Juni 2016

Heeft u ook zo genoten van het Iepenloftspul Spetters? Wat was
het een geweldig spektakel! Prachtig om te zien dat zoveel
mensen hier geheel belangeloos aan meegewerkt hebben en
zich hier maandenlang voor hebben ingezet. Niet alleen de
spelers maar ook alle vrijwilligers achter de schermen. Kippenvel
geeft het dat ons kleine dorp toch maar even in staat is om dit
op poten te zetten en daar zoveel mensen van laat genieten.
Complimenten en applaus!!
In juni is er op sportief gebied het nodige te beleven in ons dorp. Zo zijn op het moment
van onze redactievergadering op 6 juni, weer veel kinderen en hun ouders gestart met
het lopen van de wandelvierdaagse. Deze eindigt a.s. vrijdag op het Pipegaelsgeaplein.
Op 11 en 12 juni organiseert VV Tijnje het Rein Pieter Reinsma toernooi. Er vinden
wedstrijden plaats tussen de verschillende teams en op beide dagen is er
ook live muziek. Verder vind op vrijdag 17
juni het jaarlijkse
stratenvolleybal-toernooi plaats. Dit jaar alweer voor de 25ste keer! Op deze
avond zal er weer fanatiek door de verschillende buurten gevolleybald
worden. Op muzikaal gebied kunt u op 11 juni genieten van een
zomeravondconcert van de Bazuin op het Pipegaelsgeaplein. Verderop in
deze Tynjeboade leest u meer over genoemde activiteiten.
Over sportiviteit gesproken; nog even en het WK gaat van start. Helaas doet Nederland
niet mee maar voor de echte voetballiefhebbers blijft dit toch een geweldig evenement.
Houdt u er rekening mee dat in augustus geen Tynjeboade
uit komt. Heeft u dus berichten/ mededelingen betreffende de
maand augustus dan kunt u deze in de editie van juli plaatsen.
Na deze editie zal de eerstvolgende Tynjeboade in september uit
komen.
Uw bijdrage voor de juli editie dient u uiterlijk de zondag vóór de redactievergadering te
mailen aan tynjeboade@tynje.nl. De kopij voor de juli editie moet dus uiterlijk 4 juli
binnen zijn. Kopij voor de berichten en activiteiten moet echter op donderdag 30 juni
aangeleverd zijn. Voor de bezorgers geldt; afhalen op woensdag 6 juli tussen 19.00 en
19.30 aan de Heawei 10.
Inhoud:
(Door omstandigheden geen bijdrage van De Pols in deze editie)
-

Voorwoord
Plaatselijk belang
Activiteitenagenda
Berichten uit en voor het dorp
Doarpsrounte + Toeristisch Tynje
Drompeltsje
De Pols + De Rank
Voetbal
Gymnastiek

-

Zwembad “De Wispel”
Tennis
Skûtsje + Caravanfeest
Tuinclub + Fietstocht Gersleat Polder
Kerkelijk nieuws
De Bazuin
Iepenloftspul Tynje
In memoriam Dirk Weidenaar

Nieuws van vv Tijnje
Resultaten
Het voetbalseizoen is voorbij en we kunnen we terugkijken op een goed en mooi voetbalseizoen. Alle
elftallen zijn redelijk tot goed geëindigd in hun competitie, dat stemt tot tevredenheid. Het mooie is ook
dat diverse spelers vanuit de jeugd geregeld met ons 1e elftal hebben meegespeeld. Dat biedt perspectief
voor de toekomst.

Teamindeling volgend seizoen
De voorbereidingen voor het volgende lopen volop. We zijn positief over de indeling van alle elftallen,
zodat we vol vertrouwen uitkijken naar het volgende seizoen. De concept-teamindeling staat nu op de
site.

Grensrechter
We hebben ruimte voor twee grensrechters die elk 4 a 5 wedstrijden per seizoen te vlaggen bij het eerste.
Lijkt het je leuk, maar heb je nog geen ervaring? Geeft niets. Alles is te leren. Neem contact op met Marco
Dijkstra: 06-21862304

Vrijwilligersavond
SENIOREN EN VRIJWILLIGERS VAN VV TYNJE, LET OP!!!!!!!!
De vrijwilligersavond is deze keer niet aan het einde van het seizoen, maar aan het begin van het nieuwe
seizoen! Op zaterdag 27 augustus wordt door een aantal leden en het bestuur van onze plaatselijke trots
een senioren en vrijwilligersmiddag, - avond georganiseerd. Het middag programma (vanaf 13.30 uur)
bestaat uit een survivaltocht door de Tynster bossen, deze tocht zal ongeveer 2 a 2,5 uur duren en
afgelegd worden in groepjes. Aansluitend volgt er gezellige avond in de kantine met om ongeveer 18.00
uur een warm en koud buffet. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat het hele programma ook geldt voor
de aanhang van alle senioren en vrijwilligers!!
De kosten voor het middagprogramma, inclusief het buffet zijn € 15,00 p.p.
In de kantine zijn de drankjes, tegen een gereduceerd tarief, voor eigen rekening .
Om een en ander goed te kunnen voorbereiden is het wel van belang om te weten hoeveel personen er
de fysieke kracht hebben om deze ‘zware’ survivaltocht af te leggen en wie gezellig mee-eet.
Dus graag opgeven voor 16 juli!!!
Het is natuurlijk ook mogelijk om je op te geven voor alleen de survivaltocht of alleen het buffet.....)
Opgeven kan via mail bij: r.vd.velde@live.nl of via what's app / sms bij: R. van der Velde: 06 20155953 of
M. van Dantzig: 06 21503566

Inleveren materialen
Op donderdag 16 juni, verwachten wij iedereen die wat in te leveren heeft tussen 19.00 en 20.00 in de
kantine van het sportcomplex. Het gaat om spelerspassen, wedstrijdballen met net, waterzakken met
spons en waterflessen, alle voetbalkleding, hesjes, tassen, sleutels en andere zaken die de vereniging
toebehoren.
Kun je niet aanwezig zijn op dit tijdstip. Graag contact opnemen met het bestuur!

