April 2016
Heerlijk lenteweer was het de afgelopen dagen. Overal zie je de bomen weer groen
worden en menigeen heeft het gras alweer gemaaid. Hopelijk kunnen we de komende
tijd nog meer genieten van een heerlijk voorjaar.
Bent u op 1 april ook bij de neus genomen? Op basisschool de
Pols trapten veel ouders en kinderen in een door de leerkrachten
bedachte grap. Omdat door werkzaamheden het water
afgesloten zou worden werd een ieder verzocht een fles water
mee te nemen. Aangezien er 2 dagen daarvoor inderdaad
problemen met de riolering waren dachten velen dat dit een
serieuze oproep was.
Een geslaagde grap dus!
In april vinden een aantal activiteiten plaats i.v.m. koningsdag. Zo worden
op 22 april door een aantal sportverenigingen de koningsspelen georganiseerd
voor de kinderen van basisschool de Pols en de Rank. En op 27 april vind de
2e editie van de kinderkoningsvlo plaats op het schoolplein van de Pols. Ook
kunt u op deze dag de boekenmarkt bezoeken in de Utkomst.
Op diverse data in mei en juni zal het Iepenloftspul opgevoerd gaan worden. Spannend
dus voor alle mensen die hier al zo lang voor aan het repeteren zijn.
Naast genoemde activiteiten zal het zwemseizoen binnenkort ook weer van start gaan.
Vrijwilligers van het zwembad zijn momenteel druk bezig om alles weer schoon en netjes
te maken.
Genoeg te doen dus in ons gezellige dorp!
Dan nog even een berichtje van Baukje Bron:
Na langdurige afwezigheid zal ik mijn activiteiten stukje bij beetje weer
oppakken. Dat zal dan niet meer elke maand zijn in verband met
plaatsingsruimte en omdat ik momenteel druk bezig ben met mijn eerste
boek, dat voor de zomervakantie zal verschijnen. Uiteraard houd ik u
hiervan op de hoogte.
Tot slot willen we uw aandacht vragen voor de jaarlijkse dodenherdenking op 04 mei. In
de bijdrage van Plaatselijk Belang leest u hier meer over.
Inhoud:
Voorwoord
Activiteiten en berichten
Doarpsrounte en Tuingroep
Drompeltsje
De Pols en De Rank
Zwembad de Wispel
Voetbal
Gymnastiek
Tennis

Volleybal
In gesprek met
Kerkelijk nieuws en Vrouwen van Nu
De Bazuin
Stoarmhoeke
Iepenloftspul Spetters
Kinderkoningsvla en boekenmarkt
Concert Hirma Altena
Europa Kinderhulp

Groep 3 en 4

In onze groep werken we momenteel over de lente.
We hebben verhaaltjes en elfjes over de lente gemaakt.
Wit
Een lammetje
Hij eet gras
En dat is leuk
Leuk

Zwart en wit
Koe en een kalfje
Een koe eet
Graag gras en hooi
Lente

Cynthia

Collin

Lente
In de lente zijn veel bloemen.
De lammetjes en de vogels komen terug.
Ook komen de wespen terug.
De zon gaat schijnen.
Je kunt weer naar het zwembad.

Lente
De bloem
De mooie bloem
De mooie bloem bloeit
Mooi

Marije

Femke

Bruin
De haas
De haas huppelt
Haas verstopt de eieren
Leuk

Wit
Het lammetje
Op het gras
Hij eet het gras
Lekker

Sanne

Jelte

Lente
De bloemen staan in de wei en de zon schijnt.
In de lente worden veel dieren geboren.
En er zijn veel bloemen en veel vlinders.
De wespen komen weer.
Dan kun je weer zonder jas.

Lente
De bloemen groeien.
Groeien in de lente.
En de paarden komen uit de
moeder.

Lysanne

Marri-frouk

Groep 3 en 4
De ponyhof.
Ik ga altijd ponyrijden.
Dit is altijd op woensdag.
Je moet goed de teugels vasthouden.
Je moet je klaar maken voor de draf.

Lente.
Er komen mooie bloemen.
Er komen ook kalfjes.
De zon komt.
Wij gaan voetballen.

Lea

Michelle en Yme

Haas
Haas huppelt
Haas ziet een bloem
Hij eet een lekkere wortel
Lente

Wit
Een lammetje
Hij eet gras
En dat is leuk
Lente

Sido

Hayo

De lente.
De koeien staan in de wei en eten gras.
De bloemen staan in het gras.
De lammetjes worden weer geboren.
In de lente worden de veulentjes geboren.

Een paard.
Ik zet mijn paard in de wei.
Het paard eet dan gras.
Ik haal mijn paard uit de wei.
Ik ga mijn paard borstelen.
Ik geef hem wat water en wat
hooi.

Jitse

Jackelien
Lammetjes
Als je ziet dat er bloed uit de plasser van het schaap komt, dan komt er een
lammetje uit.
Dan wordt er een lammetje geboren.
Iris

Groep 3 en 4
De lente.
In de lente zijn er veel dieren buiten.
En dan komen er kleine dieren, zoals lammetjes en nog veel meer dieren.
En in de lente zijn er veel bloemen, zoals een tulp en een mooie narcis.
De zon is warmer, dus je kunt wel zonder jas buiten lopen.
En in je korte kleren.
Dat is leuk.
Fardau

Geel
De zonnebloem
In de lente
De zonnebloem groeit
Leuk
Thieme

De lente
De bloemen gaan weer groeien.
De lammetjes, de kalfjes en de veulentjes komen weer naar buiten.
De zon schijnt weer.
Sven en Remco

De lam.
Het lam gaat naar het gras.
Hij heeft honger.
Hij heeft honger en eet gras.
Thomas

Ik vind de lente leuk.
In de lente ben ik jarig.
Ik speel vaak buiten.
Ik zie dan tulpen en dan ben ik heel
blij.
Ze geven me geluk.
Akshay

Nieuws uit groep 7 en 8

4 X WIJZER
De komende tijd hebben wij een project van 4 x wijzer.
Dit keer gaat het over de eerste en tweede wereldoorlog.
Ik vind het een erg interessant onderwerp.
De eerste wereldoorlog was van 1914 tot 1918.
In die oorlog was Nederland neutraal.
De tweede wereldoorlog was in Nederland van 1940 tot 1945.
Zoals elke keer moet wij iets presenteren over het project.
Dit keer in de vorm van een tentoonstelling.
Van Bauke de Jong
Kymani
Wij zijn met de klas naar een voorstelling geweest.
Het ging over een jongen genaamd: Kymani.
Hij kwam uit Afrika en is geadopteerd door een
Nederlands gezin.
Hij kwam op school met kinderen uit andere landen.
Hij ging kijken bij welke groep hij hoorde want hij
wou er bij horen, het doel van de voorstelling is
jezelf te zijn. Dat lukt Kymani uiteindelijk.
In de voorstelling werd er niet gepraat alleen maar
gedanst.
Er waren twee drummer, Kymani vond drummen
ook leuk.
Twee

Het was een leuke voorstelling. ☺
Groetjes Gina Andela en Aniek van Dijk

Twee keer oorlog
We zijn op school bezig met 4 keer wijzer.
Het thema twee keer oorlog. Het is best interessant hoor.
Kanonnen, geweren en de musea. Mijn opa heeft de oorlog meegemaakt en komt op school
te vertellen en het beste van alles is, hij neemt misschien zijn Amerikaanse vriend mee die in
het leger ZIT. En mijn opa doet al langer dan 50 jaar de dodenherdenking in Noordwolde. En
mijn boodschap is dat zoiets vreselijks nooit meer mag gebeuren!
Met vriendelijk groet,
Jetze Jager

