September 2016
Gezien het mooie weer van de
afgelopen weken zou je het niet
zeggen maar over een paar weken
is de zomer alweer voorbij. Het
duurde lang maar uiteindelijk heeft
de zomer van 2016 zich toch van
zijn goede kant laten zien. Hopelijk
heeft een ieder genoten van een
fijne vakantie.
Heeft u al op de nieuwe Tynje website gekeken? Er is flink veel tijd en energie in
gestoken en dat is te zien! Zeker even de moeite waard dus om een kijkje te nemen.
Verderop in deze krant leest u er meer over.
Afgelopen zaterdag en zondag heeft Tijnje haar eerste “opendeuren weekend” beleefd.
Ondernemers en hobbyisten gaven aan een ieder die daar belangstelling voor had een
kijkje in hun keuken. Het werd een groot succes. Er waren maar liefst 18 deelnemers die
over het algemeen over belangstelling niets te klagen hadden. Voor herhaling vatbaar
dus.
U heeft allemaal al het programmaboekje ontvangen voor het
trekkerbehendigheidsfeest. Nog een paar dagen en dan barst
het los. Op 9 en 10 september vinden er weer allemaal
activiteiten plaats in ons dorp in het kader van dit jaarlijkse
feest. De zeskamp, kinderspelen, muzikale optredens in de
tent en natuurlijk de optocht van de trekkers. U kunt het
allemaal meemaken.
Onderstaand treft u een lijst aan van de data van redactievergaderingen t/m juli 2017.
Zo weet u al ruim van te voren wanneer u uw bijdrages via mail aan moet leveren.
Tevens staan hier de data van afhalen bij Ruurdje vermeld.
Redactievergadering
3 oktober 2016
6 maart 2017
7 november 2016
3 april 2017
5 december 2016
8 mei 2017
9 januari 2017
5 juni 2017
6 februari 2017
3 juli 2017

Afhalen op
5 oktober 2016
9 november 2016
7 december 2016
11 januari 2017
8 februari 2017

8 maart 2017
5 april 2017
10 mei 2017
7 juni 2017
5 juli 2017

Voor de Tynjeboade van oktober moet de kopij aangeleverd zijn op zondag 2 oktober
uiterlijk 17.00 uur. Kopij voor de burgerlijke stand, evenementen en mededelingen moet
op donderdag 29 september ingeleverd zijn. De Tynjeboade dient op 5 oktober tussen
19.00 en 19.30 uur afgehaald te worden bij Ruurdje Jongsma op de Heawei 10.
Inhoud
Voorwoord
Plaatselijk belang
Activiteitenagenda
Berichten uit en voor het dorp
Nieuwe Tynje site
Drompeltsje & Zomerspeeldag
Scholen
Speel-o-theek
Voetbal
Gymnastiek
Tennis

Zwembad
Skûtsje
De Bazuin
Tuingroep & Rjucht en Sljucht
Trekkerbehendigheid
Activiteiten kerk
Kerkelijk nieuws & Timpaan welzijn

Nieuws van peuteropvang.

Villa De Buitenkans –
’t DROMPELTSJE
Drompeltsje@villadebuitenkans.nl

Verjaardagen op de peuteropvang.
11 september – Wouter de Wit – 4 jaar.
27 september - Jelte Scheper – 3 jaar.

Naar de basisschool.
Wouter gaat naar basisschool De Rank.

Nieuw bij ons op de peuteropvang.
Thijs Hoekstra, Ella Haisma, Daniël Veenstra,
Elise Jongedijk en Joey Sloothaak zijn nieuw bij ons op de

Nieuwe peuters aanmelden voor de
peuteropvang.
Wanneer: Peuters kunnen geplaatst worden vanaf 2 jaar, u kunt uw
peuter al aanmelden vanaf 1.5 jaar.
Hoe: 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.

Puk thema “Eet smakelijk”
In dit thema staat ‘eten‘ centraal. We
laten de peuters samen met Puk, het
thema op allerlei manieren ervaren. De
peuters raden wat voor fruit Puk in
zijn tas heeft, proeven wat ‘lekker’
smaakt en wat ‘vies’, maken samen
appelmoes en eten het vervolgens op en
gaan de tafel dekken in de huishoek,
hoeveel borden hebben we nodig?

Zomerspeeldag
Wat hebben we genoten van een
zonovergoten zomerspeeldag op 24
augustus 2016.
Er was volop waterpret, glijden en
veel waterspelen. 80 kinderen en 35
vrijwilligers waren op de Romke van
Damwei aanwezig.
Sponsoren zoals Annie´s kapperij,
café Overwijk, Nieuwland
Montageservice,
Harold Hofstra Handelsonderneming,
Johan Huisman, Kaasboerderij De
Gelder, Melkveehouderij De Gelder,
Plus Berkenbosche Beetsterzwaag,
Looks of Lize Talsma, Plaatselijk
belang Tynje, hebben een belangrijk steentje bijgedragen. HEEL ERG BEDANKT.
Alle vrijwilligers ook HARTELIJK DANK!!
Wij zeggen tot volgend jaar, 30 Augustus 2017 Cindy, Dieuwke, Willem, Klaas en
Anita

Nieuws van De Pols en De Rank
Beste Tynsters,
De eerste Tynjeboade na de zomervakantie! Hopelijk heeft u kunnen genieten van een mooie zomer. De
eerste week stond op beide scholen in het teken van kennis maken en opstarten. Kennis maken met de
nieuwe groep, de nieuwe juf of meester. Er zijn vakantieverhalen uitgewisseld en belevenissen en
ervaringen gedeeld. U leest hier meer over verderop in de Tynjeboade waarbij groep 7 en 8 van
basisschool De Rank en groep 7 en 8 van basisschool De Pols een bijdrage leveren. We hopen dat we
met elkaar een prachtig schooljaar tegemoet gaan. Een jaar waarin we veel van en met elkaar hopen te
leren. Een jaar dat in het teken van samenwerking staat!
Veel leesplezier.
IMV
In de groepen 5 en 6 van alle scholen in Opsterland krijgen leerlingen. Onder schooltijd, les op
een muziekinstrument (IMV). Deze lessen worden verzorgd door docenten van Ateliers
Majeur. Dit schooljaar zijn er twee vormen IMV:
 In de groepen vijf van beide scholen starten de lessen vanaf de kerstvakantie tot aan
de zomervakantie. De leerlingen maken kennis met drie verschillende
muziekinstrumenten. Dit betekent zes tot acht weken lang les op één specifiek
instrument (toets-, slag-, snaar- en blaasinstrumenten). Met als toegevoegd
uitgangspunt (naast instrumentele vorming): zang en samenspel.
 De groepen zes starten binnenkort (week 37) tot aan de kerstvakantie. De leerlingen
krijgen les op één van bovengenoemde instrumenten.
We hopen dat jullie veel plezier gaan beleven aan de muzieklessen.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek gaat op 5 oktober van start.
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en oma’s centraal onder het motto Voor altijd
jong. 87-jarige Dolf Verroen schrijft het Kinderboekenweekgeschenk 2016. Prentenboek van
de Kinderboekenweek wordt gemaakt door Floor Rieder.
Beide scholen besteden aandacht aan de Kinderboekenweek waarbij natuurlijk boeken
centraal staan. Zowel op de Pols als op de Rank is een feestelijke afsluiting samen met alle
ouders.
Jarigen in september
1 september Femke de Vries
groep 5
2 september Sido van der Vaart
groep 4
5 september Lysanne Thalen
groep5
12 september Marri-Frouk Knijpstra groep 4
13 september Renee Frederique Veldstra groep 7
20 september Milan Bos
groep 2
22 september Gina Andela
groep 8
24 september Lea Lolkema
groep 4
26 september Yorrick Visser
groep 6
26 september Mads Volbeda
groep 2
27 september Jilda de Graaf
groep 3
28 september Riemer Bouma
groep 2
29 september Marja Heldeweg
groep 7

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst

De vliegende scootmobiel
Er was eens een meisje en die vond
scootmobielen niks. Ze vond ze zo
saai.
Dus ze bedacht wat nieuws. De
vliegende
Scootmobiel. Het was een
scootmobiel die kon vliegen op vuur.
Heel snel dus. De vliegende
scootmobiel was de bom. Iedereen
wilde hem hebben. Ze werd heel
beroemd. Tot ze een telefoontje
kreeg van een jongen. Hij was heel
jaloers dat zij heel beroemd was en
hij niet. Hij zei dat hij wraak zou
nemen. Die dag daarna kwam ze in
haar lab en zag dat alles was
vernield.
En haar machine waar ze de
mist eenhoorn
vliegendeDe
scootmobiel
mee maakte
ook en toen
was
ze eens
heel verdrietig…
Er was
een eenhoorn, die zag
je alleen als er mist was. Die was
Xxx
heel Annelin
aardig, maar iedereen dacht
dat ze onaardig was .Maar één
iemand dacht dat ze aardig was. En
ze had gelijk. Op een dag werd het
heel mistig en toen was ze er: de
mist eenhoorn! Het meisje zag de
eenhoorn staan en toen werden ze
vrienden
Einde,van Renee

Mist

Er was eens een jongetje die hete Mist.
Overal waar hij kwam was er mist. Op een dag
ging hij naar het bos in Tynje. En in 3 dagen
was het bos een spookbos. Er liep eens een
jongetje en die liep naar het bos. Hij ging er
met zijn vriend naartoe. Het was er hééél erg
eng. Er waren takken die leken op armen. En
toen kwamen ze tot leven. De bomen hielden
de jongens vast tot er een vliegtuig aankwam
daaraan hing een touw. Er gleden twee ridders
vanaf. Ze sneden de takken door met hun
zwaard. Ze zijden : dat ze hier niet weer heen
moesten gaan. En Mist ging treurig naar het
kerkhof waar zombies, vampiers, weerwolfen
en spoken ronddwarrelden.
Hylke van der wiel

Mobiel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mobiel is cool, want je kunt er Pokémon
Go er op spelen en dat is leuk. Het is wel
jammer dat je geen oneindig beltegoed kan
hebben zonder geld te betalen . En dus
kost het me veel geld. Een mobiel kost ook
stroom . Dat is ook jammer, want stroom
kost ook geld. Gelukkig woon ik bij mijn
ouders en kost het mij allemaal niks .

Sido
Mist

Mobiel
Er was eens een jongen die Alex heette.
Alex had een mobiel en hij deed er
spelletjes mee. Maar op een dag was hij
hem kwijt en kon hem nergens meer
vinden. Hij maakte posters en plakte ze
op. Er stond op: mobiel vermist, wie
hem vindt krijgt een beloning. De
volgende dag ging hij naar school en
dacht alleen maar aan zijn mobiel. Als hij
uit school komt, komt er iemand bij hem
en zegt: ‘Is deze van jou?’ Alex bedankt
hem en geeft hem de beloning.

Er was op een ochtend opeens heel
veel mist. Je kon haast niets meer zien.
‘s Middags werd het een beetje beter,
maar toen werd het avond en toen
werd het alleen maar erger. En
eigenlijk moest Eva naar school, maar
zelfs de school ging niet door, door de
mist. Zelfs haar vader en moeder
konden niet eens naar het werk. Maar
de volgende dag was het maar een
beetje beter…

Groetjes Sven

Anouk

Mobiel Vermist!
Ik heb al een week mijn telefoon niet meer. Ik weet niet waar ik
hem heb gelaten. De laatste dag dat ik hem heb gezien was
toen ik naar school ging. Daarna ging ik naar mijn vriendje. Daar
heb ik met mijn telefoon gespeeld. Maar, toen zei mijn vriendje:
‘Mag ik even’. En toen kwam mijn moeder en ik moest weg. Dus
daar heb ik hem achter. Ik moet gaan.
Dooi! 
Mees

De mistauto
Er is een auto die rijdt in de mist heel
hard.
En er is een keer een auto kapot
gegaan in één klap. En de mistauto
was heel snel weg en niemand weet
waar hij is!!! Zo hij is spoorloos en 15
dagen weg en ineens is hij er weer.
Het was rustig nu niet meer mensen
bleven binnen tot de mist weg was.
De volgende ochtend kwam hij weer
rijden door de straten tot het middag
was. ‘s Avonds niet.
EINDE, Jonathan

DE MOBIEL IS VERMIST!
Kim ging naar de bakker, ze nam haar splinter
nieuwe mobiel mee. Ze kochte wat brood en ging
weer naar huis. Toen ze thuis was, voelde ze in
haar broekzak of haar mobiel daar in zat. HIJ IS
WEG!!!!!! Schreeuwde kim. Papa en mama
kwamen naar haar toe rennen. Ze vroegen wat
er aan de hand was kim vertelde het hele
verhaal. Ze gingen met zen drien terug naar de
bakker. De bakker snapte er niks van. Er zat
ook een man aan een tafel. Die wist ook van
niks. Ze kwamen er niet uit dus toen hebben ze
de politie gebeld.de politie kwam er aan en
onderzocht alle mensen die in de beurt waren ze
vonden niemand die er iets mee te maken had.
toen ze met de politie naar huis liepen, zagen ze
een man bij een cafe zitten. toen zag kim haar
mobiel bij de man op tafel liggen. De politie heeft
de man opgepakt.
Groetjes Marrit

De mobiel
Jan mist zijn mobiel. De
keeshond zocht zijn mobiel. Hij
heeft hem gister in het park
laten vallen en hij wist hem
niet te vinden. Dus gaat hij
vandaag weer zoeken. Dat
moet, want anders moet hij
een nieuwe mobiel kopen. Dus
ging hij de volgende dag in het
park zoeken naar zijn mobiel.
Na 8 uur zoeken naar zijn
mobiel vond hij zijn mobiel
terug. Keeshond Jan was blij
dat hij zijn mobiel weer terug
had.
Ate

Mist
Er was eens een meisje die
Marieke heette. Ze was
vroeg wakker, want ze
moest de schapen water
geven. Toen ze daar was,
was het mistig geworden en
het was niet zomaar mist.
Het was mist waar je niet
doorheen kon kijken. Toen
ze klaar was met water
geven was de mist er nog
steeds en dat vond ze maar
niets. Ze wilde naar huis,
maar ze wist niet welke kan
ze op moest . Ze ging maar
met een lantaarn in haar
hand lopen . Ze wist niet
welke kant op. Dus daar
ging ze dan op zoek naar
haar huis. En ze liep twee
Verdwaald in de
mistde verkeerde kant op.
keer
toendiezeKees
voor
de derde
Er was eens eenEn
jongetje
heette.
Hij wandelde door
het
bos
toen
het
mistig
was. Hij
keer verkeerd liep, ging
de
was verdwaaldmist
maar weg
in de verte
zag
hij
licht
en zag ze haar
branden. Hij rende erheen. En klopte op de deur
huis
weer
toen kwam er een
man.
Toen. vroeg Kees de weg.
De man zei datHet
hij wel
even mee wilde lopen. Toen
einde
gingen ze weg Groetjes
en toen kwamen
ze een
slang tegen.
Marja
Heldeweg
En ze renden heel hard weg. En na een uur waren ze
hem kwijt. Opeens hoorden ze stemmen. Het was de
politie. En toen leefden nog lang en gelukkig.
Yuri

ist

mist
Er was eens heel veel mist en daar door waren er
veel ongelukken met auto’s.
En het was de volgende dag weer zo.
Een maand later, het weerbericht:
Er is nog steeds veel mist en dat was het weer. Er
waren mensen die dachten dat de legende van de
mistman ooit wraak op de aarde zou nemen, want
niemand respecteerde zijn mist. Hij liet ooit over
mist komen en daarna de aarde ontploffen. Een
wetenschapper was net aan het uitleggen op de
televisie dat het niet kon
En… Boem

Mist
Er was een mist, een rode MIST. Die mist
is gevaarlijk. Als je er in gaat, word je een
monster. De koning van de MIST was
Paragon. Maar er was een mens die in de
MIST kon staan zonder in een monster te
veranderen. Hij ging door de mist en ging
naar de koning Paragon. Hij vocht en
vocht tot dat hij hem stopte . Er werd feest
gevierd, gratis eten en drinken. Het was
feest.
Groetjes lyam

van Twan

mobiel
Een mobiel is erg handig. Je kan er veel
mee doen. Je kan er mee bellen en een
spelletjes er op spelen. Op WhatsApp kun
je berichtjes sturen en bellen. Op de
mobiel zit ook vaak een camera. En op die
camera kan je een foto maken en je kan
een slomofimpje maken en een gewoon
filmpje en een panorama maken. Op de
mobiel zit ook internet.

Van Rens

Scary movie
Er was eens een meisje die alleen thuis was. Opeens werd
ze gebeld op haar mobieltje. Ze nam op het was een
onbekend nummer. Hij zei: ‘Hai, ik zit in je huis verstopt.
Zoek me maar, je kan me toch niet
vinden!HAHAHAHA!!!!!!!!’
Ze ging zoeken met haar mobiel, zo’n App. Toen belde hij
haar weer en vroeg of zij hem al had gevonden en zij zei:
‘Ja’. Hij vroeg waar? Zij zei: ‘Achter de bank. Toen zei
hij: ‘Nee niet kijken niet kijken!’ Hij verstopte zich achter
het gordijn en ging een spelletje spelen op zijn mobiel en
ging selfies maken en stuurde het naar haar op en zij ging
tapdansen. Dat was best bijzonder. Eind goed, al goed…

Xxx Maud

Het mist meisje
Er was eens een meisje. Je zag haar alleen als er mist was. Ze was heel eng, als ze een mens zag
ging ze achter je aan. De mensen durfden niet meer naar buiten als er mist was. Maar er waren vier
stoere meiden Heidi, Reetje, Antje en Marie. Ze gingen naar buiten. Er was mist en ze zochten het
meisje. Ze vonden haar. Ze zeiden tegen het meisje ‘ga weg’. Het meisje zei: ‘Als je mijn naam
weet dan ga ik weg. Jullie hebben een dag en vier kansen. En ze verdween... De meiden bedachten
wat haar naam kon zijn. Ze hoorden iemand lachen. Ze gingen naar het bos en hoorden haar
zingen: ‘Niemand weet dat ik Hippie heet’. De volgende dag ging ze naar het huisje van de
meisjes. Ze klopte aan en de meisjes zeiden: ‘Kom binnen, Hippie!’ En ze verdween…
Thomas

Nieuws uit groep 7 en 8
“Wat fijn dat je er bent”, staat er geschreven op de achterwand van groep 7 en 8.
Zo hebben we elkaar begroet aan het begin van een nieuw schooljaar.
Even wennen nog aan elkaar, maar dat gaat helemaal goed komen.
De jongens en meiden van groep 7 en 8, hebben nagedacht over hun eigen doelen voor het
komende schooljaar. Deze doelen komen in de klas te hangen.
Voor groep 8 begint de zoektocht naar een nieuwe school.
Een zoektocht die spannend maar bovenal leuk is!
Het laatste jaar
Cito
wat voor niveau?
een nieuwe school
rooster
Nieuwe vrienden maken
nieuwe docenten
huiswerk.
♥ Nova Knobbe.
Vakantie
Ik ben op turn kamp geweest met een vriendin Jildau. Het was heel leuk want we hadden 3
uur turnen op een dag en we hebben heel veel leuke spelletjes in het bos gedaan zoals
vlaggen rovertje, douane spel, levend stratego en geluiden tochten, ook water spelletjes en
een stormbaan. Wij zijn ook nog op de boot geweest maar het was niet zulk mooi weer maar
het was wel heel leuk. Wij zijn ook nog naar het skûtsjesilen geweest en het was heel leuk.
Groetjes, Anna Veenstra

Groep 8
Je bent de oudste van de school, je mag veel dingen organiseren, je bent je aan het
voorbereiden op het voortgezet onderwijs en probeert op zo’n hoog mogelijk niveau te
komen.
Dat is groep 8 ik heb er zin in!
Op maandag 29 augustus ’16 was de eerste dag van neen nieuw schooljaar. We hebben 2
doelen op geschreven mijn doelen waren: uitdaging zoeken. Ik ga vooral uitdaging zoeken in
8+. Dat is een soort + klas op de Bornego waar ik 29 september mee start. Elke maandag
middag ga ik dan onder schooltijd met Thirza naar 8+.
Mijn andere doel is om het werk duidelijk te maken. Stap voor stap mezelf uitleggen: “eerst
doe ik rekenen en daarna spelling en als laatste taal” zo probeer ik het voor mezelf duidelijk
te maken en kan ik mijn hooft bij mijn werk houden. Dat waren mijn doelen.
Ik heb ook zin in een school uitkiezen en naar open dagen gaan. Ik kijk erg uit naar groep 8
en ik heb er erg zin in.
Groetjes Gina Andela.

Ponykamp
Ik ben op ponykamp geweest het was super gezellig en
ik heb er ook geslapen. Mijn pony heet Vincenth. Hij is
bruin met zwarte manen en hij is de liefste pony van de
wereld. We hebben heel veel gereden en ik heb ook
gezwommen met paarden. Helaas ging ik niet op
Vincenth omdat hij niet meeging, dus ik mocht op
Mouse. Mouse is ook lief hoor. Ik vond het wel jammer
dat het ponykamp voorbij is. De laatste dag hebben we
pimp je pony gedaan. Haha wat moest mijn moeder
lachen. We hadden op de billen van de pony een hartje
gemaakt. En we hebben allemaal gewonnen.
Groetjes, Danique Mulder
Omrop Fryslân
In de vakantie was Omrop Fryslân bij ons op Kaasboerderij de Deelen in Tijnje.
Ze kwamen ‘s ochtends om half 9 al. Toen deden ze eerst een interview met mijn moeder,
daarna deden ze rondje boerderij, ze gingen ook een koe met de hand melken, helpen met
kaas maken, kazen keren, kaas en ijs proeven. Ik ben nog met mijn vader op de radio
geweest en ten slotte hadden we nog een rondje met de camper van Omrop Fryslân. En
daarna gingen ze weer weg.
Groetjes Sytske de Jong
Hoi, ik ben Jesse,
Wij zijn naar de gondelvaart geweest. Er waren allemaal mooie boten en het was echt leuk.
Het begon om 9 uur tot 10 uur. Het was wel druk maar wel leuk.
Jesse Helffrich

Ik zit in een nieuwe klas.
Niet altijd zo makkelijk voor iedereen. Want niet iedereen vindt het leuk om naar een
nieuwe klas te gaan. Ik vind het wel leuk om naar een nieuwe klas te gaan, want ik heb al
veel vaker met deze groep in de klas gezeten. Ik hoop dat dit jaar weer net zo leuk wordt als
al die andere jaren. Ik zit helemaal achterin en dat vind ik leuk. Ik zit in een groepje met Iris,
Sietse en Jesse en Jens en dat is ook leuk. Het leukste aan alles vind ik dat ik in groep 7 zit. Ik
ga er tegen aan dit jaar en ik hoop dat het een leuk school jaar wordt.
Groetjes Jasmijn van Linde
Hallo ik ben Jan-Jisse en in de vakantie
zijn wij naar Oostenrijk geweest, 3
marmotten gezien dat is een soort bever
en wij zijn bijna naar Italië gelopen als
we nog een half uur door liepen waren
we in Italië geweest en we zijn nog op de
Hintertux gletsjer geweest en toen
konden we Italië zien en het koste 100
euro om naar boven te gaan naar de
gletsjer.
Jan-Jisse Reidinga

Vakantie
26-08-2016 was ik bij men Beppe. Er was daar een BBQ. Ik was al twee dagen bij mijn Beppe
want ik heb daar geslapen. En mijn nichtje was er ook. Op 26-8-2016 was de BBQ we hadden
al gewinkeld om vlees en nog meer. We gebruikte de BBQ van mijn Omke, die BBQ was op
gas en was groot. Ik heb 2 kippenpoten, twee slavinkjes en 1 hamburger en een perzik. Toen
heb ik daar nog geslapen. Elke dag dat ik bij mijn Beppe was ben ik naar het tijnster
zwembad gegaan.
27-8-2016 moest ik weer naar huis.
Einde
Herre van der Veer

Kreta
Ik ben in de zomervakantie naar Griekenland geweest op het eiland Kreta. Wij zaten met ons
hotel aan de zee. Daar was het wel 30 graden maar bij de zee was er wat wind dus het was
een heerlijke temperatuur. In het dorpje was een Nederlands restaurant met gewoon patat
en een frikandel enzovoorts. We hadden in ons hotel all inclusive dat betekent dat je een
bedrag betaalt en dan mag je eten wanneer je wilt.
Groetjes Leon Bottema

Nieuwe klas
Naar een nieuwe klas, dus ik bedoel ik ga echt naar een nieuwe klas niet van de ene kant van
de klas naar de andere, maar echt naar een ander lokaal bedoel ik. Naar groep 7 alweer dat
gaat snel Floris (mijn broer) gaat van school af ik pas over 2 jaar. Maar in dit jaar wil ik
brandweersommen leren (staartdelingen). Ik wil me ook beter inzetten voor rekenen. En
verder wil ik de tafels nog goed door stampen. Mijn plekje is wel leuk ik zit met Lysanne,
Herre en Danique in het groepje. Ik hoop dat het een heel leuk jaar wordt.
Groetjes,
Mirthe Verboom
Beste……
Ik ben niet op vakantie geweest maar ik heb wel iets anders leuks gedaan en dat ga ik nu aan
jullie vertellen. Dus ik was aan het luieren, toen plots mijn vader zei: Sietse ga je even mee
op de trekker. Dus ik ga mee en wat bleek IK MOEST OP DE TREKKER RIJDEN!!! Dus ik start
de trekker (we gingen takken laden) dus een tijdje later moest ik met kar en al een tak uit de
sloot trekken, dat op dat moment stuurde de trekker zwaar joh, maar dat was wel lachen
haha.
Van
Sietse
van
der
Meulen
/
Graft

School vakantie
In de school vakantie ben ik (Jetze) naar Dicky Woodstock popfestival geweest. En voor het
eerst in 28 jaar dat Dicky Woodstock bestaat zijn mijn nichtjes mee geweest. Als eerste zijn
we naar het zwientie tikken geweest, zwientie tikken is dat je twee of meerderen mensen
het zwientie moeten proberen te tikken. Wie als eerste het zwientie tikt heeft gewonnen. En
daarna zijn we wezen schieten in de schiettent. En daar hebben ik een set koeien glazen
gekozen en een poep knuffel en toen gingen we eten. En we hebben bij mijn Beppe
gelogeerd en ik heb in de blokhut geslapen samen met mijn hond.
Ik ben Jetze Jager en tot ziens :)
Vakantie
De vakantie is net begonnen toen kwam Anna mijn bff alweer logeren.
Het was superleuk we zijn naar de film meester kikker geweest
Ik ben met ons gezin ook op vakantie geweest naar Limburg, een week
De rest van de vakantie is er niet veel bijzonders gebeurd.
Toen Lysanne op vakantie was mocht ik op haar hamster Snuffel passen.
Toen het heel warm was gingen mijn broertjes en ik met mijn Beppe naar het zwembad in
Jubbega met een hele grote glijbaan.
Iris Stoelwinder

Buurtapp

In de afgelopen periode zijn veel buurten flink aan de slag gegaan met
de appgroepen voor buurtpreventie. Er zijn beheerders aangesteld en
telefoonnummers ingevoerd, de stickers zitten naast de deuren en de
flyers zijn uitgedeeld. Op sommige buurten wordt de groep ook al aktief
gebruikt. Op 10 oktober willen we graag met de buurten de stand van
zaken en de eerste ervaringen uitwisselen.

Opknappen begraafplaats

In voorgaande Tijnjeboades is al volop aandacht geweest voor het
opknappen van de begraafplaats. In de afgelopen periode is er weer het
nodige gekapt en gesnoeid, maar ook al weer aangeplant. De gehele
begraafplaats wordt veel meer een geheel en zal er weer netjes uit gaan
zien.

Bomen langs de Wispel

Al enkele jaren werd er gesproken over de onveilige situatie met
betrekking tot de bomen langs De Wispel. Vorig jaar zijn ze daarom
opgesnoeid en begin dit jaar gekapt. Onlangs heeft een
vertegenwoordiging van de buurt met de gemeente overeenstemming
bereikt over de herinrichting. Er zullen 65 Iepen worden aangeplant
welke mooi in het landschap gaan passen. Dit najaar worden de bomen
geplant.

Woningbehoefte in Tijnje?

In de vorige Tijnjeboade hebben we een oproep gedaan om de behoefte
aan nieuwe woningen in het dorp te peilen. Voor eventuele ontwikkeling
van nieuwe woningen is het van belang om te weten dat er
daadwerkelijk behoefte is. Op onze vraag hebben wij maar één reactie
ontvangen. Als u op dit moment of in de nabije toekomst ook plannen
heeft om een nieuwe woning te zoeken, wilt u ons dit laten weten?

Nieuwe website Tynje.nl

Enkele jaren geleden was de website www.tynje.nl het centrale
informatieplatform in het dorp voor nieuws, informatie en de
evenementenagenda. In de afgelopen tijd heeft beheerder Hans van der
Linden, samen met een team van enthousiastelingen de site weer
helemaal bij de tijd gebracht. Een fris uiterlijk, actuele informatie, de
site staat er weer prachtig bij, complimenten voor de redactie. De kunst
is echter om de site actueel te houden. Daarom worden alle Tynsters
gevraagd om gewijzigde informatie snel door te geven en evenementen
en andere agenda-items zo spoedig mogelijk aan te leveren bij de
redactie.

Gasboringen Nij Beets

Vanuit Nij Beets zijn wij geïnformeerd over de zorgen die daar leven
over de proefboringen die worden gedaan aan De Ripen voor eventuele
gaswinning in de toekomst. Aangezien De Ripen vlak tegen Tijnje aan
ligt, kan dit ook gevolgen hebben voor Tijnje. Meer informatie kunt u
vinden in het nieuwsbericht op www.beetsonline.nl.

Welkomstmappen

Al vele jaren hebben we voor nieuwe inwoners van Tijnje de
welkomstmappen. Hierin zit informatie over het dorp, verenigingen,
bedrijven. Zo kunnen de nieuwe bewoners kennismaken met alles wat
ons dorp te bieden heeft. De mappen worden door de buurtverenigingen
afgehaald bij Plaatselijk Belang en bij de nieuwe bewoner gebracht.
De laatste tijd worden er niet veel mappen afgehaald. Daarom bij deze
een oproep aan de buurtbesturen om dat weer consequent te gaan
doen. U kunt de mappen afhalen bij Fetsje Bosma. Daarnaast willen we
hier ook een oproep doen aan verenigingen en andere organisaties in
het dorp. Heeft u een leuke aanvulling of aanbieding voor in de
mappen? Neem ook even contact op met Fetsje Bosma.

Boten bij Rolbrêge

Al enige tijd ontvangen wij regelmatig klachten over het “Súterige”
aangezicht van de boten bij de Rolbrêge. Het is een van de invalswegen
van ons dorp en het eerste aangezicht is niet al te fraai. Deze klachten
zijn inmiddels ook bij de instanties binnengekomen. Hoewel het niet is
toegestaan om hier langdurig aan te leggen, werd dit tot nog toe
gedoogd. Als er echter teveel klachten binnenkomen, zal dat niet meer
gebeuren. Daarom een dringend verzoek aan de botenbezitters: zorg
dat uw boot er netjes bij ligt, zeker als deze vanaf de weg in het zicht
is.

Contributie

In deze maand wordt bij de leden van Plaatselijk Belang weer de
jaarlijkse contributie à €6,- afgeschreven via automatische incasso.
Betaalt u nog niet automatisch, maar wilt u dat wel? Laat het ons even
weten.

Op de kalender

U kunt de volgende data alvast reserveren in uw agenda:
- Ledenvergadering Plaatselijk Belang: woensdag 16 november
- Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 6 januari
Beide bijeenkomsten vinden plaats in het dorpshuis. In de volgende
Tijnjeboades zullen wij u nader informeren.

Een nieuw seizoen voor Speel-o-theek de Boarterskoer! Tot de kerstvakantie gaan we
naast de vrijdagmiddag ook een aantal keren op woensdagmiddag en
dinsdagavond open. Onderstaand een overzicht met openingsmomenten.
Welke meerwaarde heeft speelgoed lenen bij de speel-o-theek?
- Variatie in speelgoed voor de ontwikkeling van kinderen:
Goed speelgoed is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Om alle
ontwikkelingsgebieden te stimuleren is het goed om regelmatig verschillend en
uitdagend speelgoed aan te bieden.
- Uitproberen:
Soms vindt een kind speelgoed maar voor een korte periode interessant. Het
speelgoed eerst uitproberen voordat het aanschaft wordt is dan een goede optie.
- Kosten- en ruimtebesparing:
Goed speelgoed is over het algemeen duur en speelgoed neemt thuis al gauw
veel ruimte in. Door het te lenen hoeft niet alles aangeschaft te worden.
- Leren omgaan met spullen van een ander:
Doordat het speelgoed geleend wordt, leren kinderen hoe ze moeten omgaan
met speelgoed van een ander.
- Iedereen kan aantrekkelijk speelgoed in huis halen:
Ook pake’s, beppe’s, opa’s, oma’s, oppasouders, of andere belangstellenden
kunnen bij de speel-o-theek een variatie aan speelgoed lenen.
Speel-o-theek de Boarterskoer zit naast de peuterspeelzaal in het dorpshuis en is in
seizoen 2016-2017 geopend op:
Vrijdagmiddag (14.30 – 15.30 uur)
2, 16 en 30 september – 14 en 28 oktober – 11 en 25 november – 9 en 23 december
Dinsdagavond (19.00-19.30 uur)
30 augustus – 20 september – 11 oktober – 1 november – 22 november – 13 december
Woensdagmiddag (11.45-12.45 uur)
14 en 28 september – 12 en 26 oktober – 9 en 23 november – 7 en 21 december
Een gezinslidmaatschap kost €12,50 per jaar. Hiervoor mogen 2 stuks speelgoed per keer
geleend worden voor een periode van twee weken. Uitbreiding van het lidmaatschap is
mogelijk. Voor ieder extra stuk speelgoed wordt €2,50 per jaar gerekend.
Wil je geen lid worden maar wel het werk van de speel-o-theek steunen dan kun je donateur
worden voor slechts €5,00 per jaar. Hiervoor kun je een mail sturen naar
 boarterskoer@hotmail.com
Speelotheek de Boarterskoer

Nieuws van vv Tijnje
Start nieuwe seizoen
Iedereen stond weer te trappelen om te beginnen. Alle trainingen lopen
en voor de bekercompetitie zijn al verschillende wedstrijden gespeeld. Voor het eerste en tweede is de
bekercompetitie al voorbij. De eerste competitiewedstrijd van het eerste, thuis tegen Houtigehage
eindigde met een gelijkspel: 1-1. De ploegen waren ook echt aan elkaar gewaagd.

Ledenvergadering / Nieuwe shirts
De jaarlijkse ledenvergadering is op woensdag 28 september om 20.30 in de kantine. Uiteraard nodigen
we alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Op de vergadering worden onder meer drie
ontwerpen getoond voor de shirts. We zijn benieuwd wat de voorkeur van de leden heeft.
De stukken voor de ledenvergadering (de notulen van vorig jaar en het jaarverslag 2015-2016 worden op
de site gepubliceerd. Wie de stukken liever op de mail ontvangt, kan een mail sturen naar
info@vvtijnje.nl.

Neem iemand mee!
‘Neem iemand mee’ is het thema van de Nationale sportweek. We nodigen
alle jeugdleden uit om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar de
training. Nader informatie komt op de site te staan.

Opsterland Cup
Op zondag 14 augustus is er, voor het eerst sinds jaren, weer gespeeld om de Opsterland Cup. Op
sportpark De Boskfinnen te Beetsterzwaag werd Oerterp na een geslaagde middag de winnaar van de 8
deelnemende verenigingen.

Vrijwilligersavond
Op zaterdag 27 augustus was er een gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers. De feestcommissie had
gezorgd voor een heerlijk warm en koud buffet. De weergoden waren ons goedgezind, dus er werd door
de meesten lekker buiten gegeten en nog lang nageborreld.

Walking football
De eerste belangstellende voor Walking Football heeft zich gemeld. Wie volgt?
Interesse? Stuur een mailtje naar info@vv-tijnje.nl

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.

Eerstkomende thuiswedstrijden 1e team
25 september

Tijnje – Bakhuizen

14.00 uur

Nieuws van vv Tijnje
Data kaartavonden in de kantine van de voetbal
schutjassen: aanvang 19.30 uur
28 oktober
18 november
16 december
27 januari
24 februari
24 maart.

klaverjassen: aanvang 20.00 uur
21 oktober
25 november
13 januari
17 februari
10 maart
31 maart.

Graag willen we via de Tynjeboade nog eens onderstrepen hoeveel werk er door vrijwilligers wordt
verzet. Niet iedereen is zich bewust van wat er allemaal moet gebeuren om de vereniging draaiend te
houden. De inkoop voor de kantine, het maaien van het gras, het schoonmaken van de kantine, vaak is dit
zo vanzelfsprekend dat er niet over wordt nagedacht. Daarom starten we een nieuwe rubriek, waarin we
elke maand een vrijwilliger in het zonnetje zetten. De spits wordt afgebeten door Klaas Jan van der Krieke.
Klaas Jan, onze eerste held, is al sinds zijn 7e lid van onze club en
speelt inmiddels al jaren in het 2e elftal. Het voetbal zit hem in de
genen.
Op de leeftijd van 15 jaar begon hij met het vrijwilligerswerk. Hij
trainde toen de F’jes. In de loop der jaren heeft hij vele taken vervuld
en nog steeds verzet hij veel werk: hij verzorgt de ledenadministratie,
maakt roosters voor kantinediensten en scheidsrechters, zorgt dat
iedereen wekelijks het programma krijgt, doet zelf ook
kantinediensten, is vaste kracht bij het Rein Pieter Reinsmatoernooi
en doet ook nog allerhande technische klussen.
Geweldig dat Klaas Jan zich zo inzet voor onze club!

Klaas Jan: ”Ik ben vrijwilliger omdat ik mij medeverantwoordelijk voel voor deze club. De teamgeest is
sterk en het saamhorigheidsgevoel is groot bij de vrijwilligers van vv Tijnje. We zetten samen de
schouders eronder zodat deze club kan blijven draaien. Zonder vrijwilligers geen voetbalclub.
Ik voel mij thuis bij vv Tijnje en draag daarom graag mijn steentje bij in het reilen en zeilen van deze club.”

GV TIJNJE
Nieuw seizoen gestart
Afgelopen woensdag 31 augustus zijn de eerste lessen weer gestart. Vol enthousiasme is
iedereen aan de slag gegaan. Natuurlijk met de reguliere gymlessen maar ook met turnen,
varia vijf, fitness en de masters. Vanaf volgende week dinsdag gaan ook de volleyballers
weer sportief van start.

Gymlessen

Op de woensdagmiddag worden gymlessen gegeven door onze trainster Johanna Wesseling.
De kinderen zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen waardoor de lesstof perfect aansluit bij de
kinderen. Er wordt geoefend op allerlei toestellen maar daarnaast worden er
ook spellen gedaan. Gym is erg goed voor het ontwikkelen van de motoriek,
kinderen leren vallen en natuurlijk is het ook op sociaal gebied goed. Kinderen
leren samenwerken en elkaar helpen. Verder is het een zeer goede opstart naar
andere sporten. Nieuwsgierig geworden? Kom langs in de gymzaal voor een vrijblijvende
proefles. Bij voldoende belangstelling willen we graag weer starten met een groep peuters.
Kinderen vanaf 2.5 jaar zijn dus ook van harte welkom.

Varia vijf

In een cyclus van 10 lessen worden 5 verschillende activiteiten aangeboden. Dit varieert
van street dance, mini apekooi tot een spel. Afwisselend dus. Om mee te kunnen doen hoeft
uw kind geen lid te zijn/worden van GV Tijnje. U koopt een 5 rittenkaart die wordt
afgetekend op het moment dat uw kind meedoet. Een keer niet kunnen is dus geen
probleem. Het tegoed blijft gewoon staan. De kosten van een kaart zijn €17,50. De lessen
zijn op de woensdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur.

Fitness

Op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur wordt er aan fitness gedaan in de gymzaal.
Met behulp van allerlei gymtoestellen worden de spieren flink aan het werk gezet! De
oefeningen kunnen aan een ieder persoonlijk worden aangepast. Heeft u
bijvoorbeeld een blessure dan is dit geen belemmering om mee te doen. Ook
voor fitness werken we met een rittenkaart. Geen verplichtingen dus. De
kosten van een 7 rittenkaart zijn €30,00.

Masters

Op de woensdagavond van 20.00 tot 21.00 gymt een leuke damesgroep. Er wordt
afwisselend gewerkt met verschillende gymtoestellen maar ook is er aandacht voor
bijvoorbeeld zumba en spel. Een afwisselend uurtje dus. Loop gerust eens binnen om te
kijken of het iets voor u is.

Turnen

Op de vrijdagmiddag en avond wordt er door 2 groepen meiden geturnd. We zijn
in het vorige seizoen een samenwerking aangegaan met SV Thor uit
Lippenhuizen. We maken nu gebruik van dezelfde trainster (Henriëtte Keun) en
onze meiden kunnen op de woensdag extra trainen in Lippenhuizen. Zeker voor
een wedstrijd erg handig. Kijk op onze site voor meer info.

Volleybal

Op de dinsdagavond wordt er gevolleybald. Van 19.00 tot 20.00 de dames en van 20.00 tot
21.00 de heren. Er wordt fanatiek getraind maar de gezelligheid is ook van groot belang. Er
wordt meegedaan aan een aantal competities. Belangstelling? Neem eens een kijkje op een
dinsdagavond.

Nationale sportweek
Op 21 september doet GV Tijnje voor alle kinderen uit het dorp de deuren van de
gymzaal open. In het kader van de nationale sportweek vinden er een aantal bijzondere
activiteiten plaats.
Van 13.30 tot 14.30 uur zijn peuters en kinderen van groep 1 en 2 van
harte welkom.
We hebben in de gymzaal een freerun baan, een jumping baan en een
balanceer baan klaar staan. Kunnen de kinderen net zo goed balanceren
als Sanne Wevers? We gaan het deze middag zien. Het belangrijkste is dat
de kinderen samen lekker aan het sporten zijn!
Van 14.30 tot 15.30 uur mogen alle kinderen vanaf groep 3 naar de gymzaal
komen. Ook voor hen staan een free run baan, een jumping baan en een
balanceer baan klaar. Zoek je weg over de freerun baan en probeer op
allerlei mogelijke manieren de eindstreep te halen. Spring je weg naar de
overkant op de jumping baan en probeer je evenwicht te bewaren op de
balanceer baan. Lekker actief bezig zijn dus!
Van 15.30 tot 16.30 gaan we een sport challenge doen. Ga samen met de
andere kinderen allerlei sportieve uitdagingen aan. Wie kan binnen
1 minuut de meeste ballen in de basket gooien? Wie kan binnen 1 minuut
de meeste koprollen maken op de tumblingbaan? Wie kan binnen
1 minuut het snelst……………………….? Kortom; laat maar eens zien wat je
allemaal in je mars hebt. Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen hieraan
meedoen. Heb je het uur hiervoor ook al meegedaan? Geen probleem, je
mag gewoon nog een uur blijven.
Het doel van deze middag is het samen sporten, elkaar helpen en elkaar aanmoedigen.
Alles vind plaats onder begeleiding van onze trainster Johanna Wesseling. Zij wordt
ondersteund door een aantal vrijwilligers.
Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

Heb jij er al zin in? Wij in ieder geval wel en we zien dan
ook graag alle kinderen van Tijnje op woensdag 21
september in de gymzaal.

TOT DAN!

Tennis
Activiteitenkalender september/oktober 2016 TC Tijnje
Vrijdag 9 september
Vrijdag 16 september 13.00
Zondag 18 september
Dinsdag 20 september 19.00
Vrijdag 23 september 19.00
Vrijdag 30 september 13.00
Dinsdag 4 oktober 19.00
Dinsdag 11 oktober 19.00
Vrijdag 14 oktober 13.00
Vrijdag 14 oktober 19.00

Geen tossavond
tc Tijnje 1 – tc Oldeboorn 1 dames 50+
Clubkampioenschappen Gemengd Dubbel
tc Tijnje 1 – TCZ 1 dames 17+
tc Tijnje 1 – LTC De Drie Posten 1 heren 17+
tc Tijnje 1 – ODIVIA-Eenrum 1 dames 50+
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+

Koekenpantoernooi
Woensdag 13 juli is dan toch onder prima weersomstandigheden het koekenpantoernooi
gespeeld. Er deden 6 koppels mee. Janne en Hendrika zijn als 2 e geëindigd en de versierde
koekenpannen werden gewonnen door Jantsje en Janet.
Lessen
Donderdag 8 september starten de 5 vervolglessen.
Najaarscompetitie
Halverwege september start de najaarscompetitie. Hier doen 3 teams aan mee. De
thuiswedstrijden staan vermeld in de agenda. Uiteraard is iedereen welkom als supporter.
Clubkampioenschappen Gemengd Dubbel
Deze kampioenschappen worden gehouden op zondag 18 september. Schrijf de datum vast
in je agenda! Nader bericht volgt per mail.
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

Zwembadnieuws
Zwemvierdaagse
Diplomazwemmen
Afsluiting Zwemseizoen

Zwemvierdaagse
In deze laatste openingsweek van het
zwembad werd de zwemvierdaagse
gehouden. Gelukkig was het mooi weer
en konden we zo het zwemseizoen op een
feestelijke manier afsluiten. Maar liefst 79
deelnemers zwommen hun baantjes in het
bad. Ook werden er weer spelletjes
georganiseerd en kon er lekker gespeeld
worden op de grote opblaasbare glijbaan.

Diplomazwemmen

Tijdens het diplomazwemmen was het wispelturig weer, met zo nu en dan een
buitje. Maar dit liet onze kanjers er niet van weerhouden om hun beste beentje voor
te zetten om het diploma te behalen, sommigen zelfs 2 diploma’s in één keer! Onder
leiding van onze badjuf Rianne en badmeester Martijn zijn de volgende kinderen voor
hun diploma geslaagd. Martijn en Rianne weer hartelijk dank voor jullie inzet dit jaar
en alle geslaagden van harte gefeliciteerd!!!!
Zwemdiploma A: Stefano Lievens, Wietske Poepjes, Noortje Klitsie, Sophie van
Veldhuizen, Fiene Ogink, Ghabriël Helder
(Ariana Helder kon wegens een blessure niet afzwemmen en kreeg een deelname
certificaat.).
Zwemdiploma B: Mirthe Verboom, Sem Lolkema, Lea Lolkema, Hans Poepjes,
Hidde Klitsie en Anco Odinga
Zwemdiploma C: Djovanny Nieuwland, Mirthe Verboom, Jasmijn van Linde
Zwemvaardigheid I: Danique Mulder, Jasmijn van Linde, Esmee van Linde
Zwemvaardigheid II: Daniëlle Nieuwland, Anna Poepjes,
Zwemvaardigheid III: Dominique Nieuwland

Afsluiting Zwemseizoen

We hebben weer een prachtig zwemseizoen achter de rug. Ondanks dat het weer
ons niet altijd gunstig gezind was, hebben we toch een aantal leuke activiteiten
kunnen organiseren. Voor de zomervakantie vierden we ons 25 jarig jubileum met
een superleuk Zwemfestijn en nu weer een geslaagde afsluiting met de
Zwemvierdaagse en het Diplomazwemmen. Verder werd er deze zomer voor
het eerst Survivalzwemmen georganiseerd. En ook dit jaar is er weer menig
(verjaardags)feestje gevierd in het zwembad. Dankzij onze paaseiactie (en het
Rabobank Coöperatiefonds) hebben we ondertussen een nieuwe grasmaaier aan
kunnen schaffen. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van al onze
vrijwilligers
(kassahulpen/
toezichthouders/
schoonmakers/
sponsors/
paaseitjeverkopers etc). Wij zijn dan ook als bestuur heel dankbaar voor al deze
hulp en hopen volgend jaar weer een beroep te mogen doen op al deze mensen,
zodat we er dan ook weer een geslaagd zwemseizoen van kunnen maken.

Vrijwilligers hartelijk dank en voor iedereen tot volgend jaar!!!!

Net geen kampioenschap voor 't Swarte Wief
Een prachtige zeilweek heeft 't Swarte Wief net geen
kampioenschap opgeleverd bij de IFKS. Na een zeer stabiele
wedstrijdenreeks waarbij dagelijks werd meegestreden in de
kopgroep zat het venijn uiteindelijk letterlijk in de staart. De finaledag
moest uiteindelijk de beslissing brengen en eindigde voor 't Swarte
Wief op een keurige 2e plek, op slechts één punt achter de terechte
kampioen skûtsje 'de Zes Gebroeders' van Makkum. Al gauw na de
eerste teleurstelling van de verloren finale brak dan ook de
blijdschap en trots door van de door ons behaalde schitterde 2e plaats in het eindklassement.
Een podiumplaats die zeker vooraf gezien door iedereen als onrealistisch werd beschouwd.
De eerste wedstrijd begon al goed. Na de daags en ochtend vooraf nog stevig te hebben
getraind op een woelig IJsselmeer werd bij Hindeloopen onder zware omstandigheden een
keurige 3e plaats behaald. De wedstrijden bij Staveren en Heeg konden we ook redelijk voorin
meekomen en eindigden voor ons in resp. een 5e en 6e plaats. Op het Slotermeer wisten we
na een spannende strijd de 4e plaats in beslag te nemen. Vol goede moed richting
Echtenerbrug waar we na enige uitstel vanwege te weinig wind in de namiddag uiteindelijk een
2e plek wisten te bemachtigen. Door dit resultaat waren we inmiddels in het klassement wel
opgeklommen naar een stevige 2e plaats. Helemaal na de prachtige 1e wedstrijd op Lemmer,
waar we wederom na een spannende strijd een keurige 2e plaats bemachtigden terwijl we
onze directe concurrenten punten zagen verspelen in de achterhoede. Nu werden we
inmiddels, ook door de media als een serieuze titelkandidaat gezien, en moest schipper Jaap
Hofstee zelf al opdraven in het Skûtsjejoernaal bij Omrop Fryslân. Met een 6 als aftrek voor de
slechtste wedstrijd waren we voor de finalewedstrijd op Lemmer al verzekerd van de 2e plaats
op het eindpodium op slecht 2 punten achter koploper Makkum. De finalewedstrijd werd echter
beslist in het voordeel van de Makkumers. Door in deze wedstrijd als resp. 7e en 8e te
finishen bleven we in het
eindklassement op slechts 1
punt achter de kampioen
Makkum steken.
Zoals gezegd overheerste de
blijdschap al weer snel in het
besef dat we een prachtig en
uniek resultaat hadden behaald.
Dit werd maar weer eens
bevestigd in de oude sluis en de
kolk van Lemmer waar we direct
na de laatste wedstrijd werden
onthaald door een enthousiaste
menigte op de kant waarvan
vele supporters uit Tijnje en
omstreken. Een heerlijk moment
met inmiddels ons eigen
Intocht Swarte Wief in de sluis van Lemmer
dweilorkest de Boljeiers op het
voordek die de glorieuze intocht
voorzagen van de nodige vrolijke opzwepende klanken. Het werd een schitterende apotheose
van een prachtige zeilweek, waarin we de Tynje maar weer eens goed op de skûtsje kaart
hebben gezet. Ook op de gehele organisatie tijdens de IFKS week kunnen we weer zeer
tevreden terugkijken. De sponsordag en de club van 100 dag zijn zeer goed bezocht en op de
overige dagen hebben weer vele van onze donateurs op het volgschip van de sfeer en de
spanning tijdens de wedstrijden mee kunnen genieten. Een ieder die ons op wat voor wijze
dan ook weer heeft gesteund tijdens dit IFKS kampioenschap willen we dan ook nogmaals van
harte bedanken. Op naar een hopelijk net zo succesvol naseizoen.
Stichting behoud Tynster-skûtsje

website: www.swartewief.nl

CHR. MUZIEKVERENIGING

“De Bazuin”
TIJNJE

Beste dorpsgenoten en muziekvrienden,

Na een welverdiende vakantie begint ook de voor leden van de Bazuin het seizoen weer.
En met ‘leden van de Bazuin’ worden natuurlijk ook de leden van het opleidingsorkest
bedoeld!
Het eerste optreden van de Bazuin is op zaterdag 10 september: na afloop van de optocht
van oude trekkers zal de Bazuin in de feesttent optreden. De Bazuin zal op 25 september
de kerkdienst begeleiden.
Verder zijn we druk bezig het programma samen te stellen van de uitvoering op zaterdag
26 november. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Project: Muziek voor Volwassenen
Dit project is voor de zomervakantie afgesloten met een zeer succesvol open lucht concert!
Wij zijn erg blij dat het merendeel van de muzikanten heeft besloten door te willen gaan
met samen muziek maken. Dit houdt in dat er op de dinsdagavonden nu 2 orkesten
oefenen in het dorpshuis: de Bazuin en het opleidingsorkest! (Het orkest dat ontstaan is na
het project noemen gemakshalve nu nog het opleidingsorkest; we zijn nog aan het
brainstormen over een andere naam)
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

Van een natuurlijk ogende enkelbloemige tot een carnavaleske gigant.
Dahlia’s zijn er in oneindig veel verschijningsvormen. Diana zal ons
vanavond de pracht van deze veelzijdige tuinplant laten zien.
Deze lezing is voor leden gratis bij te wonen, niet-leden betalen 2,50
euro.
Aanvang: 20.00 uur, Theeschenkerij de Ulesprong,
Opgeven via ulesprong@live.nl

De oogstmarkt van tuingroep ‘De Ulesprong’ is in de loop der jaren een gezellige traditie
geworden. Wegens het overweldigende succes van de voorgaande jaren is het aanbod flink
uitgebreid. Naast producten uit eigen tuin en aanverwante artikelen, zoals o.a. planten, jam,
bloemstukjes, groenten en fruit zullen er ook decoraties voor huis en tuin worden verkocht
waaronder houten meubilair.
Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur, Theeschenkerij de Ulesprong, Ulesprong 1, Tijnje
Toegang: Gratis

Rjucht en Sljucht wer útein set mei de rippetysjes
De fakânsjes binne (foar de measten) wer foarby. Dat betsjut dat Rjucht
en Sljucht wer útein set is mei de tariedings foar de foarstellingen yn it
winterskoft 2016-2017.
Earste útfiering: ‘Amateurs!’ op 16 en 17 desimber 2016
In oantal leden is al drok oan it rippetearen foar it desimberstik. Dat binne Renko Hof, Joeke
Meijer, Andries Idzerda, Reina Gerlofsma, Trudy Wiersma, Laura Oosterloo en Marit Reinsma.
Sy sille yn desimber it stik Amateurs!’ nei foaren bringe. De rezjy is yn hannen fan Wiesje
Jansma út Snits. Ynstekster is Siepie Dam.
It stik ‘Amateurs’ is skreaun troch Wannie de Wijn en yn it Frysk oerset troch Gurbe Dijkstra.
De útfierings binne op freed 16 en sneon 17 desimber yn seal ‘Overwijk’.
De generale is op woansdei 14 desimber.
‘Amateurs’ is in komeedzje en giet oer in toanielploech dy’t oan it rippetearen is foar harren
útfiering.
Twadde útfiering: ‘Leave minsken’ op 17 en 18 maart 2017
Yn maart 2017 sil it stik ‘Leave minsken’ op ’e planken set wurde. De regisseur is Anneke v/d
Akker út Donkerbroek. De útfierings binne op freed 17 en sneon 18 maart 2017. En de
generale is op woansdei 15 maart.
Ferkeap fan kryststjerren: 10 desimber 2016
Sa as jimme fan ús wend binne, komme wy yn desimber ek wer by de doarren lâns mei
kryststjerren. Dit jier sil dat wêze op sneon 10 desimber.

Activiteitenkalender
September
8

23
24
25
26
30

Annie's bloemenpluktuin, bloemschikken met bloemen uit de pluktuin onder het
genot van koffie. Opgeven en info warreweide@hotmail.com of 06 30763642
Inspiratiecentum Joëlle, start QiGong lessen De Harmony,
een bewegingsvorm die helpt lichaam en geest in balans te brengen. Drie
donderdagavonden. Opgeven: 06 54324537
Annie's bloemenpluktuin, bloemschikken met dahlia's uit de pluktuin. Opgeven en
info warreweide@hotmail.com of 06 30763642
BCT tourtocht Terwispel bij de Pûster Terwispel, zie ook berichten in en uit het dorp
Annie's bloemenpluktuin, bloemschikken met bloemen uit de pluktuin onder het
genot van koffie. Opgeven en info warreweide@hotmail.com of 06 30763642
Theeschenkerij de Ulesprong, Lezing van Diana Reen over dahlia’s. Opgeven via
ulesprong@live.nl. Gratis voor leden, niet-leden betalen €2,50
De Groene Aarde, Lavendel-workshop opgeven via 0513-852771 of
info@degroeneaarde.nl Meer info op: www.degroeneaarde.nl
Annie's bloemenpluktuin, bloemschikken met dahlia's uit de pluktuin. Opgeven en
info warreweide@hotmail.com of 06 30763642
De Groene Aarde, Lavendel-workshop opgeven via 0513-852771 of
info@degroeneaarde.nl Meer info op: www.degroeneaarde.nl
Inspiratiecentrum Joëlle, energieproeverij. Gratis kennismaken met diverse
activiteiten gericht op het versterken van je (levens)energie. Voor het programma
zie: www.inspiratiecentrumjoelle.nl
Gymnastiekvereniging: bijzondere activiteiten voor alle kinderen uit het dorp. Voor
details zie elders in de Tynjeboade
De Utkomst, feest voor jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar
Volleybaltoernooi, Gersleat-Polder toernooi
Start van het nieuwe kerkelijke seizoen met thema 'Deel je leven'.
MFA Aengwirden, lêzing oer Genealogie/Famylje ûndersyk
Inspiratiecentrum Joëlle, klankschaalconcert. Opgeven: 06-54324537

1
11
21
24
28

Theeschenkerij de Ulesprong, oogstmarkt, toegang gratis, Ulesprong 1
Trekkersstinte, Ouderensoos muzikale middag met de zusters Bosma uit Hemrik
Sportkantine, Klaverjassen
MFA Aengwirden workshop Mandala
Sportkantine, schutjassen

8

9
10
15
15
15
16
17
17

21

9.00 uur
19.30-20.30uur

19.00 uur
11.30 uur
9.00 uur
20.00 uur
13.30-16.30uur
19.00 uur
9.30-12.30uur
11.00-17.00uur

15.30uur
9.30-13.15uur
19.45 uur

Oktober
14.00-17.00uur
14.00uur
20.00uur
19.45uur
19.30uur

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

Trekkerbehendigheid

en omstreken

Arjen Hartlief
Martin v/d Vaart
Tjitske Kooi
Harriet van Sleen
Bouke de Jong
Bertus v/d Meer
Ruurd Sonneveld

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Riperwalden 7
Rolbregedyk 43
R. van Damwei 2
De Warren 2
De Warren 8
De Warren 4
Breewei 36

8406 ET Tijnje
8406 AP Tijnje
8406 EL Tijnje
8406 AG Tijnje
8406 AG Tijnje
8406 AG Tijnje
8406 EE Tijnje

0641712156
0513572012
0513571995
0513572067
0513572860
0630117558
0638191507

9 & 10 September is het feest op ‘e Tynje.
Na een jaar rust te hebben gehad, is het weer aan ons om het feestweekend te
gaan organiseren. En daar hebben wij zin in!
U kunt weer rekenen op een weekend vol activiteiten, voor jong en oud.
Met name voor de jongste jeugd is er dit jaar op de zaterdagmiddag veel te
beleven.
Er is een traptrekker parcours voor de allerkleinsten, voor de basisschool jeugd
zijn er de kinderspelen. Zit je niet in Tynje op school, maar wil je wel graag mee
doen met de kinderspelen, dan mag je je alvast opgeven bij Willemijne,
willemijne@yahoo.com (NB. alléén voor kinderen van 4 t/m 12 jaar)
En voor de jeugd die niet meer op de basisschool zit, is er een zitmaaier
behendigheids parcours. Na al deze inspanning, is er een echte kinderdisco in
de feesttent.
Op vrijdag ochtend nodigen we iedereen uit, die onder het genot van een
lekker bakje koffie wil genieten van mooie muziek van Bouke van der Woude &
Campbell Forbes
Op vrijdag avond vindt de 6- kamp voor alle buurten weer plaats.
De zaterdag staat in het teken van trekkers. ‘s Ochtends komen de trekkers
van weleer bij u thuis langs, ‘s Middag verwachten we u allemaal op het
feestterrein, om de sportieve wedstrijd tussen de meest behendige chauffeurs
van de Tynje te aanschouwen.
En natuurlijk is er kermis en live muziek in de feesttent. Dit jaar worden er
18+ bandjes uitgereikt aan de bar, om zo ook te voldoen aan;

Onze vele sponsoren maken mogelijk dat u zonder entree te betalen dit alles
met elkaar kunt beleven.
Wij zien U graag as weekend op het feestterrein aan de Breewei!
Commissies en Bestuur Trekkerbehendigheid Tijnje

Jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar .
Op vrijdag 23 september hebben we een feest in de Utkomst. We beginnen
om half 4.
Wat gaan we doen?
Eerst even wat drinken met wat lekkers.
Dan verkleden en toneelspelen knutselen of kleuren. En aan het eind…….
Juist, een hotdog.
Jij komt toch ook?

Programma Startzondag Protestantse kerk
Tijnje/Terwispel
Op zondag 25 september willen we de start van het nieuwe seizoen vieren. Het
thema van deze dag is “Deel je leven”
Hier willen we op verschillende manieren handen en voeten aan geven.
9.30 uur

Samen koffiedrinken

10.00 uur

Kerkdienst met medewerking van „De Bazuin‟
Tijdens de dienst willen we delen van onze overvloed. Door i.p.v. de collecte een
inzameling in natura te houden voor de voedselbank

11.00 uur

Samen genieten van een drankje en een knabbeltje. Ondertussen kunnen de kinderen
spelletjes doen of stoepkrijten Jan en Annie Adema willen met ons delen van hun
overvloed aan bloemen. Samen gaan we na de dienst boeketjes maken. Deze mag u
meenemen of geven aan iemand die daar behoefte aan heeft.

12.00 uur

Samen te eten. Voor elkaar klaargemaakt en samen genuttigd.
We zijn dus op zoek naar mensen die hun kookkunsten met ons willen delen.
Heb je zin om een pan soep, een salade, bv een hartige taart of iets anders klaar te
maken, neem dan contact op met Tineke Altena 0513-571662.
Tijdens het eten ( voor het toetje) luisteren we naar het optreden van een combo.

Rond 13.15 sluiten we af.

Iedereen is van harte welkom. Of je nu wel of niet lid bent van de kerk, dat maakt
niks uit.

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

Kerkdiensten
11 september
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober

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

Ds. H. Kleinikkink
CMAD
Ds. D. v d Leij Vredesweek?
Ds. D. v d Leij
Ds. R. v d Gullik-Renooy
Ds. S. Hofstra

Drachten
Terwispel
Jeugdd. “In His Name”
Tijnje
Startzondag “De Bazuin” Tijnje
Terwispel
Drachten
Tijnje
Sumar
Tijnje

Zondag 18 september is er een thema-dienst geheel
verzorgd door Gospelgroep In His Name uit Drachten
Thema: Genade- Niet goedkoop, wel gratis
Deze dienst begint ’s avonds om 19.30 in de kerk van Tijnje.
Iedereen is van harte welkom.

Timpaan Welzijn zoekt op korte termijn vrijwilligers die Nieuwkomers helpen bij het
maken van een goede start, gericht op het zo snel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam
worden in de Nederlandse samenleving.
De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden/coachen van nieuwkomers (uit
verschillende landen) die een verblijfsstatus hebben gekregen en in Opsterland komen
wonen. Begeleiding is maximaal een jaar en houdt onder meer in:
- wegwijs maken in de Nederlandse samenleving
- hulp bij het invullen van formulieren
- ondersteuning bieden bij het leggen van contacten en het opbouwen van een netwerk
Wij zoeken enthousiaste mensen die
- affiniteit hebben met de doelgroep
- houden van samenwerken en verbinden
- kunnen motiveren en inspireren
- handig zijn met administratieve zaken en internet
- gemotiveerd zijn om mee te doen aan interne scholing en overleggen
- zich minimaal 1 dagdeel per week flexibel willen inzetten
Wij bieden
- training en scholing op maat
- interessant en zinvol vrijwilligerswerk
- begeleiding en ondersteuning door een beroepskracht
- regelmatige (intervisie-) bijeenkomsten met de vrijwillige begeleiders
- reis- en onkostenvergoeding
 Indien u belangstelling heeft of meer informatie wenst, kunt u bellen of mailen met:
G. Miedema tel. 06 - 46073968 g.miedema@timpaanwelzijn.nl en
Y. Suiveer tel. 06 - 25000644 y.suiveer@timpaanwelzijn.nl

BERICHTEN UIT EN VOOR HET DORP
Overlijden
Op snein 28-08-2016 ferstoar Ivan Lok, soan fan Wim en Marrianne Lok, op'e jonge leeftiid fan 39 jier.
Buurtvereniging Breewei Noord winsket Wim, Marrianne en famylje in hiele soad sterkte ta yn dizze sa
muoilike tiid.
Geboren
Plaatselijk Belang "De Warren" feliciteert Marco en Froukje Veldman met de geboorte van hun dochter
Liz, geboren op 7 augustus 2016.
Verhuisd
Thymen en Geertje Romkema gaan verhuizen van de Verseweg naar Gorredijk, ze wonen nu nog tijdelijk
op de Riperwei. Jan van Ryen en Tjitske Ringnalda zijn op Verseweg 5 komen wonen.
Plaatselijk Belang "De Warren" wenst jullie veel woon plezier!
Welkom
Buurtvereniging Breewei-Noord wenst Ruurd en Anna, heel veel woonplezier aan de Breewei in Tynje.
Koersbalclub
Op donderdagmiddag van 13.30 - 15.30 spelen wij koersbal in de Trekkerstinte. Het is een leuke en
gezellige balsport, die niet ontzettend veel lichamelijke inspanning vergt. Momenteel spelen we met 12
mannen en vrouwen, maar er is plaats voor 16, wie het eerst kom, het eerst maalt!
Lijkt het je wat, kom eens kijken, we beginnen weer op donderdag 6 oktober en we spelen tot eind april.
Hopen jullie daar te zien,
Brommerclub Terwispel
Op zaterdag 10 september organiseert de BROMMERCLUB TERWISPEL B.C.T een toertocht (70 km) voor
klassieke brommers. Inschrijven vanaf 11.30 uur in de feesttent op Sportpark “De Pȗster” in Terwispel,
start 13.00 uur. De kosten bedragen €5,-- per deelnemer, hiervoor krijgt u bij inschrijving koffie met een
broodje en een leuke herinnering. Tevens is er een prijs voor de origineelste bromfiets.
Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de landelijke huis-aan-huiscollecte van 21 t/m 26
november. Over de ziekte Multiple Sclerose (MS) is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor
MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We
ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen
we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons
sterk tegen MS!
Bedankje
Hierbij wil ik iedereen van harte bedanken die geholpen heeft met het plaatsen van mijn tuinschuurtje,
alle werkzaamheden daaromheen en anderszins. Ook dank aan het Dorpssteunpunt en stichting Present.
Baukje Bron
Te koop
 Elektronisch orgel. Merk Eminent, type Concerto 1500.Zowel binnen- en buitenwerk in zeer goede
staat. Prijs in overleg.
 2 gitaren. Een Spaanse gitaar (akoestisch) en country gitaar.
 1 sta-op stoel. Prijs in overleg
Baukje Bron, Winia-Ikkers 6, telefoon 0513 436981, e-mail: bron.baukje@gmail.com

SPLINTERNIEUWE WEBSITE TYNJE ONLINE!

Eindelijk een nieuwe website www.tynje.nl
Tynje is een dorp dat flink bij de tijd is! Dat kon je nou niet bepaald zeggen van de vorige website.
Destijds helemaal top maar heden ten dage zwaar bejaard! Daar heeft een team van
enthousiastelingen iets aan gedaan en daar kijk je nu naar. We heten je dan ook meer dan 'Wolkom'
en zullen je niet teleurstellen!

Webredactie stelt zich graag even voor.
De afgelopen tijd is er door een groepje enthousiastelingen gewerkt aan de nieuwe website. Daarom
stellen we ons graag even in het kort voor; Jacqueline Reitsma-Bode, Theo Dam, Marco Dijkstra,
Berend Drent en Hans van der Linden. Wil je ook je steentje bijdragen aan de website, in welke aard
of vorm dan ook, meld je dan even via de website aan! Wij heten je alvast welkom!

Online dorpsagenda
Maar het nieuwe webredactieteam roept jullie op om de site actueel te houden. Dus meld al je
evenementen voortaan ook even bij ons aan! Dat kun jij zelf direct doen onderaan de agendapagina,
hoe makkelijk kan het zijn. Wij zetten het gelijk in de online agenda zodat je alle datums die voor het
dorp van belang zijn altijd onderweg bij de hand hebt.

Nieuws
Heb je nieuws voor ons? Breng ons even op de hoogte. Doordat de naamsbekendheid hoog is en
Tynje erg goed gevonden wordt in Google, helpen wij jouw bereik automatisch te vergroten.
Samen met jullie houden we de site actueel. Alleen kun je niet veel, samen kun je alles!
De webredactie.
mail ons via: info@tynje.nl