Nieuws van vv Tijnje
Kabouterteam 1 kampioen voorjaar 2016
Kabouterteam 1 speelde in een
competitie met Read Swart, Jubbega en
Oldeboorn. De competitie wordt
verspreid over 4 weekenden. Ons eerste
kabouterteam haalde 30 punten!
Het succes is gevierd met toetertjes,
medailles en natuurlijk patat.
Het tweede kabouterteam speelde in
competitie met Sport Vereent,
Heerenveen, Aengwirden en Blue boys.
Zij waren minder succesvol en eindigden
met 3 punten.
Op 11 juni spelen de kabouters voor de laatste keer dit seizoen op het Rein Pieter Reinsmatoernooi. Wil
je volgend seizoen meedoen en ben je tussen de 4-6 jaar oud, kom gerust even kijken of meedoen op
zaterdag van 09.30-10.00.
Alle ouders van de kabouters en de leiders en trainers nogmaals hartelijk dank voor een geweldig seizoen.
En ik hoop dat we er de komend seizoen met z’n allen weer een prachtig seizoen van maken.

Rein Pieter Reinsmatoernooi
De commissie is er weer in geslaagd een mooi toernooi op te
zetten. Tijnje stroomt dit weekend weer vol met voetballers,
begeleiders, kijkers en hopelijk ook veel Tynsters.
Elders in dit blad meer info over dit toernooi en een oproep aan
de buurtbewoners aan de Breewei.
We wensen ieder een prachtig toernooi toe!

Bekertoernooi voor meisjes C1
Grutsk zijn wij! De meisjes C1 mochten deelnemen aan de finaledag van het bekertoernooi. Dit houdt in
dat ze tot de besten van Noord-Nederland horen. Ze hebben er alles aan gedaan om met de beker naar
huis te gaan, maar dat is niet gelukt. Maar mogen meedoen was al een hele prestatie!

Walking football
Bij Walking Football staan fair play en plezier voorop. Walking Football hanteert dezelfde regels als het
reguliere voetbal maar kent wel een aantal uitzonderingen, namelijk: er mag niet worden gerend, er is
geen buitenspel en er zijn geen keepers. Niet rennen houdt in dat er altijd één voet aan de grond blijft.
Walking Football wordt gespeeld op een veld van 42 x 21 meter met minigoals.
In Opsterland gaan stemmen op om hiermee te starten. Oost- en Weststellingwerf zijn hier ook mee
bezig, dus een competitie opzetten zou in de toekomst mogelijk zijn. We zijn benieuwd of er animo voor
is. Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje naar info@vv-tijnje.nl

Het derde elftal
Een samenstelling van zij die hun gloriejaren achter zich hebben gelaten, of zij die lijden onder talent
wat zich maar niet wil uiten of wellicht hun trainingsarbeid niet kunnen laten vertalen in een
afgetraind lichaam. De mensen van de derde helft, zij die een sport aanwenden als excuus om hun
huis en haard even te verlaten. Deze vooroordelen bevatten wellicht een kern van waarheid, maar
het meest recente seizoen van het derde elftal heeft bewezen dat dit team in staat is om haar
mannetje te staan en bij vlagen zelfs een hoog niveau bereikt, om vervolgens weer eens terug te
vallen in het niveau alwaar zij theoretisch het meest geschikt voor zijn, het niveau dat wordt
omschreven als de kelder van het voetbal. Spelers met ervaring in het eerste ontmoeten spelers die
met een gerust hard veteranen van het derde kunnen worden genoemd, welke laatste nooit dichter
bij het eerste te zijn geweest dan langs de zijlijn. Deze mengelmoes van ervaring en talent is tot een
prachtige eenheid gesmeed door ondergetekende enthousiaste, strategische en bovenal bescheiden
leider.
Dit jaar heeft het derde voor het eerst in jaren een positief doelsaldo weten te behalen. Mede
dankzij chocoladevlokken van de Ruijter wist keeper Henk Smid meerdere malen de ballen te
verwijderen uit zijn doelgebied alvorens deze het net hadden gevonden. Dankzij doelpunten
producerende vedetten als Henk-Jan Altena, Jochem van der Bij en Yoram Hoekstra kon menig
keeper rekenen op drukke ochtenden alwaar men meer ballen kon vissen dan op een zondagochtend
aan de Deelen. Veel jeugdspelers hielpen het derde dit seizoen om de wedstrijden te spelen, voor
velen een uitgelezen kans om kennis te maken met het totaalvoetbal dat ons derde voorstaat
aangevoerd door Wietze Jongsma, die zelfs ook nog wel eens een doelpuntje maakte
Ook zagen wij dit jaar het toeschouwersaantal meer dan verdubbelen, bij thuiswedstrijden stonden
bijkans meer als tien personen te kijken, ook bij de uitwedstrijden gingen wij van gemiddeld één
toeschouwer en een verdwaalde racefietser naar minimaal 4 toeschouwers. Jazeker, het derde elftal
had dit jaar veel te bieden, alwaar het tweede en het eerste worstelden om een goede klassering te
bewerkstelligen deed het derde team tot de laatste twee speeldagen nog mee om een derde plaats.
Helaas bleken veel spelers, behalve de immer sterker spelende Teake Wispelweij, vermoeid te zijn of
overbelast. Vedetten als Klaas Postma en Sjon Hoogeveen moesten de belangrijke wedstrijden helaas
laten schieten. Ook de herintreding van Klaas Smid en de gevaarlijke instant-aanvaller Jan Schaap
konden het tij niet meer keren. De laatste drie wedstrijden van dit seizoen gingen jammerlijk
verloren.
Uiteindelijk mocht Tijnje 3 zich met een vijfde stek in de ranglijst best even op haar schouder slaan. In
vergelijking met de zogeheten Abe-jaren, die uiteraard ook een deel had in dit roemrijke seizoen,
voelt dit natuurlijk als een kampioenschap. Dit seizoen smaakt naar meer en wij hopen dan ook
volgend jaar nog terreinwinst te kunnen boeken, ook hopen wij uiteraard op een verdere groei in ons
bezoekersaantal en zal het management er alles aan gelegen zijn om haar spelers te behouden,
ondanks diverse aanbiedingen en druk van andere teams. In de zomer hopen wij zelfs nog op enkele
aanwinsten. Mocht u zelf de volwassen leeftijd hebben bereikt, uw voet tegen een bal kunnen
zetten en per wedstrijd bereid te zijn minimaal 100 meter af te leggen dan kunt voor aanvang van het
seizoen gerust eens meetrainen tijdens onze intensieve voorbereidingen.
Een trotse leider,
Harm de Jong