Schoolvoetbal
Schoolvoetbal komt er weer aan op 13 april.
En wij krijgen training van meneer Schulting een ex Heerenveenspeler
Die gaat ons dan onder school tijd trainen voor het schoolvoetbal.
Er doen 15 spelers mee van groep 6,7 en 8
we gaan op groot veld voetballen. Dan mag je met 11 spelers in het veld.
En ik hoop dat we gaan winnen
Rinze van den Berg
Kymani
Hoi mijn verhaaltje gaat over: Kymani, het verhaal van een drummer.
Dat is een dansvoorstelling. We zijn er dinsdag 22 Maart geweest, in de Skans in Gorredijk .
Het ging over een jongetje uit Afrika, waarvan de vader vlak voor de geboorte stierf en de
moeder kon niet voor hem zorgen. En dus haalden een man en een vrouw hem uit Afrika
naar Nederland. Daar gaat hij naar een school met kinderen uit allemaal verschillende
landen. Maar of hij er wel helemaal bij hoort?...
Wie dat wil weten, moet de voorstelleng bekijken. Er wordt trouwens niet bij gepraat, maar
het is echt een aanrader!!!
Groetjes Thirza Visser.
Oorlogen
De oorlogen hebben we het in de klas over.
Een interessant onderwerp vind ik .
vraag 1: Wanneer was de eerste en de tweede wereldoorlog .
vraag 2: Wie vochten er in de tweede wereldoorlog
vraag 3: Wat is het nationaal socialisme, wie was de leider, wat is de NSB ,wie was de leider?
vraag 4: Wie werden in de eerste en de tweede wereld oorlog vervolgd?
vraag 5: Wie was Anne Frank? Wat doet de Anne Frank stichting?
Om de vragen te beantwoorden hebben we opdrachtkaarten.
En we hebben een verplichte kaart .
Dat is een kaart met allemaal kleine vakjes er in .
En daar zitten zinnetjes in en die zinnetjes moeten we op volgorde gaan zetten en met
plaatjes er bij.
En er zijn 8 kaarten en je moet er minimaal twee kaarten maken.
En we sluiten af met een tentoonstelling en we nodigen mensen uit om te kijken .
Maaike Schokker.
Coderen op de computer
Wij (groep 7-8) hebben een les gehad over coderen, dat houdt in dat je de computer
opdrachtjes geeft. Dan zit je in een wereld op de computer en ben je een poppetje en de
opdrachtjes die je geeft voert hij dan uit. Onze juf die volgt een cursus over coderen en die
gaat ons dat dan leren.
Groetjes Leon Bottema

De cash quiz
We hebben de cash quiz gedaan. Er kwam een mevrouw in de klas die bij een bank werkt.
Ze legde veel dingen uit die over geld gaan. Daarna gingen we het spel spelen. Het waren
allemaal vragen waar we antwoord op moesten geven. In het eerst groepje zat ik met
Amarins, Esmee en Jan Jisse. En toen had ons groepje gewonnen met 130 euro! (het geld
was natuurlijk niet echt) maar het was wel leuk! Daarna deden we het nog een keer toen zat
ik in het groepje met Floris, Jetze en Leon. Alleen toen moesten we stoppen dus we zouden
een andere keer weer verder gaan.
Groetjes Fenne Rekoert

4XWIJZER
Ons vierkeerwijzer project gaat over twee keer oorlog.
De eerste oorlog begon in 1914 tot en met 1918.
De eerste wereldoorlog is ook wel genoemd LOOPGRAVENOORLOG want toen werden er
erg veel loopgraven gegraven. Van soms wel 40.000 km lang. In die zelf gegraven
loopgraven werd er ook wel gifgas gespoten en als veel op je kreeg dan werd je blind en je
kon er dood van gaan. De Tweede wereldoorlog begon in Nederland in 1940 en eindigde in
1945. In de tweede wereldoorlog waren de Duitsers aan de macht, Hitler wilde heel Europa
veroveren, ze gingen met hun leger als eerst naar Polen dat was in 1939. In 1940, 10 mei
kwamen de Duitsers Nederland binnen. Ze bombardeerden Rotterdam helemaal plat en ze
zeiden, als Nederland zich niet overgaf dan bombardeerden ze nog meer steden in
Nederland.
Dit was ons verhaal van vierkeerwijzer
Groetjes: Sterre de Goede en Amarins van der Veer

2e wereld oorlog
Van 1940 tot 1945. Hitler kwam aan de macht in Duitsland en hij beloofde dat het beter zou
gaan met Duistland.
Hij zij tegen alle Duitse mannen dat ze in fabrieken kogels en geweren moesten gaan maken.
Op 10 mei 1940 was het zo ver Duistland kwam Nederland binnen.
Nederland was niet voorbereid en na een paar dagen bombardeerde Duitsland heel
Rotterdam plat.
En na de aanslag gaf Nederland zich over. Hitler had een hekel aan Joden, homo’s en
zigeuners.
5 Mei 1945 gaf Duitsland zich over en was Nederland vrij!!!
♥Nova Knobbe en Marije van der Veer ♥
Schoolvoetbal/4x wijzer

Hallo wij zijn al hard aan het oefenen voor het schoolvoetbal toernooi. Er doen 15 kinderen
er aan mee. Het schoolvoetbal toernooi is op 13 april. Wij krijgen ook training van een oude
Heerenveenspeler meneer Schulting dat is leuk.
Ik hoop dat we dit jaar een wedstrijd winnen!
En we hebben ook weer een nieuw 4x wijzer project. Het thema is 2x oorlog, in de oorlog
had je ook distributiebonnen, die kon je allen krijgen met een speciaal bewijs als je het had
gekocht kon je eten kopen op de bon stonden cijfers en in de krant kon je kijken wat je voor
de cijfers kon krijgen.
♥Groetjes Esmee Van Linde♥
Coderen
Wij hebben nu ook een nieuwe les,
coderen in de klas.
Dat is erg leuk want dan kan je op
de computer dingen doen en dan
kan je met codes dingen laten
bewegen. We hebben al één les
gehad die was erg leuk want dan
moest je op de computer een
poppetje besturen met codes dan
moest je codes achter elkaar
plakken en dan klikte je op start en
dan ging dat poppetje de dingen
doen wat jij hebt gecodeerd. Dan
moest je bijvoorbeeld een huis
bouwen en mijnen en in de
moestuin dingen planten en
oogsten. Wij krijgen waarschijnlijk
ook nog een soort robotje in de klas
die je dan helemaal met de
computer kan programmeren. Dat
lijkt mij erg leuk.
Groetjes Floris Verboom

Kymani
Hoi ik ben Jan-Jisse ik ben naar Kymani
geweest. Het was een dans waar een heel
verhaal achter zat. De jongen was een heel
goeie drummer die over al bij wilde horen
maar kwam er achter dat hij gewoon zichzelf
moest blijven.
Groeten Jan-Jisse

Twee wereldoorlogen
Groep 7\8 hebben een project over de eerste en tweede wereldoorlog. Na drie weken
moeten we 5 vragen weten. Na die drie weken moeten we ook een tentoonstelling geven.
Dat iets met de eerste en tweede wereldoorlog heeft te maken. De tweede wereldoorlog
begon op 10 mei 1940 hij eindigde op 5 mei 1945. In die oorlog leefde Anne Frank. Ze was 11
jaar toen de oorlog begon. Anne Frank is zo beroemd geworden omdat ze in haar dagboek
schreef en dat is in 104 landen uitgegeven.
Anne Frank schreef het laatst in haar dagboek op 1 aug. 1944. Want toen werden ze
opgepakt en gearresteerd. Samen met 2 helpers (Johannes Kleiman en Victor Kugler).
Anna Veenstra en Sytske de Jong

Pasen

In verband met Pasen is onze bestuursvergadering van maart
doorgeschoven naar 4 april. Bij het indienen van de Tijnjeboadepagina
zijn de besproken zaken vanuit de bestuursvergadering dus nog niet
verwerkt.

