieus rippeteard, mar de ploech hat ek in protte wille.
Dat bringt it stik ek mei him mei. ‘Amateurs’ is in komeedzje en giet oer in toanielselskip dat
oan it rippetearen is foar in útfiering. Foar de spilers fan Rjucht en Sljucht dus hiel werkenber.
Wolle jimme ris sjen hoe’t it der by in rippetysje om en ta giet, kom dan op in moandei- of
woansdeitejûn del yn kafee Overwijk.
Efter fan links nei rjochts: Andries, Marit,
Joeke, Reina, Trudy, Renko.
Foar: Wiesje, Janke Tiekstra, dy’t Siepie
Dam as ynstekster ferfong.

Efter: fan links nei rjochts: Reina, Andries, Renko
Foar: Janke en Laura.

Nieuws van peuteropvang.
Villa De Buitenkans-’t DROMPELTSJE
Drompeltsje@villadebuitenkans.nl
Verjaardagen op de peuteropvang.
1 oktober – Maureen van Gijssel- 3 jaar.
9 oktober – Vera v/d Vaart – 4 jaar.
11 oktober – Evelien v/d Meer – 3 jaar.
19 oktober – Frederika de Vries – 4 jaar.
24 oktober – Jorrit Rispens – 4 jaar.
25 oktober – Rayen Visser – 3 jaar.
30 oktober - Thys v/d Zwaag – 4 jaar.
Naar de basisschool.
Thys gaat naar basisschool De Rank.
Vera en Frederika gaan naar basisschool De Pols.
Fayen en Jorrit gaan naar basisschool De Hoekstien.
Nieuw bij ons op de peuteropvang.
Wilco de Jong is nieuw bij ons op de peuteropvang.
Geboren.
Thijs Hoekstra heeft 29 juli een broertje gekregen, hij heet Simon.
Lieuwe Nijboer heeft 8 augustus een zusje gekregen, ze heet Brechtje.
Evelien van der Meer heeft 30 september een zusje gekregen ze heet
Sigrid. Gefeliciteerd van ons allemaal!
Vakantie en belangrijke datums.
Herfstvakantie - 15 t/m 23 oktober.
Schoonmaakavond – 14 oktober.
Herfstwandeling – 27 en 28 oktober.

Nieuwe peuters aanmelden voor de peuteropvang.
Wanneer: Peuters kunnen geplaatst worden vanaf 2 jaar, u kunt uw
peuter al aanmelden vanaf 1.5 jaar door een inschrijfformulier op te
halen bij ‟t Drompeltsje, telefonisch: 0513-571594 (tussen 8.30uur en
12.00uur) of per mail: Drompeltsje@villadebuitenkans.nl
Hoeveel dagdelen: plaatsing op meer dan 2 dagdelen is ook mogelijk.
Kinderopvangtoeslag: Voor de peuteropvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst, als u hiervoor niet in
aanmerking komt, kunt u een toeslag voor twee dagdelen bij de
gemeente aanvragen.
Kom gerust eens langs op ’t Drompeltsje, om samen met uw peuter
een kijkje bij ons te komen nemen.
Ons adres is: Master Roordawei 3,8406ES Tijnje.
Peuterpraat.
Amke de Graaf ziet een rups in een appel, ze zegt: „Kijk daar komt een
rups aan rupsen‟ (kruipen).
Floran Schotanus pakt een rol cadeaupapier uit de la en vraagt : „mag ik
een cadeautje inpapieren‟ ( inpakken).
Thema.
Tot de herfstvakantie werken we nog over het
thema eetsmakelijk! We gaan voorlezen uit het
prentenboek “It grutte yt-boek”. Wat eten wij en
wat eten dieren?
Op dierendag mogen de peuters eten voor hun
huisdier mee naar huis nemen. We gaan met de
peuters verschillende etenswaren proeven. Wat
vindt je lekker en wat vindt je vies?
Liedje:
Appel, peertje en banaan, fruit dat moet je eten.
Stop het nu maar in je mond, fruit dat is gezond.