AED’s in Tijnje

De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Als binnen die
tijd kan worden begonnen met reanimeren, is de kans op overleven veel
groter en kan schade aan functionele delen van het lichaam worden
beperkt. Daarom hebben we als dorp 2 defibrillatoren (AED’s)
beschikbaar. Om deze beter bereikbaar te hebben, hangen ze sinds kort
in een kast bij de ingang van het Teningehûs en bij de deur van de
tennisboxen op het sportcomplex. Er hangt nu dus geen AED meer in
het dorpshuis.
Alle leden van de reanimatiegroep en de EHBO’ers die bij ons bekend
zijn hebben een mail gekregen met instructie en toegangscode. Kunt u
ook reanimeren? Neem even contact op.
Op 14 juni wordt er tussen 19.30 en 20.30 de werking van de AEDkasten gedemonstreerd. Dit gebeurt bij de kast op het sportcomplex.
Op de website tynje.nl/AED vindt u alle informatie. Heeft u ook een
AED? Laat ons dit weten, dan kunnen we deze ook toevoegen.

Buurtapp

Op 9 mei hebben we met de buurtverenigingen gesproken over het
gebruik van een buurt-appgroep om elkaar te informeren over
onbekende of onveilige situaties. Er is afgesproken dat de buurtverenigingen de buurtbewoners gaan informeren en benaderen. PBT
zorgt voor de folders en stickers die door de gemeente beschikbaar
worden gesteld en voor de borden op strategische plaatsen.

Opknappen begraafplaats

Zoals al eerder gemeld wordt dit jaar de begraafplaats in een aantal
fasen onder handen genomen. Inmiddels is er drainage aangebracht in
het middendeel, zodat daar het regenwater beter kan afvloeien. Na
enige discussie heeft de gemeente aangegeven dat het pad in het
midden (onder de klokkenstoel door) mag blijven. In het najaar zal er
nog worden gesnoeid.

Veenweidevisie

In de afgelopen periode heeft de provincie diverse bijeenkomsten
georganiseerd waar belanghebbenden konden meepraten over de
ontwikkeling van de veengebieden in Friesland. De inbreng is verwerkt
in een veenweidevisie. U vindt deze op www.fryslan.frl/veenweidevisie.
In Tijnje zullen geen maatregelen worden getroffen om het nog
aanwezige veen op langere termijn te behouden. Wel is natuurgebied
De Deelen een belangrijk gebied wat zal worden beschermd.

Bestuur

Vorige maand hebben we aangegeven dat Engelien Lageveen was
voorgedragen als nieuw bestuurslid. Er zijn vervolgens geen
tegenkandidaten gemeld, waarna Engelien in de bestuursvergadering is
benoemd als bestuurslid. Van harte welkom!

Dorpsgenoten
Ook dit jaar organiseren wij weer het Rein Pieter Reinsma Toernooi. Een toernooi waar we trots op
zijn. Aankomend weekend, op 11 en 12 juni, zal dit spektakel plaatsvinden.
We nodigen u / jullie van harte uit om het toernooi te bezoeken.
We starten op zaterdagmorgen. Deze ochtend is volledig voor de kleinste deelnemers gereserveerd.
We hebben een speciale gast die de gehele dag op het complex aanwezig zal zijn.
De zaterdagmiddag is voor de junioren. De zondag is voor de senioren en de dames. Dit jaar hebben wij
voor eerst een poule enkel en alleen met damesteams. Er zal vanaf 16.00 weer live muziek aanwezig
zijn. Dit keer kunnen we ook weer genieten van Grooving op het sportveld.
Kortom een toernooi om niet te missen.
Verzoek aan de buren van vv Tijnje:
Wij verwachten vanwege het toernooi over beide dagen in totaal zo’n 750 spelers en begeleiders. Dit
betekent veel auto’s op de Breewei. Wij willen graag een beroep op u doen:
Wilt u, indien mogelijk, uw auto op de oprit plaatsen.
En als u een vlag heeft, dan mag deze natuurlijk vrolijk wapperen!
Alvast bedankt voor uw begrip en uw versiering
Namens de Commissie Rein Pieter Reinsma Toernooi,
Wilco Haverkamp

GV TIJNJE
Wedstrijden
Zaterdagmiddag 28 mei kwamen Sytske en Mirthe in actie op de Friese
kampioenschappen in Buitenpost. Beide dames kwamen uit in een categorie
met veel concurrentie, 29 en 24 deelnemers. Sytske turnde een goede
balkoefening. Mirthe haar beste toestel was sprong. Beide vielen niet in de
prijzen maar kunnen terugkijken op een mooie ervaring.
Dank aan Henriëtte voor de begeleiding.
Dit was de laatste wedstrijd voor dit seizoen.
Belang van gymnastiek
Heeft u het ook gelezen in de Leeuwarder Courant? Hierin stond een artikel waarin gemeld
werd dat steeds meer kinderen iets breken tijdens spel en sport. De oorzaak
hiervan zit in het feit dat kinderen vaak niet meer leren hoe ze moeten
vallen. En laat dat nu juist ook een belangrijk onderdeel van onze
gymnastieklessen zijn. Naast het feit dat gymmen wordt gezien als een
prima motorische basis en mede daardoor goed aansluit bij andere sporten,
dus nóg een reden om uw kind aan te melden voor gymnastieklessen.
Informatie over lestijden e.d. vind u op onze site www.tynje.nl/gym. Voor
vragen kunt u altijd mailen naar gvtijnje@zonnet.nl.

Survivalzwemmen
Zwemfestijn/De Wispel 25 jaar
Zwemvierdaagse

Zwembadnieuws

Gelukkig zijn de zwemlessen ondertussen ook begonnen. Net als vorig jaar weer onder
leiding van badmeester Martijn en badjuf Rianne. En ook het dameszwemmen is weer van
start gegaan. Maar er staat nog meer op stapel voor dit zwemseizoen. Op 22 juni bestaat het
(nieuwe) zwembad 25 jaar en dat vinden wij wel reden voor een feestje. Dit combineren we
dan ook mooi met het jaarlijkse zwemfestijn om er één groot feest van te maken. Verder
start onze badmeester Martijn binnenkort met wat nieuws, namelijk survivalzwemmen. En
tot slot nog de jaarlijkse zwemvierdaagse. Kortom, kom allemaal langs want er is weer
genoeg te beleven deze zomer!

Survivalzwemmen
Vanaf 15 juni op woensdagmiddag tussen 17.00 en 19.00 uur wordt er onder leiding van onze
eigen badmeester Martijn een halfuurtje survivalzwemmen gegeven. Dit is geschikt voor
deelnemers van 7 tot en met 15 jaar oud in het bezit van tenminste een A en B diploma. Er
wordt op een speelse, afwisselende en uitdagende manier geleerd hoe zij zichzelf moeten
redden in het water, maar ook hoe ze anderen kunnen redden uit het water. Er worden
verschillende overlevingstechnieken aangeleerd, bijvoorbeeld door het afleggen van
uitdagende parcours. Ook wordt er deels met regenkleding aan gezwommen en hiermee
moeten ze zich dan onder meer drijvende kunnen houden (bijvoorbeeld een regenbroek die
gebruikt kan worden als hulpmiddel om op te dobberen). Door middel van afwisselende
lessen, uitdagende parcours en een wedstrijdelement leren kinderen op een leuke manier te
overleven in het water. Dus laat je verrassen en doe gewoon mee, opgeven kan via de mail.

Zwemfestijn/De Wispel 25 jaar!
Het zwembad in deze vorm bestaat alweer 25 jaar, dus
reden voor een feestje! Op woensdag 22 juni van
16.00 tot 20.00 uur is dan ook iedereen welkom!
Voor de kinderen (en actieve volwassenen) zijn er
diverse en leuke attracties, zoals waterloopballen en
survivalbaan. De volwassenen kunnen onder het genot
van een hapje en drankje even rustig bijpraten en
herinneringen ophalen. Verder zijn er tegen een kleine
vergoeding weer warme wafels en hamburgers te verkrijgen.
De entree is gratis dus KOM ALLEMAAL!!!

Zwemvierdaagse
De zwemvierdaagse wordt dit jaar de afsluiting van het zwemseizoen. Van 30 augustus tot en
met 3 september kan er gezwommen worden. Nadere informatie volgt nog, maar zet deze
data alvast in uw agenda.

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

Tennis
Activiteitenkalender juni 2016 TC Tijnje
Zaterdag 11 juni
Woensdag 15 juni
Zaterdag 25 juni
Dinsdag 28 juni
Dinsdag 5 juli
Zaterdag 9 juli
Zaterdag 9 juli

Jeugdtoernooi Tijnje
Dorpentoernooi Nij Beets
Clubdag met bbq
Koekenpantoernooi
Dorpentoernooi Rottevalle
Jeugdtoernooi Terwispel
Hamburgertoernooi

Dorpentoernooien
In de activiteitenkalender vind je de data voor de dorpentoernooien met Rottevalle, Nij Beets
en Terwispel. Per keer kunnen er 2 dames en 2 heren meedoen (leden van 16 jaar en ouder).
Je kunt je nu al voor een speeldatum opgeven bij Hammie Stoelwinder (852248) of per mail.
Tossavond
Onder de naam verenigingsavond is dit elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur. Wil je in een
gezellige sfeer eens met andere mensen tennissen, kom dan langs en doe mee. Ook al zit je
nog maar net op les, kom gerust meedoen. Vanaf 10 juni weer elke week.
Jeugdtoernooi
Het jeugdtoernooi in Nij Beets was een succes. 7 jeugdspelers van Tijnje hebben hier aan
meegedaan. Er is prachtig gespeeld en dit leverde voor Bouwe Koopmans en Fimke Reidinga
zelfs een eerste prijs op. Het 2e toernooi is op zaterdag 11 juni in Tijnje van 14.30 – 17.00
uur. Ook al zit je net op les, dan kun je hier al aan meedoen. Je kunt je per mail opgeven.
Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen DE en HE op 7/8 juni gaan niet door wegens te weinig opgaven.
Koekenpantoernooi
Op dinsdag 28 juni wordt weer het jaarlijkse koekenpantoernooi gehouden. Dit is voor alle
dames, of je nu ervaren bent of nog maar net tennist. Er wordt gedubbeld, waarbij een ervaren
speelster aan een beginner wordt gekoppeld. Je hoeft je niet per koppel aan te melden. We
spelen om versierde koekenpannen. Je kunt je per mail via tennis@tynje.nl opgeven.
Aanvang 19.30 uur.
Clubdag
Nieuw bij de tennisclub: een clubdag. Deze wordt gehouden op zaterdag 25 juni, aanvang
10.00 uur. Veel tenniswedstrijden, tussendoor broodjes en soep, en als afsluiting een
barbecue. Hier wil je bij zijn, dus geef je snel op per mail!
Hamburgertoernooi
Als tegenhanger van het koekenpantoernooi is vorig jaar voor het eerst voor de heren een
hamburgertoernooi georganiseerd. Aangezien de dames ook wel hamburgers lusten, zijn die
nu ook welkom op zaterdagavond 9 juli. Geef je hiervoor even per mail op.
Heel veel info is te vinden op onze site: www.tynje.nl/tennis

Tynster Skûtsje 't Swarte Wief
Het is inmiddels weer juni en dat betekend dat 't Swarte Wief al
weer volop in voorbereiding is voor het komende IFKS
kampioenschap. De IFKS wedstrijdenreeks is dit jaar van 13 t/m 20
augustus, noteer dit maar vast in uw agenda ! Volgende maand
kunnen donateurs zich weer inschrijven voor het volgen van een
wedstrijd vanaf het volgschip. Via de website en sociale media
zullen wij u hiervan op de hoogte houden.
De nieuwe richtlijnen voor het verminderen van de
gewichtsverschillen binnen de IFKS heeft er toe geleid dat 't Swarte Wief ten opzichte van
vorig seizoen aanmerkelijk zwaarder is geworden. Het schip is inmiddels op een werf volgens
protocol gemeten, gewogen en van de juiste ijkmerken voorzien.
Met een nieuwe midweer fok en de extra ballast zullen we er dit seizoen weer het beste uit
moeten halen. Tijdens de wedstrijden begin mei van Lemmer Ahoy in een sterk veld van IFKS
en SKS skûtsjes bleek al wel dat we goed mee konden komen, maar konden we nog geen
goed klassement neer zetten. De laatste wedstrijd van Lemmer Ahoy met redelijk veel wind
bood het nodige vertrouwen met een keurige 2e plek. Afgelopen weekend hebben
wemeegestreden op het Heegermeer tijdens de jaarlijkse " Slach om Heech" Bij deze
wedstrijd kwam de complete A-klasse van de IFKS aan de start. Ook hier bleek dat we nog
flink moeten wennen met nu de complete hoeveelheid extra ballast aan boord. Meer dan een
plekje in de middenmoot zat er niet in. Genoeg te doen dus de komende tijd om ons voor het
IFKS kampioenschap goed voor te bereiden. Tevens wordt de laatste hand nog gelegd aan
ons jaarmagazine zodat deze binnenkort bij de sponsoren en donateurs kan worden bezorgd.

Stichting behoud Tynster-skûtsje

CARAVANFEEST 2016
Op zaterdag 16 juli is het weer zover! Het
jaarlijkse evenement ‘Het Caravanfeest’ in De
Tynje vindt weer plaats! Dit bekende rockfeest
in De Tynje werd jarenlang door een
vriendengroep georganiseerd. Het feest wordt
ditmaal alweer voor de vijfde keer
georganiseerd door een jongere generatie
vrienden.
Het Caravanfeest begint zaterdagavond om
21:00 uur met in het voorprogramma de
muziekband BAD MOOD, die daarna worden
opgevolgd door de muziekband De Koffer. De
Koffer heeft dit jaar de Oerrock playoffs
gewonnen en is een opkomende band vol
ambitie. Ook dit jaar hopen we weer op een
geslaagd en gezellig feest aan de Breewei!
Voor meer informatie, bezoek en like onze
Facebookpagina ‘Caravanfeest de Tynje 2016’.

website: www.swartewief.nl

Naar de kop van Overijssel.
De eerste tuin die we bezoeken is ‘Hof aan de Reune’ in Willemsoord. Deze tuin is verdeeld
in tuinkamers op kleur met daarin veel bijzondere vaste planten, rozen en grassen.
Na de lunch gaan we de tuin van Geke Rook in St. Jansklooster bezichtigen. Dit is een
ommuurde cottagetuin van 3000 m² met borders op kleur.
Mocht er na het zien van al dit moois nog tijd over zijn, dan kunnen we een bezoek aan
Kwekerij Arborealis overwegen.
Deze tuin trip is alleen voor leden van Tuingroep De Ulesprong. Als je lid wil worden, neem
dan contact op via het onderstaande email adres.
Vertrek 9.15 uur vanaf het Pipegaelsgeaplein te Tijnje
Opgeven via ulesprong@live.nl

Fietstocht Gersleat-Polder
28 augustus 2016
Wij organiseren een fietstocht om zo een steentje bij te dragen aan de bouw
van een nieuw dorpsgebouw/voetbalkantine en kleedruimte.
De afstanden die u kunt fietsen zijn:

 ± 25 km
 ± 50 km
De starttijd: tussen 10.00 en 13.00 uur.
Start- en finish:
Tijnjeweg 18 ‘Us Gemak’
Gersleat-Polder
Het inleggeld bedraagt € 10,- en deelname
basisschoolkinderen is gratis.
Tot dan!
Fietstocht commissie Gersleat-Polder
P.S. Stek wat jild yn jo tas, dit komt wilens de fytstocht fêst fan pas.

Activiteitenkalender
Juni
6-10
8

Wandelvierdaagse, 6-10 juni
Buitenspeeldag Jantje Beton, schoolplein de Pols, timmeren met
pallets en afvalhout. Opgave 06-23662838 of 0683653746
11
De Bazuin, Zomeravond concert, samen met deelnemers 'muziek
voor volwassenen'. Pipegaelsgeaplein
11-12 Sportcomplex, Rein Pieter Reinsma Toernooi
14
Sportcomplex, AED kast demonstratie
17
Straten Volleybal
18-19 Kleine Prairie, open tuin
18-19 Annie’s blommepluktún, open tuin
22
Zwembad de Wispel, 25jarig zwemfestijn
23
De Groene Aarde, workshop keukenkruiden top10. Van te voren
opgeven: info@degroeneaarde.nl of telefonisch: 0513-852771.
25
De Groene Aarde, workshop keukenkruiden top10. Van te voren
opgeven: info@degroeneaarde.nl of telefonisch: 0513-852771.
25
Kleine Prairie, open tuin

13.30-15.30uur
19.30 uur

19.30-20.30uur
11.00-17.00uur
11.00-17.00uur
16.00-20.00uur
13.30-16.30uur
9.30-12.30uur
11.00-17.00uur

Juli
2
15
16

De Groene Aarde, workshop thee uit eigen tuin. Van te voren
opgeven: info@degroeneaarde.nl of telefonisch: 0513-852771.
Inspiratiecentrum Joëlle, klankschaalconcert Opgeven via 06
54324537 of info@inspiratiecentrumjoelle.nl
Caravenfeest, aan de Breewei