Opknappen begraafplaats

In de vorige Tijnjeboades hebben we u geïnformeerd over de plannen
voor het opknappen van de algemene begraafplaats. De gemeente is
inmiddels gestart met het aanbrengen van drainage omdat een deel van
de begraafplaats altijd erg nat blijft.

Bestemmingsplan “Tijnje – Kom”

Sinds 26 februari ligt gedurende 6 weken het voorontwerpbestemmingsplan “Tijnje – Kom” ter inzage. Net als eerder het bestemmingsplan
buitengebied, was het oude plan gedateerd waardoor het moest worden
bijgewerkt. Het bestemmingsplan heeft tot doel om een actuele
juridisch-planologische regeling te geven voor het plangebied. Het plan
kan worden ingekeken op het gemeentehuis, maar ook via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad
“Bestemmingsplannen”, waarna u kunt zoeken op “Tijnje”. Gedurende
de inzagetermijn kunt u reacties indienen bij de gemeente.

4 mei herdenking

Op 4 mei zal ook in Tijnje weer de jaarlijkse herdenking plaatsvinden
van slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Na een stille
omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de
begraafplaats. De overdenking wordt dit jaar gedaan door onze nieuwe
dominee, mevrouw Dieuwke van der Leij. Ook zullen de schoolkinderen
gedichten voordragen. Thema van de herdenking is dit jaar wederom
„Vrijheid geef je door‟. Op de volgende pagina vindt u het programma.
Tijdens de herdenking wordt de Breewei afgesloten voor het verkeer.

Dorpsbudget

Na een aarzelende start vorig jaar, weten de Tijnster organisaties
steeds beter de wegen te vinden voor een aanvraag uit het
dorpsbudget. Dit is een budget wat wij vanuit de gemeente beschikbaar
krijgen voor het versterken van de leefbaarheid in het dorp. Momenteel
stromen de aanvragen behoorlijk binnen. Als ze voldoen aan de
gestelde criteria, wordt een bedrag uitgekeerd, zolang er geld in de pot
zit. Voorwaarden een aanvraagformulieren vindt u op onze website.

Stille Omgang & Herdenking
4 mei 2016
“Geef vrijheid door”
“De vrijheid omarmd”

19.00 Samenkomst in kerk Rolbrêgedyk met muzikale omlijsting
19.10 Opstellen voor route langs Breewei, Warrewei, Winia Ikkers en
Master Roordawei
19.15 Vertrek naar Algemene Begraafplaats
19.35 Kranslegging bij monument
19.36 Overdenking door Ds. Dieuwke van der Leij
19.45 Koralen door de Bazuin
19.52 Voordracht door schoolkinderen
19.56 "The Last Post" door de bazuin
19.57 Klokluiden - ter nagedachtenis aan hen die hun leven gaven
20.00 Twee minuten stilte
20.02 Klokluiden - een oproep voor vrede, veiligheid en gerechtigheid
20.04 Wilhelmus vers 1 en 6 door de Bazuin
20.06 Afsluiting door voorzitter van Plaatselijk Belang

Indien het voor u bezwaarlijk is om deel te nemen aan de stille omgang,
kunt u rechtstreeks naar de begraafplaats gaan.
U wordt vriendelijk verzocht om tussen 18.00 en 21.00 de vlag halfstok
te hangen. De Breewei zal tussen 19.15 en 20.10 worden afgesloten
voor verkeer om de herdenking op gepaste wijze te kunnen laten
plaatsvinden.
Wij hopen dat er weer veel mensen aanwezig zullen zijn.

Voorverkoop
Lespakket
Kassahulpen/toezichthouders
Schoonmaken zwembad
Tarieven seizoen 2016
Inschrijfformulier

Zwembadnieuws
Start zwemseizoen 2016
Laat het mooie weer maar komen!!! Als alles meezit kunnen wij op zaterdag 30 april a.s. los
met het nieuwe zwemseizoen. De zwemlessen en het dameszwemmen zullen vanaf dinsdag
17 mei ook weer van start gaan, mits het weer dit toelaat uiteraard. Blijf ons daarvoor
volgen op onze website of facebook.

Voorverkoop

De voorverkoop van abonnementen en leskaarten zal plaatsvinden op maandag
25 april en dinsdag 26 april bij het zwembad van 18.30 uur tot 20.00 uur. Alleen
indien u uw abonnement tijdens de voorverkoop komt ophalen en betalen profiteert u van
een mooie korting (zie tarieven). Graag het onderstaande inschrijfformulier van te voren
invullen en mailen naar dewispel@live.nl of inleveren bij Janne de Koster (Breewei 54,
Tijnje). Dit formulier is ook te downloaden op onze website www.tynje.nl/zwembad.
Tijdens de voorverkoop kunt u bij ons betalen met de pin!

Lespakket 2016

Speelse waterlessen: Voor kinderen die op 1 mei 2016 4 jaar of ouder zijn. Bedoeld om
kinderen watervrij te maken en zo voor te bereiden op de zwemlessen voor het A-diploma.
Kinderen die al watervrij zijn hoeven deze lessen dus niet speciaal te volgen.
Diploma ’s A, B en C: Voor kinderen die op 1 mei 2016 5 jaar of ouder zijn.
Zwemvaardigheid I, II en III: Een vervolg op de diploma’s A, B en C. De zwemvaardigheidsopleidingen zijn gericht op het vergroten van zwemvaardigheid en plezier! Geschikt voor
kinderen en volwassenen.

De zwemlessen starten in principe op dinsdag 17 mei aanstaande. Zo spoedig mogelijk na de
voorverkoop wordt u via onze website en via briefjes op de scholen geïnformeerd over de
lestijden en groepsindeling.

Kassahulpen en toezichthouders
Al onze kassahulpen en toezichthouders hebben een inventarisatieformulier van ons
ontvangen. Wij willen iedereen vragen om dit formulier zo snel mogelijk terug te sturen via
de mail of in te leveren bij Janne de Koster (Breewei 54).
Maar natuurlijk zijn wij ook altijd nog op zoek naar extra kassahulpen. Het kost niet veel tijd,
per seizoen 3 à 4 keer een middag, en het is nog gezellig ook. Dus lijkt het u wel wat, graag
aanmelden bij Janne de Koster.

Schoonmaken zwembad

Ook dit jaar zullen er weer diverse schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden bij het
zwembad. Op zaterdag 16 april eerst de grote schoonmaak van het bad en terrein en op 18,
19 en 20 april gaan we weer eens fllink aan het soppen in het zwembadgebouw. In het
kader van vele handen maken licht werk kunnen we hierbij wel wat hulp gebruiken. Hiervoor
graag aanmelden bij Marjanne de Goede (571915) of Janne de Koster (571499) of via de
mail.

Tarieven seizoen 2016
Abonnementen:
Gezinsabonnement
Bijkaart voor kinderen t/m 17 jaar
Individueel abonnement t/m 17 jaar
Individueel abonnement 18 jaar en ouder

normaal
€ 69,00
gratis
€ 32,50
€ 39,50

Losse baden:
Kinderen t/m 17 jaar
18 jaar en ouder

€ 2,50
€ 3,00

Lesgelden*:
Speelse waterlessen
Diploma A
Diploma B
Diploma C
Zwemvaardigheidsdiploma’s
Dameskaart

€
€
€
€
€
€

In de voorverkoop
€ 59,00
gratis
€ 27,50
€ 34,50

30,00
60,00
40,00
40,00
30,00
10,00

*Voor de leszwemmers en de dameskaart is een abonnement verplicht.

Het bestuur wenst u ook dit seizoen weer veel zwemplezier in ons
gezellige bad!

Zwembad De Wispel, contact: dewispel@live.nl info: www.tynje.nl/zwembad

Inschrijfformulier abonnementen seizoen 2016
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Abonnement:
□ Individueel abonnement t/m 17 jaar

Geboortedatum:

□ Individueel abonnement t/m 18 jaar en ouder

Geboortedatum:

□ Gezinsabonnement
GRATIS Bijkaart(en) voor kinderen t/m 17 jaar
○ Naam

Geboortedatum:

○ Naam

Geboortedatum:

○ Naam

Geboortedatum:

○ Naam

Geboortedatum:

Zwemlessen:
○ Naam

Geboortedatum:

○ Naam

Geboortedatum:

○ Naam

Geboortedatum:

Gewenste leskaart:
□
□
□
□

Speelse waterlessen *)
Diploma A/B/C *) **)
Zwemvaardigheidsdiploma 1/2/3
Dameskaart

*) Voor speelse waterlessen en diploma A geldt, dat wanneer niet wordt voldaan aan de leeftijdseis,
de badmeester beslist of en in welke groep de leerling wordt geplaatst, eventueel na een proefles.
**) Voor diploma A aangeven in welke groep de leerling vorig seizoen zat.

Graag dit formulier zo volledig mogelijk invullen in verband met de indeling van de
zwemlessen en de controle op de leeftijden!

Nieuws van vv Tijnje
Resultaten
Het eerste lijkt weer iets beter te gaan. Na de zeperd tegen de Walden, werd een punt gepakt tegen
Flamingo. Op basis van het spel hadden dat er 3 moeten zijn. Vervolgens werd tegen kampioenskandidaat
Langweer een kleine 0-1 nederlaag geleden, maar het spel en inzet was zeer goed. Op paasmaandag werd
in de harde wind een zeer knappe 2-4 overwinning gepakt bij St Jacob. Afgelopen zondag stond de kraker
tegen Wispolia op het programma. Het werd een klinkende overwinning voor Tijnje: 0-9.
Het tweede moet nog vele wedstrijden inhalen. Mochten deze inhaalwedstrijden allemaal omgezet
worden in een overwinning dan doen ze zelfs nog mee voor het kampioensschap. Helaas werd er tegen
Aengwirden verloren met 4-2. Het 3e laat een keurige 5e plaats in de competitie zien.
Onze E-pupillen draaien mee in de middenmoot. De F1 staat op een verdienstelijke 2 e plek. Daarnaast
doen de kabouters elke zaterdag ook weer hun uiterste best. Leuk om te zien dat er voor kabouter
voetbal veel belangstelling is.

Rikus blijft
Door een ludieke actie – de aanschaf van een oldtimer
brommer – heeft het tweede ook komend seizoen een
trainer. Er werd voldaan aan de grootste wens van de
trainer: in bezit komen van een Batavus combisport uit
1966. Het was geen gemakkelijke opgave, maar het is
gelukt!

Veiling
Vrijdag 11 maart hebben we een veiling gehouden om de financiële positie van de club te kunnen
versterken. De opbrengst overtrof de verwachtingen: € 4.700,-. Hier zijn we ontzettend trots op en we
willen dan ook graag alle vrijwilligers, organisatoren en bieders bedanken. Maar natuurlijk een speciaal
dankwoord voor onze sponsoren. Zij hebben alles kosteloos beschikbaar gesteld, waardoor wij dit
fantastische bedrag binnen hebben kunnen halen voor onze club. Fantastisch!!!

Bliksemloterij
Na het succes met de veiling, staat op vrijdag 29 april onze jaarlijkse bliksemloterij weer voor de deur. Ja
letterlijk voor de deur, want onze leden komen weer langs met de bekende loten. Later op de avond zal in
de kantine de winnende nummers bekend worden gemaakt. We hopen dat het net als andere jaren een
groot succes mag worden.

Nieuwe bruggetjes
In het kader van NLdoet zijn er twee prachtige stevige
betonbruggen geplaatst bij het trainingsveld. Alle
vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet!!

Prijzen verloting
Tijdens de wedstrijd tegen Langweer was de bon van Kapsalon Sabina voor Frans van der Vliet.

Eerstkomende thuiswedstrijden 1e team
10 april

Tijnje – AVV

14.00 uur

GV TIJNJE
Wedstrijden
Voor wie het even gemist heeft; onderstaand artikel is
geplaatst op de site van zowel de Woudklank als de Sa!.
Op zaterdag 12 maart vond de 2e plaatsingswedstrijd
plaats in Nieuwehorne. GV Tijnje kwam in de categorie
Senior G uit met 6 deelneemsters. Er waren maar liefst 3
turnsters die met een medaille terug gingen naar Tijnje.
Hedwig Oldenhof veroverde de 1e plaats, Tirza v/d Wolf
de 2e en Eveline Veenstra een 3e plaats. Deze drie
turnsters hebben zich ook geplaatst voor de Friese
Kampioenschappen op 16 april. Femke Kerkstra, nog
medaille winnaar bij de 1e plaatsingswedstrijd,
blesseerde zich bij brug en viel daardoor buiten de
prijzen. Marjan Paulusma en Rowan de Jong vielen niet in
de prijzen.

Fitness
Op woensdag 16 maart zijn we begonnen met fitness. Deze eerste keer was een
inloopavond om te ervaren hoe leuk het is. Het was meteen druk in de gymzaal! Er waren
veel mensen die wilden kijken wat fitness in de gymzaal betekend en welke oefeningen er
gedaan kunnen worden met alle gymtoestellen. Nou dat zijn er veel! Onze trainster Johanna
Wesseling heeft alle deelnemers spieren laten voelen waarvan ze niet eens wisten dat ze ze
hadden.
De inloopavond was dus een succes en ook op de vervolgtrainingen hebben veel mensen
zich in het zweet gewerkt. Wil jij ook mee doen? Loop dan op een woensdagavond eens de
gymzaal binnen. We fitnessen van 19.00 tot 20.00 uur. Besluit je vaker te willen komen dan
schaf je voor slechts €30,00 een 7-rittenkaart aan. Kun je niet iedere woensdagavond?
Geen probleem, je tegoed op je 7-rittenkaart blijft gewoon staan.
We zien je in de gymzaal!

VOLLEYBAL APRIL 2016
Het seizoen 2015-2016 loopt al weer op zijn eind. Voor de
teams staan er nog een klein aantal trainingen en een paar
wedstrijden op het programma, waarna we de deur van de
gymzaal wat de volleybal betreft achter ons dichttrekken,
om ons op te maken voor hopelijk een mooie zomer.
Tegelijkertijd is april de maand van de traditionele afsluiting
van het seizoen en de bekende activiteiten.
KOEKACTIE – KOEKACTIE – KOEKACTIE – KOEKACTIE – KOEKACTIE
Op maandagavond 11 april komen de jeugd- en seniorenleden bij u langs voor de
koekactie. We hebben de speciale koekactiekoeken bij ons. Met het kopen van één, twee,
drie of vier koeken steunt u onze vereniging. Voor u een overzichtelijke bijdrage voor een
paar lekkere koeken, voor de volleybalvereniging een moaie ynstruier om de activiteiten door
te kunnen zetten. Mogen we weer op u rekenen?
COMPETITIE
De meeste teams spelen de laatste wedstrijden van het seizoenen, tot net voor de
meivakantie, om des keizers baard. Het eerste damesteam heeft zich overtuigend
gehandhaafd in de derde klasse. Zowel de degradatieplaatsen als de promotieplaatsen zijn
ver uit het zicht verdwenen, wordt het de vijfde of de achtste plek?
Het tweede damesteam is kansrijk om het seizoen een mooi slotakkoord te geven. Nadat
de dames van hun grootste concurrent JMC 2 met 2-1 wonnen, hebben ze geen set meer
afgestaan. Omdat JMC recent nog een set verloor, hebben de dames met nog twee
wedstrijden te gaan een voorsprong van drie gewonnen sets. Je zou zeggen: dat mag niet
meer misgaan. Nog even kop erbij en plat ervoor, en wie weet kunnen we in mei leuk
nieuws brengen.
Het derde team staat in de overvolle middenmoot. Een paar gewonnen dan wel verloren
sets kan beslissen of ze derde dan wel zevende worden. Alle reden om de ervaring zijn
werk te laten doen en nog een mooie eindklassering te bewerkstelligen.
Het b-team is er nog niet in geslaagd tegenstanders nog meer sets afhandig te maken. Veel
tegenstanders hebben ervoor gekozen hun jeugd in een relatief jonge klasse onder te
brengen, om daarmee kansrijk te zijn om eens een wedstrijdje te winnen. Volgend jaar
zullen onze meiden de ervaren speelsters zijn in de b-klasse, en we rekenen dan op een paar
mooie resultaten. Dat moet dan zeker kunnen!
DOS 1
VCS 2
DFS 3
ODS 4
Roeken/DVC 4
Turfst. 4
DOVO 4
Tijnje
Kwiek 3
Oerterp 4
Suameer 2
Veenwouden 3

19 56
19 44
18 40
18 34
18 28
18 26
19 26
19 25
18 23
19 14
17 7
18 7

Tijnje 2
JMC 2
VC058 10
Tijnje 3
HVC 5
VCS 3
AVIOS 2
ODS 5
DWS 3

14 37
13 31
14 20
14 20
14 20
13 19
13 18
13 9
14 6

Oer ’t Net
DSO
SVT
Turfst. 2
AVIOS
BSV
DFS
DWS
HVC
Turfst. 3
Tijnje

18 52
17 48
18 38
17 31
17 27
17 25
17 23
17 16
17 13
17 11
18 1

It tredde

10 maart einliks werris spylje, tsjin ODS 5. Bettie is op wintersport, Siepie hat it drok mei
Spetters. Lokkich wol Nina mei ús mei, want it twadde is frij. De 1e set spylje wy goed, 22-25.
De 2e set wurkje wy in efterstân wei, it wurdt noch hiel spannend mar wy ferlieze krekt, 2523. De 3e set is ferskrikkelik, hotseknotsspul. Neffens coach Anneke like it op Comedy
Capers. Op in stuit lei Nina boppe op Coby op ‘e grûn. Wy allegear slappe knibbels fan it
laitsjen. Under de dûs ha wy it mar oer feestjes fan 50 hân, dy ’t der oan komme. Letter stie
op de app dat wy yn de kantine ús ‘gêne’ oer de wedstriid fuortsûpt ha.
De 17e is it wer safier, Tynje 3 tsjin Tynje 2, en ek noch mei in Tynster skiedsrjochter, Amke.
Wy winne de toss, Rianne hat it plan fuort klear: T2 hat it fjild opboud, de papieren ynfolle,
jim winne de toss, wolle wy de punten. Sa wurket dat net, dy krije jim net samar. De 1e set
giet it lyk op, mar dan stûket it by ús en krije wy noait in punt wer, 15-25. De 2e set nimme
wy in foarsprong, dan wurdt it spannend, fan beide kanten moai spul, wy ferlieze dochs, 1925. De 3e set mislearret alles by ús, gjin pass, dus gjin oanfal. Wy rinne efter de feiten oan, 725. It twadde bliuwt dus kreas boppe oan stean. Yn de kantine 2 tafels fol en noch wat seure
op mekoar. De peasaaikes fleane troch de loft. Dêrnei nei it earste te sjen. Dy spylje hiel
moai en winne.

31 maart moatte wy betiid tsjin DWS. Siepie hat frij fan Spetters dus kin noch ien kear mei.
Se hat gjin tiid om te iten dus hat in apel by har. By Wynjewâld moatte wy omride en komme
úteinlik fia Waskemar en Bakkefean teplak. Fiersten te let fansels. Mar de tsjinstanner is hjir
al oan wend rekke. Wy spylje yn in gymseal, dus mar 1 wedstriid. Dit moat efkes wenne. De
1e set gean wy lyk op. Wy snappe neat fan de puntentelling, mar dan blykt it telboerd
ferkeard om te stean. Wy winne de set al, 18-25. De 2e set steane wy al gau in ein foar, dan
in dipke en sy helje ús wer yn. As der in famke fan harren blessearre rekket, binne wy fan
slach en litte punten sitte. Krekt op ‘e tiid binne wy der wer by om de set út te meitsjen, 2325. De 3e set wurde wy wat giesten en meitsje flaters. Mar wy sette troch en witte mei wat
‘kunst- en vliegwerk’ dochs de folle winst te pakken, 23-25. Tsja, seit Bettie, wy ha sa’n ein
omriden, no wolle wy de punten ek ha. Yn de kantine freegje wy in bekinde hoe’t wy it beste
wer werom ride kinne. It kin folle koarter, mar dan moatte wy oer in dyk dêr ’t gjin auto’s yn
meie. Dy hiene wy de hinnereis wol sjoen, mar ja, wy ha wer te netsjes west. Der wurdt noch
al in kommisje ynsteld om ús jierlikse reiske te regeljen. Soks is hiel wichtich, fansels! Dan
binne wy samar wer thús.
Marijke

IN GESPREK MET .....
Het is nog hartje winter als ik op een maandagmiddag een bezoek breng aan de familie Tolsma van minicamping "De lytse Boer" aan de Riperwei in Tijnje.
De heer des huizes, Harm Tolsma laat mij eerst de camping zien, die toch groter is dan de naam doet
vermoeden. 's Winters is het er niet druk. Een aantal bewoners heeft er een permanente of tijdelijke plek
en momenteel wonen er ook Roemenen. Mensen met tijdelijk werk in deze regio kunnen hier verblijven
zolang de werkzaamheden dat vereisen.
's Zomers is het drukker en komen de recreanten. Dan biedt de familie Tolsma ook recreatieve
activiteiten, waaronder paardrijden met hun eigen dieren. De jongste dochter van het gezin, die in
Leeuwarden voor dierenartsassistente studeert, stelt dan ook haar eigen paard ter beschikking. Privé
heeft de familie dan nog een hond en een kat. De kat is door een dankbare klant geschilderd. Het valt
meteen op,dat er nogal wat schilderijen hangen. Dit portret van de kat en meerdere schilderijen sieren de
muren in de riante en gezellige woonkeuken die als centrale plek van de woning ook dienst doet als
kantoor.
Harm is geboren in Nij Beets en ook zijn geboortehuis is vereeuwigd in een schilderij, dat prominent in de
woonkeuken hangt. Harm en Hannie zijn vijftigers en derhalve zijn de kinderen, op de jongste dochter na,
al de deur uit. De camping fungeert niet als hoofdbron van bestaan. Harm is regionaal distributeur van
dagbladen zoals De Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, Trouw, de Volkskrant en het AD. Om een
goede indruk te krijgen van wat dit werk inhoudt, ben ik een nacht en vroege ochtend met Hannie en
Harm mee geweest om het zelf te ervaren. Allereerst is er in Drachten het distributiecentrum, waar alle
kranten aangeleverd worden en van daaruit door de distributeurs naar de bezorgers worden gebracht. De
regio van de Tolsma's is tamelijk groot en wordt ongeveer begrensd door Aldeboarn, Luinjeberd en Nij
Beets. Ook bezorgen zij zelf kranten in de uithoeken van het gebied en in Tijnje. Zaterdag is voor hen de
drukste dag van de week met de extra weekendedities van de dagbladen. Het is dan ook al omstreeks het
middaguur voordat voor hen het weekend begint, dat dan ook al weer op maandagmorgen zeer vroeg
eindigt! Vaak trekken ze er dan nog even op uit in eigen land of maken het thuis lekker knus en gezellig.
Op de camping is altijd werk en de drukkere tijden zijn in aantocht. Er is altijd wel onderhoud aan terrein
en de verblijven. Het komt goed uit uit, dat Harm veel ervaring heeft opgedaan bij Loonbedrijf Lolkema.
Voor terreinwerkzaamheden heeft hij een tractor en voor het krantenwerk beschikken ze beiden over een
auto. Soms ontstaat er irritatie en spanning als het afleveren door wat voor oorzaak dan ook vertraging
oploopt. Penibel was het afgelopen winter met vaak gladde wegen, maar ze zijn er toch in geslaagd de
kranten te bezorgen voor zover het weer en de toestand van de wegen het toelieten. Deze keer is er
oponthoud doordat er kranten niet op tijd zijn afgeleverd op het station in Heerenveen. Gelukkig komt
om vijf uur 's'middags het verlossende telefoontje en wordt er direct koers gezet naar Heerenveen.
Het campingterrein is vrij uitgebreid en er is ook een vijver en voor warme dagen een zwembad. In de
verte zie je de paarden lopen, die in de winter 's nachts op stal staan. In het verlengde van de woning
heeft Harm een werkplaats met daarin een houtkachel. Er staan nog diverse gebouwen op het terrein, die
nog gerestaureerd zullen worden.
Aangezien het interview dit keer korter is dan anders, is ook het verslag beknopter.
Als afsluiting vind ik deze woorden wel toepasselijk:
" De morgenstond heeft goud in de mond.
Wie opstaat voor dag en dauw
ziet de zon opgaan,
in zomer en winter.
Mogen zij die voor ons werken
de kracht en energie ontvangen,
opdat andere mensen verlicht
en ontspannen aan hun dag mogen beginnen."
BAUKJE BRON

Protestantse Gemeente
Tijnje/Terwispel
Rolbrêgedyk 6, 8406 AN Tijnje
De Streek 25, 8407 EE Terwispel
Predikant: Ds. D. van der Leij.
Kerkdiensten
10 april
17 april
24 april
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei

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

Ds. D. v d Leij
Ds. H.J. de Groot
Drachten
Ds. D. v d Leij
Ds. J. D. de Haan
Drachten
??
Hemelvaart
Zangdienst
Ds. D. v d Leij Pinksteren, Bevest. ambtsdragers mmv De Bazuin

Liturgisch bloemschikken,
info en opgave bij Wilma Altena
Verdieping
voor wie wat dieper in gesprek wil over het geloof.
Data en tijd: vanaf januari 2016, in overleg
Info en opgave bij Jan Willem de Bruin

Tijnje
Tijnje
Terwispel
Tijnje
Tijnje
Terwispel
Tijnje

Catechisatie.
2 groepen: tot 12 jaar en vanaf 12 jaar
Bij leiding thuis. Info: Stienstra's Tel: 571869

Vrouwen van Nu Gersloot e.o.
“Wat een circus”
Dinsdag 15 maart 2016 om 20.00 uur in Tjaarda te Oranjewoud heeft onze afdeling via sectie
ontspanning weer genoten van het stuk “Wat een circus”van de cabaretgroep Twee recht twee
averecht. Wij waren er met 14 leden. De hele zaal was gevuld, met allemaal dames uit de
omgeving van Heerenveen.
De dames Julia Lenstra, Lucina Bolding, Alie Stroeve en Janet van Veen brachten ons een
sprankelende show als circusartiesten, waarvan één koppig is en geen salto wil maken.
Al bekvechtend brengen ze op humoristische wijze allerlei situaties naar voren, over Epke
Zonderland, oppasmoeders, kaartjes, die haast niet meer verstuurd worden, de zorg, waar we
voor moeten zorgen, om die te krijgen, de gewoonte bezig te zijn met facebook.
Dit spel wordt afgewisseld met mooie liedjes.
Na vele jaren optreden was dit helaas hun laatste keer.

CHR. MUZIEKVERENIGING

“De Bazuin”
TIJNJE
Hallo dorpsgenoten en muziekvrienden ,
Muziek voor Volwassenen.
Inmiddels zijn we een paar weken verder met ons project en het gaat fantastisch! De
muzikanten zijn druk aan het oefenen en het klinkt al prachtig. In de “Sa” van deze week staat
een reportage over deze groep muzikanten.
We sluiten dit project af met een concert, samen met de Bazuin.
Zodra de datum, tijd en locatie bekend is, wordt dit gemeld in de Tynjeboade.
ONFK
De Bazuin zal deelnemen aan het ONFK (Open Nederlands Fanfare Kampioenschappen). Op
vrijdag 8 april as zal dit plaatsvinden in de Lawei te Drachten.
We zijn al een aantal maanden druk aan het oefenen om het verplichte muziekstuk goed
onder de knie te krijgen.
In onze divisie doen in totaal 4 orkesten mee. De geblindeerde jury zal een kritisch oordeel
geven over de orkesten en bepalen wie de 1e prijs wint. Het ONFK begint om 16 uur. Door
middel van loting wordt de volgorde bepaald.
Het try out concert voor het ONFK hebben we inmiddels gehad. Dat ging vrij goed. Nog een
paar puntjes op de i zetten en dan op naar de Lawei. Op onze site en op Facebook zullen we
het resultaat bekend maken!
Planning
Onze jaarlijkse bloemenactie wordt gehouden op maandag 2 en dinsdag 3 mei. We komen
dan weer bij iedereen in Tijnje en omstreken langs met prachtige planten.
Woensdag 4 mei zal de Bazuin weer aanwezig zijn bij de jaarlijkse dodenherdenking.
Zaterdag 4 juni is de Slachte Marathon. De Bazuin zal daar samen met de Boljeijers ergens
op het traject de deelnemers muzikaal toejuichen.
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

Een verslagje van onze buurtvereniging “De Stoarmhoeke”
Een en al gezelligheid ….!!!!
Het 25 jarig bestaan van onze buurtvereniging kwam aan bod. En niet te vergeten het Tijnje feest waar wij
de 3e prijs wonnen. Het 25 jaar bestaan hadden we al uitbundig gevierd met het Amstor theater. Naar
aanleiding hiervan is er een krant uitgebracht waar een terugblik in is te vinden van de afgelopen 25 jaar “
De Stoarmhoeke” H. Minkes van onze buurt heeft nog een diapresentatie gehad over de opbouw wagen en
buurtversiering. Ook is er nog gesproken over de buurpreventie via whatsapp. Zoals het er nu op lijkt
hebben wij als buurt dit goed voor elkaar. We hopen op deze manier onze veiligheid te waarborgen. En dan
hebben we natuurlijk weer activiteiten op onze kalender gezet. Om de veiligheid te waarborgen zetten we
hierin geen data's :-). Bij de rondvraag komen steeds dezelfde onderwerpen naar voren zoals:
het groenafval storten in bos ! Snelheid auto's ! Hondenpoep !
Dit wordt door het bestuur goed onder de loep genomen en ze komen hier zeker weer op terug.

Tijd voor gezelligheid.....!!!.en een natje en droogje.
Het rad van fortuin kost een paar centen maar dan zijn er ook mooie prijzen te winnen. Ieder jaar worden
deze weer ingebracht door de leden zelf. En ja hoor een heel ander spel “SEXEPOEL” wat we ons hierbij
moeten voorstellen?? We kregen allemaal vragen waarop we alleen met man of vrouw mochten antwoorden.
Daarna werd er een man en vrouw gevraagd om naar voren te komen.
Deze kregen een opdracht van b.v spijker in fles, beschuit eten en fluiten, snelste geblinddoekt
yogert eten, geblinddoekt paard tekenen, inrollen in closetpapier. Als de vrouw won en je had vrouw
opgeschreven dan was het antwoord goed.
En de winnaars waren onze nieuwe bewoners van nummer 32 met maar 2 fouten.
Nogmaals van harte en welkom.

Tijd voor nog meer gezelligheid.......!!!! De Dream van Renskje Lageveen.
Sommige buurtgenoten dromen over een uitje zo ook Renskje. Een pracht van een dream
dat we met elkaar als uitje in een vliegtuig gaan. Maar zoals altijd brengt dit de nodige
discussies op gang. Toch komt er weer een besluit zodat iedereen naar tevredenheid
meegaat. De taken worden goed verdeeld zo hebben we een ware stewardess ( Sjoukje) een
piloot (Jeen). En (Teade) die de reis betaald samen met (Femmie). We verzamelen ons
allemaal op de prachtig versierde Breewei dit door ( Durk,Gina en Hendrika) verzorgd.
Iedereen stapt in en ook op de vleugel wordt plaatsgenomen. Riemen vast onze piloot
(Jeen) geeft een straal gas en daar gaan we dan. In het vliegtuig werd gezongen en
gedommeld, genoten en door de raampjes gekeken. Wat wonen we toch in een prachtige omgeving zei
menigeen. Ook de landing was weer op de Breewei waar iedereen vanuit Tijnje ons al stond op te wachten
en te zwaaien met rode zakdoeken.
Troch de grute skok van de landing wie de dream van Renskje uut.
Een pracht van een afsluiting van onze buurtavond.
Buurtgenoot Riekje Jeninga.

Activiteitenkalender
April
8
11
11
15
15
16
21
22
25+26
27
27
27
29
30
30

Drive-in Bioskoop Iepenloftspul Tynje: met de film We're the Millers
Ús Gemak Afsluiting seizoen; workshop met hapje en drankje. Voor leden
Koekverkoop Volleybal vereniging
WC papier actie Iepenloftspul Tynje
Inspiratiecentrum Joëlle, Klankschaalconsert opgeven via
06 54324537 of info@inspiratiecentrumjoelle.nl
Zwembad Grote schoonmaak
Theeschenkerij de Ulesprong, Planten die de geschiedenis veranderen.
Opgave via ulesprong@live.nl, Ulesprong 1
Koningsspelen Sportvelden, de Rank en de Pols
Zwembad de Wispel Voorverkoop abonnementen en leskaarten
Koningsdag: Schoolplein De Pols Kinderkoningsvlo
Koningsdag: Trekkerstinte Miniconsert It Tynster Manljuskoar en het Popkoor
De Utkomst Boekenmarkt en rad van avontuur
Voetbalvereniging Bliksemloterij
Zwembad de Wispel Start zwemseizoen
Annies blommenpluktún, workshop met verse tulpen en narcissen uit de
pluktuin. Onder leiding van Anita Odinga. Meer informatie en opgeven via
warreweide@hotmail.com

18.00 uur
19.30uur

20.00uur
10.00uur
18.30-20.00uur
9.30-12.30uur
11.00 uur
9.00-12.30uur

9.30 uur

Mei
2+3
4
23-27
25
27
28

Bloemenactie Bazuin maandag 2 en dinsdag 3 mei
Stille omgang en herdenking
Wandelvierdaagse
Iepenloftspul Spetters Try-out
Iepenloftspul Spetters Première
Iepenloftspul Spetters Nachtvoorstelling

19.00 uur

Berichten uit en voor het dorp
De Tynje zet de deuren open
In het weekend van 3 en 4 september willen we 'De Tynje zet de
deuren open' organiseren. In navolging van andere dorpen lijkt
het ons leuk om ook in Tijnje de deuren eens open te zetten.
Producten uit je winkel, een leuke hobby, of een bijzondere
tuin? Wil je dit graag aan je dorpsgenoten of anderen laten zien
geef je dan op (annieadema@hotmail.com) en zet je deur open.
Willemijn en Annie.
Opzeggen
Wij zijn verhuisd naar Terwispel en zeggen hierbij alle lidmaatschappen en donateurschappen op.
Teade Stienstra en Pietha Stienstra-Kneefel
Verhuisd en nieuw op de Hein Voswei
Vertrokken: Teade en Pietha Stienstra-Kneefel.
Nieuw: Karin Haanstra en Ulbe en Gerrita Haanstra- Petter.

De kaartverkoop is los!
1 april stond weer bol van de grappen en
grollen. Van je buurjongetje om de hoek
tot de grote bedrijven, er werd weer
volop “gestreden” om de scherpste grap
van 2016. Wie houdt wie het beste voor
de gek….
Voor het Tynster iepenloftspul stond 1
april echter in het teken van “Geen
grappen maar kaarten pakken”. De
perfecte dag voor de start van de
kaartverkoop voor Spetters! En dat
bestellen van die felbegeerde kaarten kan via www.iepenloft.frl of bel 06-13491277. Mis dit
spektakel niet!

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

8 april: Drive-in Bioscoop (Laatste kans!!)
Heb je vrijdagavond nog geen plannen? Ga dan als een razende Ronnie naar
www.iepenloft.frl en reserveer NU je plekje in de Tynster openlucht bioscoop! Je
parkeert je auto, haalt de popcorn en cola tevoorschijn, zet de radio op de juiste
frequentie en bent klaar om te genieten van We’re the Millers. Zien we je daar?!
Dacht het wel!

15 april: Wc-papier actie
Spetters komt naar u toe deze lente! en wel met een flinke voorraad wc-papier. Dat
allemaal onder het mom van “Hjir kinne jo mei foarut as jo efkes efterut moatte ;)”.

Björn Sinnema
Namens SIDT

KINDERKONINGSVLO

Wanneer? Woensdag 27 april
Tijd? Van 09.30 tot 12.30 uur
Waar? Schoolplein de Pols
Wat? Verkoop het speelgoed waar je zelf niet meer mee speelt, bak
iets lekkers, zing of bespeel een instrument of laat je konijn
kunstjes doen. Kortom; bedenk iets leuks!
Tot dan!
Anita Odinga en Carla Muller

Boekenmarkt 27 April
Woensdag 27 april zal er weer een boekenmarkt worden gehouden. Met rad van avontuur.
Heeft u boeken, stripboeken etc. die u voor de markt beschikbaar wilt stellen, dan kunt u bellen met
een van onderstaande personen. Daar kunnen de boeken ook gebracht worden. Kunt u de boeken
niet brengen laat het dan even weten dan worden ze bij u opgehaald.
Op vrijdag 22 april kunt u de boeken rechtstreeks naar de Utkomst brengen van 19.00-20.30
De markt zal worden gehouden in de Utkomst en is van 09.00-12.30 uur.
Kom gezellig langs op 27 april. De koffie staat klaar en tegen etenstijd is er soep of een broodje.
Tot dan!!!!!!!!!!
Ida Knobbe 0513-571459 / 06-124 186 33

Anne Feenstra 0513-571875

Tryntsje Krist 0513-571279

Margriet Ziel 0513-571624

Geef een kind een kans en geef u op.
Open staan voor de noden van anderen is ons Nederlanders niet vreemd. We geven gul bij
akties en is onze hulp nodig of wordt deze gevraagd dan staan we vooraan. Grenzen
bestaan dan niet. Nee is niet te koop.
Al meer dan 50 jaar zorgt Europa Kinderhulp er voor dat plm. 1500 kinderen uit Europa
tweeënhalve week vakantie kunnen vieren in Nederland. Kinderen die niet gewend zijn aan
rust en regelmaat zoals dat voor onze kinderen heel normaal is. Begrepen worden en dat er
naar je geluisterd wordt is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Hiervoor doet Europa
Kinderhulp een beroep op u. Europa Kinderhulp vraagt geen financiële bijdrage maar uw
aanmelding als gastgezin.
In de regio Friesland zijn we op zoek naar families die een kind uit Frankrijk, Duitsland,
België of Nederland een rustperiode willen geven. Even uit de rauwe, troosteloze
werkelijkheid naar een arm om de schouder of een aai over de bol.
De periode die de kinderen in Friesland zullen verblijven is per land verschillend. Voor de
Duitse kinderen is de periode, net als vorig jaar, tweeënhalve week. Voor de kinderen van de
Franse groep (Croix Rouge)geldt een vakantie van 2 weken terwijl de Nederlandse kinderen
10 dagen bij hun gastouders zullen verblijven.

Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen: 9 juli - 22 juli en 23 juli - 11 augustus
Duitse kinderen: 11 juli - 29 juli, 15 juli - 1 augustus en 18 juli - 5 augustus
Belgische kinderen: 18 juli - 5 augustus
Nederlandse kinderen: 25 juli - 3 augustus
Meer informatie vindt u op www.europakinderhulp.nl. U kunt ook een mail sturen naar
friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt u contact opnemen met
Joke de Vries, 058-2573612, 0644016461.

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

TYNJE

Ledenvergadering

Op maandag 4 april werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in dorpshuis de
Trekkerstinte. Er zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden te weten Wietse Jongsma en Anna
Overwijk. We wensen jullie een leuke tijd binnen de Doarpsrounte!

Wandelvierdaagse
Noteert u alvast in de agenda dat de wandelvierdaagse gehouden wordt van
23 t/m 27 mei.
Bestuur Doarpsrounte

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

Aan de hand van sprekende voorbeelden maken we een fascinerende, soms komische
ontdekkingstocht langs achtergronden, wetenswaardigheden, rituelen en gebruiken
gestoeld op de relatie tussen mensen en planten. Wie anders dan Brian Kabbes kan
hier een enthousiast verhaal over houden.
Deze lezing is voor leden gratis bij te wonen, niet-leden betalen 2,50 euro.
Aanvang; 20.00uur, Theeschenkerij de Ulesprong, Ulesprong 1 - Tijnje
Opgaven via ulesprong@live.nl

Nieuws van peuteropvang:
De Buitenkans – locatie ’t Drompeltsje.
Verjaardagen op de peuteropvang.
Er is in de maand april niemand jarig bij ons op de peuteropvang.
Nieuw bij ons op de peuteropvang.
Fayen Zwama is nieuw bij ons op de peuteropvang.
Jantje Beton collecte.
De Jantje Beton collecte, heeft 779,00 euro opgebracht. De helft van deze
opbrengst is voor onze peuteropvang. Iedereen bedankt!
Nieuw Thema.
De komende weken praten we met de peuters over jonge dieren. Samen met
Puk en Tomke gaan we ontdekken hoe de jonge dieren heten en wie hun
moeder is. Met z’n allen wandelen we naar de lammetjes van Henstra en
Bruinsma. Hoe ruikt het in de stal? Voel eens aan het hooi en voel eens hoe
zacht het lammetje is. We vertellen via het vertelkastje een verhaaltje over
de boer met zijn dieren. Waar liggen de biggetjes in te rollen? Wie huppelt
daar in de wei? Wat komt er uit het ei van mama kip? Wie staat er trots in de
wei met haar kalfje? We gaan een spelletje doen van ben jij mijn mama? Het
lammetje vraagt aan alle dieren op de boerderij “ben jij mijn mama?

Opsisferske ‘lamkes’
Huppel - de- huppel
Dogge de lamkes
Lamke – jonkjes
Lamke - famkes.
Ien, twa, trije, fjouwer, ho!
Alle lamkes sitte no

Nieuws van De Pols en De Rank
Beste Tynsters,
In deze Tynjeboade kunt u algemeen nieuws lezen met betrekking tot de beide scholen. Voor
schoolspecifieke ontwikkelingen, activiteiten etc. kunt u de site van beide scholen raadplegen. Ook kunt
u ons liken en volgen via facebook! De leerlingen uit groep 3 en 4 van De Pols en de leerlingen uit
groep 7 en 8 van De Rank hebben weer een mooie bijdrage geleverd! Veel leesplezier.
Verkeersweek
Eind maart stond op beide scholen verkeer centraal. Beide scholen hebben het verkeerslabel
‘Verkeersveilige school’ en hechten waarde aan een goede verkeerseducatie en aandacht
voor verkeersveiligheid. Tijdens de verkeersweek was op beide scholen een ‘verkeerskar’
aanwezig. De verkeerskar is een aanhangwagen gevuld met educatief materiaal voor kinderen
en is bedoeld om hen spelenderwijs vertrouwd te laten raken met het verkeer.
Himmelwike
Elk voorjaar staat de provincie Friesland in het teken van de grote schoonmaak. Omrin
organiseert samen met negen Friese gemeenten de zogenaamde ‘Himmelwike’. Hierbij wordt
via de basisscholen aandacht besteed aan het voorkomen van zwerfafval. De leerlingen gaan
dan in de buurt van hun school op pad om zwerfafval op te ruimen. Op maandag 11 april gaan
onze leerlingen (Pols en Rank) de buurt weer spik en span maken!
Voetbaltoernooi Opsterland
Op 13 april doen de leerlingen uit groep 7 en 8 van beide scholen mee aan het
voetbaltoornooi voor scholen in Opsterland! Alvast veel succes en teamspirit toegewenst!
Er reed een trein naar Sohibor
Er reed een trein naar Sobibor is een project ontwikkeld door Stichting School en Kunst en is
gebaseerd op de beleving van Jules Schelvis, de enige overlevende van een transport van
kamp Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor in mei 1943.
Op donderdag 14 april speelt de voorstelling in De Skans voor alle zevende en achtste
groepers – 800 leerlingen in totaal – uit Opsterland. Ook onze groep 7 en 8 leerlingen gaan
deze voorstelling bezoeken.
Koningsspelen
Op 22 april vieren beide scholen de koningsspelen. Dit jaar organiseren de sportverenigingen
van Tynje de spelen. Natuurlijk in samenwerking met beide teams en ouders. Op de ochtend
vinden de spelen voor alle leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 plaats op de sportvelden.
Op de middag voor groep 5 tot en met 8. We hopen op een prachtige, zonnige oranje
gekleurde dag! Natuurlijk hopen we op veel belangtelling en supporters uit het dorp. Allen
welkom! En natuurlijk aan alle vrijwilligers en begeleiders alvast onze hartelijke dank!
Jarigen in april
02 april Doutsen van der Veer uit groep 4
06 april Timo Stoelwinder uit groep 2
07 april Tamara Otter uit groep 3
12 april Jildau Lolkema uit groep 7
12 april Stijn Lolkema uit groep 5
12 april Cor Willemsen uit groep 8
13 april Damian Verweij uit groep 5

15 april Ilse Ockers uit groep 3
17 april Danique Mulder uit groep 6
17 april Sven van Sleen uit groep 1
19 april Herre van der Veer uit groep 6
20 april Yaron van der Geest uit groep 2
27 april Sido van den Bosch uit groep 7

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst

