VITAAL TIJNJE
een vitale toekomst voor Tijnje

In doarp riist út de puollen

Colofon:

Deze uitgave is tot stand
gekomen met medewerking
van:
Tekst:
* Plaatselijk Belang Tijnje
Foto’s:
* Berend Drenth
* Doede van der Veer
* Ingrid Burrie
Vormgeving en opmaak:
Doede van der Veer
Versie: november 2012

Plaatselijk Belang Tijnje

is en blijft altijd actueel
in een dorp als Tijnje. Het
Plaatselijk Belang Tijnje is gaat nog steeds om de
opgericht in 1896 met als missie: instandhouding en verdere
“Te Tijnje & Omstreken ontwikkeling van het bloeiende
bestaat
een
vereeniging en leefbare dorp Tijnje.
‘Plaatselijk Belang’, die zich
ten doel stelt door algemeene Ook na ruim 100 jaar, in de
samenwerking de belangen eenentwintigste eeuw houdt
van Tijnje & Omstreken, PBT zich bezig met het “nut
zoowel nut als genoegen van het algemeen”. PBT
betreffende, te bevorderen”. is de spreekbuis van het
dorp
naar
gemeentelijke
en
provinciale
overheden.
Deze oude doelstelling was,

Tijnje, een dorp aan de A7. Uitgegroeid van
een klein veendorp naar een plusdorp in de
Gemeente Opsterland. Van oorsprong een
“rood” dorp waar zelfredzaamheid gemeengoed
is. Vanuit deze gedachte zijn diverse projecten
in Tijnje gerealiseerd. Ondermeer het
zwembad De Wispel, de kantine op Sportpark
De Kampen, De Utkomst bij de kerk, het
evenemententerrein, het Pipegaelsgeaplein en
de diverse speeltuinen in het dorp zijn door
vele vrijwilligers uit dorp gerealiseerd. Vanaf
de planontwikkeling tot aan het organiseren
van de opening van het betreffende object is
de inzet van vrijwilligers onmisbaar geweest.
Projecten die normaal geen doorgang hadden
kunnen vinden, zoals de vernieuwing van het
zwembad en de sportkantine, zijn enthousiast
door het dorp opgepakt. Gevolg is dat we in
Tijnje accommodaties hebben staan, waar door
vele dorpen met een jaloerse blik naar wordt
gekeken. Deze accommodaties zorgen voor

een grote aantrekkingskracht van ons dorp.
Diverse kinderen hebben leren zwemmen in
het zwembad De Wispel. De inzet van vele
vrijwilligers bij de vervanging van de kantine
heeft geresulteerd in een schitterend gebouw,
waar bij de ontwikkeling al rekening is gehouden
met de exploitatie. In de tijd van de ontwikkeling
al heel vooruitstrevend. In samenwerking met
de Gemeente Opsterland en de buurtbewoners
is het voormalige oude schoolplein met de
kenmerkende boom het dorpshart van Tijnje
geworden en is het een lust voor het oog. De
doordachte vormgeving zorgt ervoor dat diverse
activiteiten, zoals een kerstmarkt prima op het
plein kunnen plaatsvinden. Voor de projecten
die in de kinderschoen staan of of in de toekomst
worden bedacht, geldt dezelfde basis als voor
de projecten die reeds zijn gerealiseerd. In
Tijnje wordt alles gedaan met de gedachte:
“Alleen lukt niets, maar samen lukt alles”.

Alleen lukt niets,
maar samen lukt alles

“In doarp riist út
de puollen”

Met deze bovenstaande tekst wordt het ontstaan van het
dorp Tijnje kort maar bondig beschreven. Het dorp is in het
begin van de negentiende eeuw ontstaan als verveningsdorp
en is in 1910 een zelfstandig dorp geworden. Tijnje heeft
echter een langere geschiedenis dan de 100 jaar dat het
dorp nu bestaat. Reeds in de Middeleeuwen is er op de plek
waar nu Tijnje ligt bewoning geweest. In de Middeleeuwse
literatuur (1315) wordt de naam Rijp vermeld. Namen
als Riperwei en Riperwâlden herinneren er nog aan.
De vroegste vermelding van de naam
Tijnje (Tinie) komen we tegen in 1645.
In een bron uit dat jaar staat vermeld
dat ter verbetering van het vervoer
van turf (een belangrijke brandstof)
werd besloten een vaart te graven van
Kortezwaag (Gorredijk) naar de rivier de
Boorn. En dat deze vaart (rak) gegraven
werd door de Tinie-set. Bij Tijnje kreeg
de vaart de namen Tijnjerak, Skitersrak
en Langerak. Deze rakken sloten aan
op de natuurlijke waterlopen, zoals de
Oude Ee en de Wijde Wispel. De rakken
doorsneden twee wegen waarover
hooi werd vervoerd uit de hooilanden
(mieddens) van het westelijk deel van
Opsterland. Het blauwgras dat er groeide
was van goede kwaliteit en het hooi dat
ervan werd gemaakt was erg geliefd bij
de boeren van de hoger gelegen Friese
dorpen. In het Tijnjerak ontstond de
Luijxter of Grutte Tijnje (nabij café

Overwijk) en in het Skitersrak de Winie
of Lytse Tijnje (nabij de voormalige
zuivelfabriek). De naam Tijnje is afgeleid
van het oud Friese woord teninge wat
afsluiting betekent. Met teninge werd
een `tichtset` bedoeld, waaronder
werd verstaan een in een tamelijk smal
water opgesteld landhoofd waarop een
paar ‘barten’ (zeer stevige loopplanken)
als verplaatsbare hulpbrug werden
gelegd om er hooi over te vervoeren. De
doorvaartwijdte van deze zetten werd van
het midden van juni tot half september
door middel van jukken vernauwd, zodat
de barten over het water konden worden
gelegd. De veengebieden waar de vaart
door liep behoorden bij de dorpen
Luxwoude en Terwispel. Pas in 1910 is
Tijnje een zelfstandig dorp geworden.
In 1994 kreeg de zelfstandigheid
extra allure. In dat jaar kreeg Tijnje
namelijk een eigen vlag en wapen.

In 1953 werd een begin gemaakt met de
demping van het Langerak, het Skitersrak,
het Tijnjerak en De Wispel en verdwenen
de Grutte Tynje en de Lytse Tynje. De
rakken hadden toen al lang geen functie
meer voor de afvoer van turf en werden
als nutteloos ervaren. Op 21 juli 1954
werd over de demping het volgende in
de krant geschreven “De belangrijke en
aantrekkelijke gevolgen sprongen meteen
in het oog. Het oude waardeloze kanaal,
dat ondanks zijn breedte (variërend van
35-45 meter) onbevaarbaar was geworden
zou nu kunnen worden ingedamd tot
een aantrekkelijk kanaaltje van acht
meter breedte. Bovendien konden er
nu ook zonder meer vijf sluizen worden
opgeruimd, waarvan de voornaamste
die van de Uilesprong. Niet minder
belangrijk was echter het feit dat nu ook
het pontje voor plaatselijk verkeer in de
Warreweg (De Warren) kon verdwijnen.
Op 7 december 1953 begon men met vijf
man dit zo belangrijke cultuurtechnische
werk, doch later werkten er gemiddeld
steeds zo’n 180 vakmensen met begrip
voor wat hier moest gebeuren”. Met de
demping van het Langerak, het Skitersrak,
Het Tijnjerak en de Wispel verdween een
vertrouwd en historisch beeld uit Tijnjes
aanzicht. In 1955, toen de rakken gedempt
waren werd begonnen met de aanleg van
een rondweg om Tijnje (De Rakken).

Zwembad
De Wispel
Het
zwembad
werd
in
1930/1931 gebouwd door Jan
van Zwol voor een bedrag van
3000 gulden. Het geld was
bijeen gebracht door renteloze
aandelen van 10 gulden. De
badhokjes en de duikplanken
die rondom het zwembad
werden gebouwd waren van
hout. Het water voor het
zwembad kwam uit de vaart De
Wispel. Het water uit de vaart
stroomde het derde bad in en
via het eerste bad er weer uit
het Mûdjip in. Zo werd het
zwembad steeds voorzien van

vers water. Sinds 1962 heeft
het bestuur het zwembad
met (financiële) steun van
met name de bewoners van
Tijnje en de gemeente het
nodige aan het zwembad
verbeterd. Vele vrijwilligers
hebben daarbij de handen uit
de mouwen gestoken. In 1981
werd het vijftigjarig bestaan
op grootse wijze gevierd.
Tijdens
die
festiviteiten
heeft het zwembad de naam
“De
Wispel”
gekregen.
In 1991 onderging het zwembad
een metamorfose. Het gehele

zwembad werden vernieuwd.
De oude badhokjes werd
vervangen door een nieuwe
kleedaccommodatie. De hele
renovatie is door vrijwilligers
uit het dorp gerealiseerd.
Het zwembad trekt met
name in de zomermaanden
veel bezoekers. Het is een
belangrijke
voorziening
voor Tijnje en omgeving.

Speeltuinen

Speelmogelijkheden
voor
kinderen zijn onderdeel van de
leefbaarheid in de Opsterlandse
dorpen. Vanuit deze gedachte
zijn
diverse
speeltuinen
gerealiseerd in Tijnje. Tijdens
nieuwbouwplannen
werd
rekening
gehouden
met
ruimte voor de kinderen.

Vanuit de grondexploitatie
kwam er geld beschikbaar
voor
een
startsubsidie
voor de speeltuinen. De
buurtbewonners
hebben

vervolgens samen met de
Speeltuinvereniging
Tijnje
de benodigde aanvullende
financiën bij elkaar gekregen
en de speeltuinen soms
zelf (in afstemming met
de
leverancier)
gebouwd
Ondermeer aan de Hein
Voswei, Kûpershagen en De
Volharding zijn op deze manier
speeltuinen
gerealiseerd.
Vanuit de speeltuincommissie
Tijnje worden initiatieven
ondersteund. Ook bij de
renovatie van de speeltuin
en de herinrichting van de
Master
Roordawei
heeft
de
speeltuincommissie
in
samenwerking
met
de
buurtvereniging
De
Switdruppel een belangrijke
rol gespeeld.
Het beheer,
onderhoud,
instandhouding
en toezicht op de speeltuinen

wordt in Opsterland uitgevoerd
door
speeltuinverenigingen
en omwonenden van de
speeltuinen. Ter bevordering
van de instandhouding kunnen
speeltuinverenigingen
een
jaarlijkse subsidie krijgen
voor het klein onderhoud
en
de
afschrijving
van
de
speeltoestellen.
De
speeltuincommissie bestaat uit
vrijwilligers uit het dorp, die zich
hier belangeloos voor inzetten.
Denk hierbij aan overleg met
de
Gemeente,
Plaatselijk
Belang,
aanwonenden
en
leveranciers. Ook kennis van
wet- en regelgeving wordt
van de vrijwillgers verwacht.

De Utkomst

De
gereformeerde
kerk
Tijnje bestaat sinds 1868
als zelfstandige gemeente,
daarvoor
hoorde
de
gemeenschap bij Terwispel. Er
stond in Tijnje al vanaf 1866
een kerkje aan de Breewei. In
1886 is deze kerk herbouwd.
Tijdens het opknappen van dit
kerkje is er een tijd gepreekt
in een schuur. In 1901 werd
achter de bestaande kerk een
nieuwe kerk gebouwd. In 1919
werd voor het eerst gesproken
over een nieuwe kerk: “er
moet wat gebeuren want wij
kunnen de kerkgangers niet
meer bergen.” Verschillende
opties werden besproken: of
het bestaande kerkgebouw
vergroten, of een gebouw in de
Knipe kopen, dit afbreken en
met gebruik van dit materiaal
een nieuwe kerk bouwen. Er

werd een begroting gemaakt,
maar die viel evenwel niet
mee. De totale kosten waren
te hoog. Dit werd veel te
duur voor de kleine en arme
gemeente. Toen is er besloten
om in andere gemeenten
te collecteren. Dat is ook
gebeurd. Maar in 1920 nam de
discussie een andere wending:
“Waarom niet een nieuwe
kerk van beton laten bouwen,
dat zou veel goedkoper zijn.”
Zo gebeurde het en in juli
1921 werd de nieuwe kerk in
gebruik genomen. De eerste
restauratie vond plaats in
1954, grotendeels gefinancierd
door de gemeenteleden. De
pastorie en De Utkomst “Het
Houten Hemeltje” zijn in 1973
gebouwd. In 1988 is de kerk
volledig gerestaureerd, van
binnen door gemeenteleden,

van buiten door een aannemer.
De huidige Utkomst is in 1992
gerealiseerd,
merendeels
weer door eigen mensen. Na
de grondige restauratie in
2007, staat er nu een gebouw
dat gezien mag worden.

Protestantse
Gemeente
Tijnje
Terwispel

Pipegaelsgea
plein
“Een súterich parkeerterrein
is
omgevormd
tot
een
gezellig dorpsplein.” Met
deze
woorden
opende
voorzitter Marc Mulder van
Plaatselijk Belang Tijnje de
plechtigheid rond de opening
van het Pipegaelsgeaplein.
Al een aantal jaren werd
er gesproken over een
opknapbeurt
voor
het
Pipegaelsgeaplein
(het
parkeerterrein
aan
de
Breewei
tegenover
het
voormalige postkantoor). Dit
pleintje lag er ”súterich”
bij. Slecht onderhouden,
vol met vrachtwagens, een
stortplaats voor groenafval,
en een stalling voor keten en
machines. Dit alles gaf een
rommelige aanblik, terwijl
een pleintje op deze plek een
echte dorpsplein-functie zou
kunnen en moeten hebben. Na
een oproep in de Tijnjeboade
is begin 2008 een werkgroep
samengesteld,
bestaande
uit aanwonenden van het

plein, Gemeente Opsterland
en
Plaatselijk
Belang.
Voor de creatieve inbreng
schoof Lia Versteege aan.
Door de werkgroep zijn ideeën
uitgewisseld over de wensen
en eisen waar het plein aan
moest voldoen. Hierbij kunt
u denken aan zaken als:
parkeerfunctie, ruimte voor
muzikale optredens, markt,
braderie, kerstboom, etc.
Maar ook technische zaken als
bestrating en de beplanting.
Hierbij is er gekeken naar
bijvoorbeeld mogelijkheden
tot behoud van de oude
Linde, terugkeer van het
lijnenplan van de voormalige
school, gebruik Tijnjewapen
in de bestrating, etcetera.
Door de werkgroep zijn
de
plannen
uitgewerkt.
Waarna ze konden worden
begroot. Met het groene
licht van de Gemeente
Opsterland in oktober 2009
konden de kosten worden
gedekt. Naast Gemeente

Opsterland en het dorp zelf
zijn er nog 8 instellingen en
bedrijven die een financiële
bijdrage hebben geleverd.
De plannen van de werkgroep
zijn eerst in overleg met
de
direct
aanwonenden
bekeken en aangescherpt.
Op 12 oktober 2009 is er een
informatieavond
gehouden
voor de overige dorpsbewoners.
De plannen werden daar zeer
positief ontvangen, waarna
de realisatie kon starten.
Op vrijdag 2 juli 2010 is het
Pipegaelsgeaplein
feestelijk
geopend. De openingshandeling
werd verricht door Wethouder
Kooistra en beeldhouwster Lia
Versteege die een prachtig
beeld aan het dorp schonk. Er
was een muzikale omlijsting
door het Tynster Manljuskoar
en voor de kinderen werd een
ballonnenwedstrijd gehouden.
Tijnje heeft een prachtig
multifunctioneel plein wat
het dorp een veel gezelliger
aanblik
heeft
gegeven.

“Samenhang”
Het beeld “samenhang”heeft
veel elementen in zich:
Een holle vorm - ontvangen
Een bolle vorm - beschermen,
schenken
Een poort-vorm - een doorgang
naar meer mogelijkheden
Aan de zijkant een vleugel, die
kun je vertalen als vrijheid.
Er valt dus van alles te beleven
aan het beeld.
Het
geheel
heeft
een
samenhang die te maken heeft
met het leven.
Maar ook met de samenhang van
het dorp, met de samenhang
die het Pipegaelsgeaplein ons
biedt.

Evenementen
terrein

In november 2005 is er vanuit
Plaatselijk Belang Tijnje een
verzoek tot verlenging van
het feestterrein ingediend
bij de Gemeente. Bij diverse
evenementen
bleek
het
bestaande oppervlak namelijk
niet toereikend. Na veel
overleg
tussen
Plaatselijk
Belang, Gemeente Opsterland
en Staatsbosbeheer is in 2009
de uitbreiding gerealiseerd. In
het voorjaar is het feestterrein
uitgebreid en opgeknapt. Onder
regie van het gemeentebedrijf
is het terrein met 25 meter
verlengd, de drainage is
hersteld en verbeterd, het
terrein is gefreesd, uitgevlakt

evenementen
terrein Tijnje

en opnieuw ingezaaid. Ook
is de bestrating opgeknapt.
De loonbedrijven Lolkema en
Lageveen hebben materieel
tegen kostprijs beschikbaar
gesteld en het werk is uitgevoerd
door de vrijwilligers van de
Stichting Trekkerbehendigheid
Tijnje e.o. Het terrein was
daardoor op tijd klaar voor de
verschillende activiteiten in
het jubileumjaar De Tynje 100.

E v e n e m e n t e n
- Dorpsfeest
- Iepenloftspul
- Trekkerbehendigheid
- Touwtrekwedsrtijd
- Caravanparty
- Buurtenvolleybal
- Combinefeest
- Vuurwerkshow
- Kermis
- Reünie
- Luchtbalonnen
- Camperplaats

evenemententerrein
tijnje

Toen in Tijnje de behoefte
aan
een
centraal
evenemententerrein ontstond,
ging Plaatselijk Belang Tijnje in
gesprek met de gemeente. Door
de calculator van de gemeente
werden de werkzaamheden
begroot op 35.000 gulden. Het
dorp kreeg echter te horen
dat het project geen doorgang
kon vinden. Er was vanuit
de Gemeente slechts 17.000
beschikbaar voor het project.
Maar, de Tynsters waren niet
uit het veld te slaan. “Geef
ons die 17.000 gulden, help
ons met het ontwerp en de
voorbereiding, dan zorgen wij
dat het goed komt.” En zo
gebeurde het. Dankzij vele
vrijwilligers en het beschikbaar
stellen van materieel door
lokale loonwerkers werd het
werk binnen het beperkte
budget
gerealiseerd.
Vele
evenementen
zijn
inmiddels georganiseerd op
het terrein. Ondermeer diverse
trekkerbehendigheidsfeesten,
de
dorpsfeesten
en
een
selectiewedstrijd
voor
het
Europees
Kampioenschap Touwtrekken.

Sportkantine
Pannaveld
Tegelijk met de nieuwbouw van
de eerder genoemde Utkomst
is ook de kantine op sportpark
De Kampen vervangen. De
toenmalige kantine voldeed
niet meer aan gestelde eisen.
De oude kantine was ook al
grotendeels door vrijwilligers
opgebouwd, maar deze had
maar 2 kleedruimtes, welke
door de voetbal en de tennis
vereniging werden gebruikt.
Omdat de kantine niet meer
aan de eisen voldeed, werd
er geen horecavergunning
verleend.
De
toenmalige
besturen van de tennis- en
voetbalvereniging zagen in dat
de exploitatie van de beide
verenigingen in gevaar kwam.
Besloten werd om een compleet
nieuwe kantine met ruime
kleedvoorzieningen te bouwen
waar beide verenigingen voor

er door de vrijwilligers minder
hoeft te worden gemaaid. Door
diverse bezuinigingsronden bij
de Gemeente komen er voor
het onderhoud meer taken
bij de vrijwilligers te liggen.
Ook het nieuwe pannaveld
is volledig door vrijwilligers
aangelegd.
Zij
zorgden
voor het transport van het
kunstveld, de aanleg van de
fundering onder het kunstveld,
de drainage en de riolering
rondom het pannaveld. Ook
In 2012 is er groot onderhoud het plaatsen van de omheining
gepleegd op het sportveld. en het aanleggen van de
Mede door het plaatsen bestrating is volledig door
van
veldverlichting
en vrijwilligers uitgevoerd. De
het
vervangen
van
de opening werd verricht met
Marten
bestrating rond het veld is medewerking van
de
voetbalaccommodatie de Roon van SC Heerenveen.
gereed voor de toekomst. Het
aanleggen van bestrating onder
de omheining zorgt er voor dat
de komende jaren uit de
voeten konden. Met behulp van
een groot aantal vrijwilligers
is begonnen met de bouw van
de huidige kantine. Voor het
ontwerp is er gebruik gemaakt
van een architect, die met een
verrassend ontwerp kwam.
De kantine werd bovenop
de kleedruimtes gesitueerd,
waardoor een ruim overzicht
over de sportaccommodatie
werd
gerealiseerd.

Wonen, werken, recreatie
Tijnje, uw ideale A7-locatie
lange temijn visie Tijnje 2020
Tijnje is een zeer levendig dorp. Als Tynsters zijn
wij samen sterk. Er wordt veel georganiseerd,
er wordt veel gerealiseerd.
In april 2009 hebben wij de lange termijn visie
“Tijnje 2020” afgerond. Speerpunten zijn
recreatie, herontwikkeling industrieterrein De
Ripen en een multifunctionele accommodatie.
Recreatie
Door het wegvallen van financiële stromen
en het stopzetten van de uitwerking van de
Riper Gebiedsvisie richten wij ons vooral op
kleinschalige projecten. Op korte termijn
willen wij camperplekken realiseren op het
evenemententerrein.
Industrieterrein De Ripen
Bij Gemeente Opsterland

ontbreken

de

financiële middelen om zelf de herontwikkeling
van het zwaar verpauperende industrieterrein
De Ripen te herontwikkelen. Eerdere private
initiatieven zijn geparkeerd in afwachting van de
Riper Gebiedsvisie. De gemeente heeft echter
besloten deze visie-uitwerking te stoppen. Wij
vragen de gemeente de vrijheid om nieuwe
private initiatieven een serieuze kans te geven
als die zich in de komende jaren voordoen.
Multifunctionele accommodatie
Sinds gesprekken over een brede school in
2008 is in Tijnje de wens gegroeid om een
multifunctionele accommodatie te realiseren.
Wij vragen van de gemeente samenwerking en
ondersteuning in het ontwikkeltraject zodat we
binnen enkele jaren de MFA kunnen bouwen.

Multifunctionele Accommodatie Tijnje eO
Multifunctionele Accommodatie Tijnje eo
Openbare bassisschool De pols, dorpshuis
De Trekkerstinte, peuterspeelzaal
’t
Drompeltsje en de gymzaal zijn al lang
over hun houdbaarheidsdatum. Huisarts
Hoekstra,
fysiotherapeute
Schulting
en
andere marktpartijen zijn op zoek naar
bedrijfsruimte. In het dorp bestaat de grote
wens om op korte termijn een multifunctionele
accommodatie te realiseren
met deze
partijen, maar ook met Christelijke school De
Rank, een winkelfunctie, een horecafunctie,
de pinautomaat en mogelijk andere functies.

meldden zich steeds meer partijen die graag
wilden participeren in een multifunctioneel
gebouw.
Helaas
werd
het
integraal
huisvestingsplan door de gemeente opgeschort.

Tijdens de gesprekken in het kader van Vitaal
Opsterland 2 kwam één grote wens vanuit alle
hoeken van het dorp steeds naar voren: de
realisatie van een MFA. Dit zal de komende
jaren de belangrijkste ontwikkeling in Tijnje
moeten zijn. Hoewel gemeente Opsterland
in de ontwikkelscenario’s geen commerciële
marktpartijen wil meenemen en het integreren
van een sportfunctie niet wil opnemen,
In 2008 is op initiatief van de gemeente zien wij grote kansen als dit wel gebeurt.
Opsterland een onderzoek gedaan naar de Kansen voor de scholen, de verenigingen,
kansen en meerwaarde van een brede school bedrijven en de leefbaarheid van het dorp.
in Tijnje. Na een zeer enthousiaste start
kwamen we bij de uitwerking van de plannen Wij vragen van het gemeentebestuur
om
deze
plannen
uit
tot de ontdekking dat De Pols, De Rank en ’t samenwerking
Drompeltsje al zo goed samenwerken dat een te werken en op te nemen in het
huisvestingsplan
waardoor
de
formele brede school weinig meerwaarde integraal
heeft zonder gebruik te maken van een MultifFunctionele Accommodatie Tijnje eo
gezamenlijk gebouw. Tijdens deze gesprekken binnen enkele jaren kan worden gerealiseerd.

Eventuele participanten welke volgens Plaatselijk Belang Tijnje een onderdeel
kunnen vormen van een Multifunctionele Accommodatie:
* OBS De Pols
* CBS De Rank
* Peuterspeelplaats It Drompeltsje
* Dorpshuis De Trekkerstinte
* Jeugdsoos Upstairs
* Huisartspraktijk Hoekstra
* Fysiotherapie Schulting
* Volleybal Vereniging Tijnje
* Gymnastiek Vereniging Tijnje
* Voetbal Vereniging Tijnje
Andere marktpartijen:
* Horeca
* Winkel
* PIN automaat
* Kapsalon
* Schoonheidsspecialiste
* Diëtiste

Alleen lukt niets, maar samen lukt alles