9.30-12.30uur
19.30 uur
21.00uur

Augustus
12
24
28

Inspiratiecentrum Joëlle, klankschaalconcert Opgeven via 06
54324537 of info@inspiratiecentrumjoelle.nl
Zomerspeeldag, spelletjesdag op de Romke van Damwei
Fietstocht Gersleat-Polder, afstanden ca. 25 en ca. 50 km. Start en
finish: ‘Us Gemak’, Tijnjeweg 18, Gersleat-Polder

19.30 uur

Vanaf 10.00uur

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

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
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
10 juli
17 juli

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

Ds. D. v d Leij
Kaarsendienst
Ds. D. v d Leij
Ds. D v d Leij mmv De Bazuin?
Ds. J. Vlasblom
Nij Beets
Dhr. A. Westra
Oudehorne
Ds. M. C. Mook
Sneek

Liturgisch bloemschikken:
Heb je groene vingers en vind je het leuk?info en opgave bij Wilma Altena. Tel: 571854

Tijnje
Terwispel
Tijnje
Tijnje
Terwispel
Tijnje

CHR. MUZIEKVERENIGING

“De Bazuin”
TIJNJE
Beste dorpsgenoten en muziekvrienden ,

Voor de Bazuin nadert ook zo langzamerhand het einde van het seizoen. We kunnen terug zien op een
zeer geslaagd seizoen. We hebben vaak mogen optreden, zowel in Tijnje als elders.
Elk optreden is voor ons speciaal, maar een paar hoogtepunten waren toch wel onze uitvoeringen met
Rjucht en Sljucht in december en het behalen van de 1 e prijs op het ONFK!
Maar het seizoen is nog niet helemaal afgelopen!!
10 juni
Op vrijdagavond 10 juni zullen we de wandelaars van de avondvierdaagse met muziek inhalen.
11 juni, 19.30 uur
Zaterdagavond 11 juni wordt er
een prachtig zomeravond
concert gehouden op het
Pipegaelsplein.
Ons project “Muziek voor
Volwassenen” wordt dan
afgesloten met een uniek concert!
Na een periode van 10 weken
oefenen zal deze groep tijdens
het concert laten horen hoe
geweldig ze samen muziek
kunnen maken.
De Bazuin zal ook optreden en
we zullen ook een paar stukken
met zijn allen gaan spelen!
We hebben een erg leuk,
verrassend en afwisselend
programma samengesteld.
De toegang is gratis.
(De weersverwachting voor 11 juni is goed. Maar mocht het desondanks toch slecht weer zijn, dan
wordt het concert gehouden in de loods van de Boer Transport, Bregeleane 3.)
2 juli
De Bazuin heeft in januari van dit jaar meegedaan aan het Skries project. Dit was een project van de
FOM (Federatie Opsterlandse Muziekverenigingen).Op 2 juli wordt het Skries project op grootse wijze
overgedragen aan andere gemeenten en culturele instellingen. Dit zal plaatsvinden in de gemeentetuin
te Beetsterzwaag om 15.30 uur.Tijdens deze overdracht zullen alle muzikanten van de orkesten uit
Opsterland aan de aanwezige politici duidelijk maken hoe belangrijk het maken van muziek is voor de
kinderen van de basisschool! En dat hier natuurlijk geld voor vrijgemaakt moet worden.
De komende weken zal hierover meer informatie komen in de kranten.
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

Spetters zet Tynje op de kaart!
De laatste berenlullen vlogen over de toonbank van de Happieshoek. Het parkeerterrein
deed voor de laatste keer dienst als crossbaan. De crossers reden hun laatste rondjes. De
spelers waanden zich nog één keer in de jaren ’80. En het applaus daalde voor het laatst
neer van de tijdelijke tribunes aan de Breewei.
En toen was het stil...
Een half jaar lang (en voor sommigen langer) stond het leven voor veel Tynsters in het teken
van Spetters. Met man en macht werd er dag in dag uit aan dit immense project gewerkt.
Voor de één betekende dit het doorpluizen van een script van voor naar achter, voor de
ander was het sleutelen aan motoren, websites, begrotingen en wat al niet meer. In de
afgelopen twee weken kwam alles samen. Van parkeerwachters tot grime en van bestuurslid
tot crosser, iedereen zette zich met hart en ziel in voor deze prachtige productie. Avond aan
avond is er keihard gewerkt, voor en achter de schermen, om het massaal toegestroomde
publiek een waar spektakel voor te schotelen. Daarom een groot woord van dank voor alle
vrijwilligers, creatives, spelers, crossers, sponsoren, betrokkenen en vooral ook voor ons
prachtige publiek! Wat was het mooi en wat mogen we trots zijn met z’n allen.

Graag tot in 2019!
Foto: Berend Drent

Ta neitins oan Dirk Weidenaar
Op 17 maaie hawwe wy ôfskie nommen fan Dirk Weidenaar.
Fan trije kanten hie ik kontakt mei Dirk. Dat wie mei it tsjerkewurk, de âlderein soas en it
follybal.
Tsjerkewurk
Tsjerkepaad Yn de simmermoannen binne op sneontemiddei in soad tsjerken yn Fryslân iepen.
Mei ús beide tsjerken dogge wy ek mei oan Tsjerkepaad. Dirk regele it kontakt mei de
provinsjale organisaasje. Ek soarge hy derfoar dat ús tsjerken dy middeis yn’e simmermoannen
bemand wienen. Lykas yn de oertinking yn tsjerke sein waard, ‘Dirk wie net in man fan in soad
wurden’, hy die wat op syn paad kaam. En sa wie it hjir ek. De publikaasje yn ‘e kranten en de
ynrjochting fan beide tsjerken regelen wy tegearre.
Kryststikken Tsjin krysttiid meitsje in stikmennich froulju de kryststikken yn beide tsjerken.
Der moatte dan sa ‘n 20 stikken makke wurde. It meitsjen fan ‘e stikken leit wol by de froulju,
mar de omballingen moatte ek dien wurde, tink mar ris oan de oanfier fan al it grien. Hjirfoar
geane wy net nei de winkel. Yn it ferline gienen wy nei it stoart op De Gerdyk, mar fanwege in
oare wize fan ynsammeljen fan túnôffal slagget dit de lêste jierren net mear. No moatte wy de
túnen ôfsneupe. Wylst Dirk in protte fytste, seach er ûnderweis wol ris wat. Dêr giene wy dan op
ôf. Dit dienen wy net stikem fansels. Ek moast De Útkomst ré makke wurde. En as de froulju de
stikken klear hawwe, moasten se noch ophongen wurde. Nettsjinsteande syn beheiningen yn it
rinnen, slagge it altiten wer de stikken oan de muorre te krijen.
Aldereinsoos
Op 11 maaie hienen we ús jierlikse útstapke mei de soas. Hjir hearden wy de ûnheilstynge dat
Dirk ferstoarn wie. Elts wie ferbjustere. Dirk wie wol gjin lid fan de soas, mar hy hie wol in soad
kontakten mei ús leden. Hy wie sjauffeur fan de Plusbus. Doe ’t de Plusbus-organisaasje begûn
mei middeisútstapkes hawwe ferskate leden fan de soas hjir gebrûk fan makke. Wy hienen
samar twa ploechjes fan 8 dielnimmers. Der kinne mar 8 persoanen yn de bus. Dirk wie net in
man dy ’t de minsken fan A nei B ried. Hy stoppe ûnderweis wit hoe faak en koe moai oer it gea
fertelle. Hy wist in soad om’t der yn de Noard-Easthoeke fan Fryslân berne is en omdat er yn de
Súd-Westhoeke wurke hat. It wie de bedoeling om om 5 oere thús te wêzen, mar it wie faaks al
tsjin sânen. ‘Gina moat de ierappels mar efkes waarm hâlde’, sei er dan. Sa hat er manniche
jierren foar moaie middeis foar ús âlderein soarge.
Follybal
Al hoewol hjir net yn de organisaasje, moete ik him ek by it rekreatyf follybal fan de
gymnastykferieniging. Hjir hie ik bewûndering foar him. Yn mysels fergelike ik him wolris mei
de legindaryske keatser Hotze Schuil. Hotze Schuil stie by it keatsen altiten op it goede plak, hy
wist wer as de bal komme soe. En sa wie it by Dirk by it follyballen, syn muoisum rinnen
beheinde him net, hy fong in protte ballen. Ik wist doe noch net, dat Dirk ek keatst hie. Dat wist
ik pas, doe’t ik yn tsjerke in pear keatswanten lizzen seach. Yn de oertinkingen hearden wy dat
er ek in betûft keatser west hat. Sa wie Dirk, beskieden.
De lêste kear dat ik him moete kaam er fan De Gerdyk. Hy hie 30 setierpels kocht. Hikke en tein
yn in ierappelgebiet miende hy, dat er sels syn ierpels ferbouwe moast. Omdat ik ek noch in
braaklizend hoekje haw, sei ik tsjin him: ‘Dat doch ik ek. En as it oan de bestriding fan de
ierappelsykte ta is, moast my warskôgje’. Myn ierpels komme op en ik tink Dirk sines ek. Mar
hy sil se net mear bloeien sjen.
Ik sjoch mei goede tinzen op Dirk werom.
Gina, in protte sterkte tawinske.
Hindrik Span

BERICHTEN UIT EN VOOR HET DORP
Overlijden
Us altyd aktive en meilibjende buertgenoat Dirk Weidenaar is ûnferwachts ferstoarn.
Wy winskje Gina en de bern in protte sterkte namens buertferiening De Stoarmhoeke.
Brand
In de nacht van 28 April brak er brand uit in de woning van Adamar de Leeuw. Gelukkig waren er geen
persoonlijke ongelukken en kwam iedereen met de schrik vrij. De bewoner en buurtgenoten kregen een
bloemetje aangeboden van buurtvereniging De Stoarmhoeke.
Beste buurt- en dorpsgenoten,
Wij hebben in de afgelopen jaren een heel bijzondere tijd in de Tynje mogen beleven. Vanuit het westen
hebben we vanaf 1993 onze intrek genomen in het buitengebied aan DE ULESPRONG. Daar hebben we
een beeldenpark en galerie en tevens een praktijk voor manuele therapie gehad.
Door de bekende verschijnselen die horen bij het ouder worden hebben we besloten om naar de stad te
verhuizen. Het is Leeuwarden geworden. Een prachtige stad met veel historie. Wij hebben een royale
woning gevonden in het historische gedeelte van de stad met uitzicht op het keramiek museum de
Prinsessehof.
Wij bewaren de vele mooie herinneringen aan het ons vertrouwde dorp en de Ulesprong. We hebben
daar een fantastische tijd aan beleefd, mede door de omwonenden, want ook zij maken deel uit van je
belevingswereld. Omdat het niet mogelijk is allen te spreken, leek het ons het beste op deze manier
uitdrukking te geven aan onze gevoelens. Het is nog wel wat wennen in een nieuwe omgeving maar de
tijd zal ervoor zorg dragen dat we ons ook hier weer zullen gaan thuis voelen.
Wij wensen al degenen waarmee we verbonden waren het allerbeste toe voor de toekomst.
Met een hartelijke groet van Rob Helwes en Lia Versteege.
Waarin een klein dorp groot kan zijn.
De avond voorstelling van zaterdag 28 mei bezocht op uitnodiging van mijn dochter. Zeer genoten van
deze avond. Wist nog dat het over een patattent en brommers ging. En vrouwen uiteraard. Maar gaande
de voorstelling kwam er weer van alles naar boven. Het was zeer de moeite waard.
HULDE
Jan de Boer Zuidwolde

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

DE TYNJE

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

Juni 2016.
Een drukke maand wat betreft de activiteiten in Tynje.
Omdat de avondvierdaagse tegelijkertijd met “Spetters” was gepland, hebben wij
besloten deze activiteit een week later te organiseren.
Als deze Tynjeboade bij u in de bus glijdt is de avond 4 daagse daarom
al bijna halverwege.
Op vrijdag 17 juni staat het stratenvolleybal toernooi op het programma.
Het is dit jaar voor de 25e keer dat dit wordt georganiseerd. Naast de wedstrijden
tussen de teams van de buurtverenigingen worden er ook wedstrijden georganiseerd
voor kinderen. Van jong tot oud kan dus in actie komen.
Na afloop is er in en rondom de kantine een gezellig samenzijn met muziek.
Het bestuur.

Toeristisch Tijnje
EERSTE BROCHURE TOERISTISCH TIJNJE OVERHANDIGD AAN BURGEMEESTER VAN SELM
Burgemeester Ellen van Selm van Opsterland heeft woensdag 1 juni
de allereerste brochure Toeristisch Tijnje overhandigd gekregen
door initiatiefneemster Willemijne Jorritsma. De overhandiging
vond plaats in de coulissen van het iepenloft spektakelstuk
Spettters dat deze weken in Tijnje wordt opgevoerd.

Dat Tijnje een leuke uitvalsbasis is voor toeristen blijkt uit het groeiend
aantal B&B 's en de toegenomen stromen fietsers en wandelaars die
door Tijnje heen gaan. Dat ook Tijnje zelf behoorlijk wat te bieden heeft
wordt dan wel eens vergeten. In totaal 14 ondernemers in Tijnje willen
daarom laten zien dat ook in het dorp zelf genoeg te doen is. Willemijne
Jorritsma, Annie Adema-de Boer en Frank Smits hebben dit project
opgezet om te laten zien wat het dorp in haar mars heeft. Van
Kaasboerderijen tot het eerste Nederlandse Opel-museum. Van
buurtsuper tot bloemenpluktuin. Het is er allemaal en de activiteiten
nemen jaarlijks toe.
Wil jij ook in de volgende toeristische folder staan, geef dit dan door aan
willemijne@yahoo.nl

Nieuws van peuteropvang.

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

Verjaardagen op de peuteropvang.
In de maand juni is er niemand jarig op de peuteropvang.
Nieuw bij ons op de peuteropvang.
Lisa v/d Vaart en Mare v/d Zwaag
Peuterpraat.
Esa de Haan: ”dat is een brandweernetel” (brandnetel).
Niels Kooistra: ”ik heb een boomwarmer (bodywarmer) aan”.
Belangrijke datums.
Peuterreisje – woensdag 8 juni, naar De Koppenjan in Jubbega.
Tomke voorleesochtenden – donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni.
Juffendagen – woensdag 29 juni en donderdag 30 juni.
Thema.
Het nieuwe Puk thema is: Oef, wat warm!
Het warme weer geeft aanleiding om lekker met water te spelen,
ijsklontjes te maken en ijsjes te kopen in de ijscohoek. De kinderen
helpen Puk af te koelen en spelen het verhaal na van Floortje, het
varken dat afkoeling zoekt in het water. We hopen dat het weer mooi
blijft, zodat we veel activiteiten buiten uit kunnen voeren.
Liedje:
Tingelingeling, wie lust een ijsje?
Tingelingeling, wie houdt daarvan?
Ik verkoop echt alle ijsjes,
want ik ben de ijscoman.

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 1 en 2 van De Pols en de leerlingen uit
groep 3 en 4 van De Rank hebben weer een mooie bijdrage geleverd! Veel leesplezier.
De laatste weken zo voor de zomervakantie staan weer bol van de activiteiten. Met name
onze groep 8 leerlingen blikken terug op de periode op de basisschool en kijken alvast vooruit
naar de nieuwe school voor Voortgezet onderwijs.
Schoolreizen
Alle leerlingen zijn inmiddels op schoolreis en schoolkamp geweest. Gelukkig is iedereen weer
veilig terug op de basis en kunnen we terugkijken op prachtige dagen met elkaar!
Musical op De Rank
Op De Rank krijgen de groep 8 leerlingen een hoofdrol toebedeeld in Vincent de Musical.
De musical: ‘Waar is Vincent?’ is een sprankelend muzikaal verhaal over een schoolklas die
op zoek gaat naar een weggelopen klasgenoot. Alle leerlingen van De Rank leveren een
bijdrage aan deze bijzondere musical over Vincent van Gogh, begeleid door docenten (dans
en beeldende kunst) van Atelier Majeur. De musical wordt opgevoerd in Café Overwijk d.d.23
juni.
Dansproject op De Pols
Op De Pols staat ook een schoolbreed dansproject centraal de laatste weken voor de
zomervakantie. Het belooft een spetterend project te worden waar ook docenten van Atelier
Majeur een bijdrage aan gaan leveren.
Lauswolt concert
Alle leerlingen uit groep 8 zijn op donderdagmiddag 30 juni uitgenodigd op landgoed Lauswolt
in Beetsterzwaag. Er vindt dan een muzikale happening plaats waarvoor de leerlingen uit
groep 8 met hun leerkrachten zijn uitgenodigd. Het concert is een herhaald initiatief van de
Lions Club om voor het onderwijs iets te kunnen betekenen, gerelateerd aan het grote NNO
concert op de zondag na 30 juni. De voorbereiding en uitvoering komt tot stand in nauwe
samenwerking met Primo, VCSO en Kunstencentrum Ateliers Majeur. De hoofdmoot op
donderdagmiddag 30 juni is ook dit jaar het Fries Jeugd Orkest o.l.v. Theo Brouwer dat weer
een gevarieerd optreden verzorgt met een aantrekkelijk repertoire voor alle leerlingen.
Vaderdag
Er is flink geknutseld door de om alle vaders van Tynje op vaderdag te verrassen met een
kleinigheidje van de kinderen. Fijne dag, vaders!
Jarigen in juni
02 juni Maud Wielinga groep 6
03 juni Ids Lolkema groep 3
05 juni Remco Jelsma groep 4
09 juni Sanne Helfferich groep 5
09 juni Thomas de Vos groep 6
13 juni Yme Koopmans groep 8
16 juni Esmee van Linde groep 8
17 juni Ese Andela groep 7
26 juni Sietse van der Graft groep 6
Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst

