Mei 2016
En zo zitten we midden in de meivakantie de nieuwe Tynjeboade in elkaar te zetten. Per
abuis heeft in het voorwoord van de vorige editie niet gestaan op welke datum de kopij
ingeleverd moest worden. Juist nu, door 4 en 5 mei, de redactievergadering een week
verschoven werd. Niet zo handig dus en uiteraard onze excuses hiervoor. We hebben ons
best gedaan om iedereen via mail of telefonisch op de hoogte te brengen. Blijkbaar is dat
redelijk gelukt want de kopij kwam keurig op de juiste data binnen. Dank hiervoor!
We genieten overigens wel van prachtig weer. Daar boffen de vakantiegangers in eigen land mee. Nog geen 30 graden zoals op de thermometer op
de afbeelding staat maar we kwamen aardig in de buurt. Door dat mooie
weer kan ook het zwembad in ons eigen dorp spreken van een prima opening
van het seizoen.
Helaas was het op Koningsdag wel wat kouder dan het de afgelopen dagen
is. De opkomst van verkopende kinderen op het schoolplein van de Pols
was dan ook wel wat minder dan vorig jaar. Gelukkig waren de aanwezigen
enthousiast en hadden ze mooie spullen om te verkopen waardoor we toch
van een geslaagde Kinderkoningsvlo kunnen spreken. Ook op de
boekenmarkt in de Útkomst was het gezellig druk en werd er de nodige
handel gedaan. Tot slot werd er door het Manljuskoar en door het popkoor
een fantastisch optreden gegeven in de Trekkerstinte. Ook hiervoor was veel belangstelling.
Nu dan op naar het Iepenloftspul Spetters. Met motoren en een ware crossbaan moet dit wel
een spektakel worden. Voor de spelers en alle andere betrokkenen reuze spannend
natuurlijk. We wensen ze dan ook veel succes!
Uw bijdrage voor de juni editie dient u uiterlijk de zondag vóór de redactievergadering te
mailen aan tynjeboade@tynje.nl. De kopij voor de juni editie moet dus uiterlijk 6 juni binnen
zijn. Kopij voor de berichten en activiteiten moet echter op donderdag 2 juni aangeleverd
zijn. Voor de bezorgers geldt; afhalen op woensdag 8 juni tussen 19.00 en 19.30 aan de
Heawei 10.
Alvast fijne pinksterdagen gewenst!
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Als ik eens een dagje met iemand zou willen ruilen……
Een keer iemand anders.
Als ik ooit mocht kiezen om een dag iemand
anders te zijn, dan zou ik de baas van een
sportschool willen zijn en dan zou ik zelf dansles
geven.
Ook zal ik alle bekers gaan bewonderen die de
dansers hebben gewonnen. Ook zal ik kijken
hoe
het ging bij de sporters. Maar ik zal vooral
goed
letten hoe iedereen sport. En zelf zou ik ook
dansen en sporten. Ook even pauze natuurlijk en
lekkere thee zetten. En gezellig kletsen. Ja en
ook
een sixpack krijgen. En het lijkt me zo leuk
omdat
ik sporten super leuk vind.
Groetjes Annelin

Het leven van Remco Meester.
Hallo ik ben Remco. Ik woon op een
rustige woonplaats. Ik ga naar schooltijd
naar huis. En ga ik naar binnen. Ik ga naar
mijn kamer. Er staat Remco op de deur.
Het is erg rommelig. Ik ga naar beneden
achter de computer .En toen ging ik naar
buiten.
Einde

Een dagje Angelina Jolie zijn

Als ik Angelina Jolie was zou dat een eer zijn
want ze is de meest beroemdste actrice en ze
is heel knap Als ik haar was had ik in nog meer
films gespeeld zoals James Bond als een Bond
Girl. Ik had dan in heel veel fantasie films
gespeeld. Angelina Jolie is ook mijn reden dat
ik juist wou acteren en later een grote actrice
worden en in Amerika wonen. Ik zou in veel
spannende films spelen bv: Horror films met
heel veel enge dingen zoals bloed en vet enge
heksen. Ik wil vooral dan in sneeuwwitje
spelen als de stiefmoeder of ik wil in The
Hobbit spelen als die mooie elf . het is echt
heel cool om Angelina Jolie te zijn ze is de
beste actrice van de hele wereld voor mij dan .
Nou dat was mijn verhaal over een dagje
Angelina Jolie te zijn.
Heel veel kusjes Maud

Als ik mocht ruilen met iemands leven dan
was dat?
Als Ik een dagje iemand anders kon zijn dan
was dat dj Hardwell.
Dan zou ik muziek maken harde muziek zo als
Hardcore, Hardwell.
En ik ga geld verdienen. En handtekeningen
uitdelen. En reizen naar Amerika, Duitsland,
dan naar Nederland terug,
Van Jonathan

Van Remco Meester
Ik wilde niet met iemand anders ruilen.
Omdat ik wist niemand. En het lijkt me
niet leuk. En ik ben tevreden met wie ik
ben.
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Als ik eens een dagje met iemand zou willen ruilen……

Het leven van Jesse v/d Velde
Ik voel me al een stukje rijker.
En ik zit in het lijf van Jesse. Ik ga naar Jesses
kamer .
Het ziet er mooi uit. Wat ben ik blij dat je een
dagje iemand anders mag zijn.
Het enige probleem is dat ik Jesses huis nog
niet zo goed ken.
Maar dat komt wel. Oké nu moet ik naar
beneden om mijn schoolspullen klaar
te maken. Alleen weet ik niet waar het ligt.
Maar wat ben blij dat Jesses moeder
het al klaar heeft gemaakt. Een kwartier later
sta ik op het schoolplein en
wacht op Yuri. En dan is hij er. Ik sprint ernaar
toe en zeg meteen :” Spelen ?”
“Ja jonge” zegt Yuri. In de klas heb ik Jesses
werk al klaar voor de tweede pauze
kwart voor twaalf. Na school ben ik alleen met
Yuri op het schoolplein.
Kwart over vijf ben ik bij Jesse thuis aan het
eten. En om een over twaalf s’nachts zit
ik weer in mijn eigen lichaam. Hylke
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Als ik een dagje iemand anders zou mogen
zijn dan zou ik dieren arts willen zijn.
Altijd weer iets anders en nooit het zelfde.
En ik zou om half acht beginnen en om zes uur
stoppen.
Ik wil graag dieren helpen.
Dan zou ik graag mijn eigen praktijk hebben.
En ik zou onder zoeken wat er mis.
Groetjes Marije

Ik zou een dagje met iemand willen ruilen.
Een popster. Een popster is rijk en populair. Ik
wil dan graag Beyoncé zijn en dan wil ik in een
villa wonen. Ik zou gaan shoppen en een
gespierde man hebben. Ik voel me dan blij.
Groetjes Kiera

Een dagje iemand anders.
Als ik een dagje met iemand zou mogen ruilen
zou ik ruilen met Fardau.
Omdat ik een hele goede vriendin van Fardau
ben.
En dan zou ik zeggen dat ik elf ben.
En dat ik heel rijk was.
En ik zou een paard kopen en een stal en
borstels en zo.
Het is dan een merrie.
Een merrie is een meisjes paard.
Ze heet dan Nynke.
Ik zou een hele lange jurk kopen.
Ik zou ook graag een hele gespierde man met
bruin haar willen.
En ik zou een villa willen kopen.
Vriendelijke groeten Charissa.

Als ik een dagje iemand anders mag zijn is
dat Bodil van SpangaS.
Waarom Bodil? Omdat ze mooie
krulletjes heeft.
En omdat ze actrice is.
Maar ook omdat ze mooie kleding heeft.
En ze is aardig voor de juffen en meesters
van SpangaS.
Maar na SpangaS zou ik vaak Renée van
SpangaS bezoeken.
En ik ga een feestje bouwen.
En ik ga een manege kopen.
Want dan ben ik rijk.
En dan ben ik creatief.
UIT van Thomas de vos

Als ik eens een dagje met iemand zou willen ruilen……
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Een dagje ruilen.
Ik wil Ariana Grande voor een dag je zijn . Dan
was ik heel beroend !
Dat zou leuk zijn zeg. Dan zong ik op een
concert Focus en veel meer.
Dan rende ik over het podium .Daar voel ik
me fijn. Toen ik over het podium liep
gaf ik iedereen een highfive. Echt iedereen
Hoi! riep ik dan toen ging ik maar naar bed
Van Renée Frederique Veldstra

Ik ga een dag ruilen met mijn neef
Bart.
Omdat ik dan naar opa en oma kan.
En dan heb ik ook een hond.
En ik kan dan ook op de computer
Minecraft doen.
En ik kan dan met mijn neefje Max
spelen.
En ik ben een half uur eerder uit.
Van Rens Willemsen

Een dagje Yuri zijn

Ik wil een dagje iemand anders zijn
Ik zou graag Remco willen zijn.
Dan zou ik mee mogen op de
trekker te kuilen of te mesten.
En veel met Siku spelen.
En veel buiten spelen.
Het voelt leuk om Remco te zijn.
Lekker veel achter de laptop en
sinas drinken.
Veel op de laptop unturned spelen
dat is een spel met zombies.
Dat is leuk daar kun je ze neer
knallen met geweren.
Van Damian

Ik wil graag Yuri zijn omdat hij coole schoenen
heeft. Hij heeft een hele grappige moeder. In
zijn klas heeft hij een hele leuke meester, hij
heet Redmer. En hij is heel grappig. Ik zou met
Jesse gaan spelen en ik zou van alles en nog
wat doen. Bij Jesse ga ik achter de playstation
en buiten op goals schieten en op de
trampoline. Ik zou naar Rinze gaan, dat is mijn
vriend, die woont bij de brug. Daar gaan we
heen met skeelers en dan gaan we voetballen.
En dan gaan we op de ps3.
Jesse van der Velde

Overleg buurtverenigingen

Op 11 april hebben we een overleg gehad met vertegenwoordigers van
de buurtverenigingen. Maar liefst tien buurten gaven gehoor aan de
uitnodiging. Tijdens een leuke bijeenkomst werd gesproken over de
lopende projecten en ontwikkelingen in het dorp en over zaken die een
ieder bezig houden.
Speciale aandacht was er voor de buurtapp waar buurtvereniging De
Stoarmhoeke mee werkt. Alle buurten lieten weten geïnteresseerd te
zijn. Afgesproken is om een gezamenlijke aanpak op te zetten. Op 9 mei
is hiervoor een vervolgoverleg gepland.
Ook was er belangstelling voor glasvezel in het dorp ten behoeve van
snel internet en andere digitale diensten. Hiervoor zal binnenkort een
informatieavond worden georganiseerd.

4 mei herdenking

Het was weer indrukwekkend. Een grote groep mensen heeft de
jaarlijkse 4 mei herdenking bijgewoond. Onze nieuwe dominee,
mevrouw Dieuwke van der Leij sprak over hoe wij kunnen leren van het
verleden. Er waren mooie gedichten door de schoolkinderen. Door de
aktieve betrokkenheid van de scholen wordt in Tijnje invulling gegeven
aan het landelijk meerjarenthema “Geef de vrijheid door”.
Een week eerder was Frank de Koster in het zonnetje gezet tijdens de
opening van een tentoonstelling op De Rank. Frank heeft al 25 jaar een
groot aandeel in de organisatie van de 4 mei herdenking. Ook heeft hij
al die jaren de gedichten geschreven.

Nieuw bestuurslid: Engelien Lageveen

Als bestuur van Plaatselijk Belang Tijnje hadden wij twee bestuursvacatures welke nog niet waren ingevuld. We zijn daarom erg blij dat
we Engelien Lageveen bereid hebben gevonden om toe te treden tot het
bestuur.
Omdat we pas in november een ledenvergadering hebben, maken we
gebruik van de procedure zoals die in de ledenvergadering is
afgesproken. Hierbij wordt de kandidatuur van Engelien bekend
gemaakt. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich binnen een week
aanmelden. Als dat niet gebeurt, zullen we Engelien in de volgende
bestuursvergadering benoemen.

Nieuws van vv Tijnje
Resultaten
Voor alle teams, zijn het de laatste wedstrijden, voordat het seizoen ten einde is. Het tweede moet nog
een paar meer wedstrijden, 6 stuks, maar die voetballen dan ook nog door tot en met begin juni. We
kunnen toch weer terugkijken op een mooi seizoen. We hopen dat alle teams de laatste wedstrijden met
goed resultaat afsluiten. Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het eerste tegen Aengwirden werd helaas
door ons team niet gescoord. Eindstand 0-4. Vrijdag 13 mei is de laatste wedstrijd: uit tegen Blauwhuis.

Afscheid
Na de wedstrijd werd afscheid genomen
van trainer Gerard Hiemstra. Hij kreeg een
shirt en een mooi pakket met interessante
drankjes.

Speler van het jaar
Een trotse Jan de Vos kreeg uit handen van
de voorzitter de bokaal en een mooie bos
bloemen

Feest
Daarna was het erg gezellig op ons sportcomplex, met veel bier, live
muziek, hamburgers en een stralende zon.

Bliksemloterij
Wij kijken terug op een zeer geslaagde Bliksemloterij: alle loten waren verkocht!!. Hierbij willen wij zowel
alle deelnemers als ook onze gulle gevers enorm bedanken. Nogmaals dank en tot 2017.
De prijswinnaars van dit jaar zijn:
7e
Fam. Boekema
Tijnje
€
10,6e
Stefan Jongsma
Tijnje
€
10,e
5
René Klabbers / Durk Walstra
Tijnje
€
10,4e
Erik Klabbers
Tijnje
€
20,e
3
Fam. Smid
Tijnje
€
50,2e
Fam. De Goede
Tijnje
€
75,1ste Jan de Jong
Tijnje
€
125,-

Koningsspelen
Volop actie op het Sportkamp op 22 april. Overal waren
kinderen aan het sporten. En tussendoor was het een
gezellige boel. En de weergoden waren ons goedgezind.
Uiteraard werd er ook gevoetbald. We hopen dat er een
aantal deelnemers enthousiast geworden is en zich
aanmeldt als lid.

Wedstrijden

GV TIJNJE

Op zaterdag 9 april kwamen de turnsters van wedstrijdgroep 3 voor de 2 e keer dit seizoen
in actie in Wolvega. Jildau en Anna turnden in ronde 1. Jildau turnde een goede vloeroefening en Anna haar beste toestel was sprong. In ronde 2 waren Sytske en Esmee aan de
beurt. Sytske haar beste toestel was brug, Esmee viel bij het eerste toestel en daar had ze
de rest van de wedstrijd last van. Toch eindigde ze op sprong nog hoog. Geen van de dames hierboven viel in de prijzen. Het resultaat van de 1 e wedstrijd en deze wedstrijd samen
geeft aan of je mag deelnemen aan de Friese Kampioenschappen. Omdat Sytske de 1 e wedstrijd net buiten de prijzen viel en deze wedstrijd stabiel turnde heeft zij zich knap als 7e
geplaatst voor de Friese Kampioenschappen. Mirthe van Thor plaatste zich ook voor de
Friese Kampioenschappen deze zijn op 28 mei in Buitenpost. Dank aan Janina die deze dag
namens Tijnje heeft gejureerd. Ook dank aan Ingrid die deze dag begon al schaduw jury
(om te oefenen) maar in de laatste ronde voor echt de jury van brug op zich heeft
genomen.
Op zaterdag 16 april zijn we uiteindelijk met 6 turnsters
afgereisd naar Makkum voor de Friese Kampioenschappen van wedstrijdgroep 4. Zowel Femke als Lisanne
werden nog opgeroepen om mee te doen. Sanne startte
in de 1e ronde, zij turnde een stabiele wedstrijd en werd
knap 5e. In de 3e ronde hadden we maar liefst 4 turnsters
in Senior G. Het aanmelden bij de jury was een leuk
gezicht, 4 turnsters van dezelfde vereniging. De dames
turnden een goede wedstrijd. De concurrentie is groot.
Femke (als reserve geplaatst) turnde zeer goed en werd
3e. Gefeliciteerd met deze prestatie.
Hedwig , Tirza en Eveline vielen niet in de prijzen.
In de laatste ronde kwam Lisanne in actie. In haar groep deden 28 deelnemers mee. De
verschillen onderling waren klein, ook Lisanne viel buiten de prijzen.
Dank aan Henriette die van 9.00 – 18.00 uur op de vloer heeft gestaan om de turnsters te
begeleiden. Dank ook aan Sytske die de hele dag heeft gejureerd.

Ouder/ kind circuit
Op woensdag 6 april werd voor de eerste keer het ouder/ kind circuit georganiseerd. Een
aantal enthousiaste ouders van leden hielp hieraan mee waarvoor natuurlijk onze dank. Juf
Johanna had een prachtig circuit uitgezet waar zowel de kinderen als de meegekomen
ouders of broers/zussen hun weg in moesten zien te vinden. Helaas voor de meegekomen
sportievelingen maar over het algemeen waren de kinderen hier net iets beter in. Iedereen
kreeg natuurlijk iets lekkers in de pauze en na afloop was er voor een ieder een prachtige
medaille. Dank aan de enthousiaste ouders die mee hebben geholpen in de voorbereiding in
de uitvoering en natuurlijk dank aan juf Johanna!

Informatie over zwemlessen
Survivalzwemmen
Vrijwilligers bedankt!
Bestuur
Belangrijke data

Zwembadnieuws
Yes, daar was dan toch het mooie weer al. We maakten ons al zorgen want tijdens de
voorverkoop van de abonnementen kon de winterjas nog wel aan. Maar anderhalve week
later kan er dan toch gezwommen worden. Midden in de meivakantie nog wel en daar werd
meteen al lekker gebruik van gemaakt.

Informatie over zwemlessen

De zwemlessen gaan starten op dinsdag 17 mei. De groepsindeling en het rooster staan op
de website. Eventuele informatie over wijzigingen of zwemlessen die niet doorgaan worden
ook dagelijks geplaatst op de website. In sommige groepen is nog plaats voor nieuwe
zwemlessers. Aanmelden voor zwemlessen kan nog steeds!!!

Survivalzwemmen

Dit jaar voor het eerst in ons zwembad! Vanaf juni wordt er onder leiding van onze eigen
badmeester Martijn 1x per week survivalzwemmen gegeven. Voor deelname is een A en B
diploma verplicht. Meer informatie volgt nog via de website en facebook.

Vrijwilligers bedankt!

Ook dit jaar was de paaseitjesactie weer een groot succes dankzij onze enthousiaste
verkopers. Ook is er weer druk gesopt, geboend, geveegd, gemaaid en geklust om gebouw,
bad en terrein weer helemaal netjes te maken. Ook hiervoor weer hartelijk dank aan iedereen
voor alle hulp bij deze klussen.

Bestuur

Als we dan toch aan het bedanken zijn, dan willen we hierbij ook Abe Reidinga nog even
vermelden. Abe heeft afscheid genomen als bestuurslid van het zwembad. Zijn taak als
technische dienst van het zwembad heeft hij een aantal jaren enthousiast vervuld en is
inmiddels overgenomen door Tjeerd Koopmans.

Belangrijke data

Op vrijdag 24 juni zal het zomerzwemfestijn plaatsvinden. Dit jaar zal het nog iets feestelijker
verlopen dan anders omdat het 25 jaar geleden is dat ons (nieuwe) zwembad geopend werd.
Verdere informatie volgt via de website en in de Tynjeboade van juni. Voorts zal de
zwemvierdaagse 2016 worden gehouden van 30 augustus tot en met 3 september. Noteer dit
alvast in uw agenda!

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

Tennis
Activiteitenkalender mei/juni 2016 TC Tijnje
Vrijdag 29 april
Dinsdag 10 mei
Woensdag 11 mei
Dinsdag 17 mei
Woensdag 18 mei
Vrijdag 20 mei
Zaterdag 21 mei
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 7 juni
Woensdag 8 juni
Zaterdag 11 juni
Woensdag 15 juni

G1 – Lauswolt 1
D1 – Oranjewoud 3
H1 – Goutum 2
D2 – Burmania 2
H1 – Mantgum 2
Dorpentoernooi Terwispel
Jeugdtoernooi Nij Beets
D1 – Ten Woude 5
Clubkamp. DE + HE
Clubkamp. DE + HE
Jeugdtoernooi Tijnje
Dorpentoernooi Nij Beets

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. Deze maand
nog op 13 en 20 mei, vanaf 10 juni elke vrijdag.

Jeugdtoernooi
Tot de zomervakantie organiseren wij, samen met Rottevalle, Terwispel en Nij Beets weer 3
jeugdtoernooien. De eerste is op zaterdag 21 mei in Nij Beets, van 14.30 tot 17.00 uur. De 2e
is op zaterdag 11 juni in Tijnje. Ook al zit je net op les, dan kun je hier al aan meedoen. Je
kunt je per mail opgeven.

Clubkampioenschappen
In juni worden de enkelkampioenschappen gespeeld. We hebben besloten dit te houden op de
avonden die beschikbaar waren voor de competitie, nl dinsdag en woensdag. Binnenkort komt
de uitnodiging per mail, dus houdt deze data vast vrij.

Heel veel info is te vinden op onze site: www.tynje.nl/tennis

VOLLEYBAL MEI 2016
Circulatievolleybal is een variant van volleybal, waarbij de
regels aangepast zijn aan de leeftijd van de sporters. Een
mooie manier om kennis te maken is meedoen met het
Stratenvolleybaltoernooi. Jeugdleden van v.v. Tijnje, maar
ook kinderen die plezier hebben aan balsporten potjes
spelen op hun niveau, waarbij de regels zo vaak worden
uitgelegd als nodig is. Opgave via buurten en scholen.
Tijnje heeft drie jeugdteams op drie verschillende niveaus.
De eindstanden van de competities zijn:
niveau 6
JMC 1
Tonevido 1
Boornbergum 1
DWS 1
ODS 2
Turfstekers 3
Turfstekers 2
ODS 3
Tijnje 1

niveau 4
DFS 2
Tijnje 2
Turfstekers 5
Roeken/DVC 1
Veenwouden 2
ODS 4
Turfstekers 6
VCS 2
SVT 2

niveau 3
27 50
30 39 HVC 1
27 41
29 46
29 34 DFS 3
27 40
28 32
30 33 ODS 5
27 39
28 30
30 31 DOS 4
24 31
28 28
31 28 Oer ’t net 2
27 27
27 24
26 25 VCS 4
27 23
25 22
26 22 DOS 3
24 22
26 20
27 40 Oerterp 2
24 13
27 8
27 11 VCS
24 13
AVIOS 2
24 13
Tijnje 1: Marixanne Lolkema, Thirza Visser, Esmee van
Turfstekers 8
24 13
Linde, Fimke Reidinga
Tijnje 3
24 10
Tijnje 2: Jan Jisse Reidinga, Rens Willemsen, Folmer Weide- Roeken/DVC 3
24 2
naar, Maaike Schokker, Lysanne Otter
Buitenpost 4
24 0
Tijnje 3: Ilse de Jong, Lieke de Jong, Doutsen van der Veer, Hayo Odinga, Anco Odinga
DAMES 2 KAMPIOEN VAN DE VIERDE KLASSE!
Het is ze gelukt. De jongedames van het tweede zijn kampioen geworden en promoveren naar de
derde klasse. Met uiteindelijk een voorsprong van vier sets op de nummer 2, JMC 2, en met
slechts vijf verloren sets, steken de dames met kop en schouders boven de andere teams uit.
In de derde klas zullen ze zich
moeten aanpassen aan het hogere
niveau, maar omdat de meiden nog
jong zijn (sommigen zelfs b-junior,
velen a-junior) zullen ze zich
ongetwijfeld verder ontwikkelen!
Hierna de namen van de kampioenen: coach Anna, (coach Sytske is
nog bij de kleine op het moment van
het nemen van de foto voor de
wedstrijd), Femke Kerkstra, Nina
Fischer, trainer Tseard-Wiebe, Lia
Brouwer, Joanna Dijkstra, Hedwig
Oldenhof, Ankie de Boer, Rianne
Kerkstra en Janna de Boer.

IT TREDDE
Yn april spylje wy noch 2 wedstriden. De 7e komt VCS 3 nei De Sweach om de ‘izelwedstriid’ yn
te heljen. Us spul rint goed en it wurdt in flotte winstpartij, 25-18, 25-22 en 25-16. Dêrnei spilet it
twadde en dêr telt eltse punt noch foar it kampioenskip. Se pakke 2 sets maklik en dan sitte se yn
in dip. Alles giet mis. Se hobbelje efter de tsjinstanner oan en reitsje efter, hoe ’t wy ek
oanmoedigje. Op it ein fan de tredde set steane se mei 18-24 efter as Ankie oan de opslach komt.
It iene nei it oare punt wurdt no makke. De tsjinstanner rekket der hielendal ôf en sjocht harren
foarsprong ferdwinen. Ta ús grutte ferbazing en opwining winne se de set mei 26-24. Wat in
bliidskip! Noch 1 punt en dan binne se kampioen!
14 april spylje wy wer tsjin VCS 3, mar dan yn Surhústerfean. Wy binne fêst fan doel om de lêste
3 punten te pakken. De earste set liket it der aardich op, mar op it lêst stûket it, 25-23. Wy besykje
it wol mar der giet tefolle mis, 25-20 en 25-21. De punten bliuwe yn S’fean.
It twadde is jûn frij en moat de 21ste noch spylje. Pas de oare dei komt it berjocht dat JMC in punt
sitte litten hat. Sûnder te spyljen is it twadde dus kampioen wurden. LOKWINSKE, FROULJU!!!
Yn de einstân steane wy op in dield fjirde plak. Wy ha in moai follybaljier hân, wêrby wy it
twadde wat helpe koene om kampioen te wurden.
Bûten dat ha wy ek de noadige feestjes hân en binne der noch wat kommendewei. Akke 45 jier
follybalje, 3 froulju dy’t 50 wurde, it tiimútsje, de barbecue mei de hiele feriening +
kampioensfeest!
It oare seizoen follybalje wy wol werris!
Marijke

25 JAAR STRAATVOLLEYBAL DE TYNJE
Dit jaar wordt er traditiegetrouw weer gestratenvoleybald op De Tynje. Onthoud de tijd: 17
juni 2016 vanaf 18.30 uur. De straten worden zoals altijd via de buurtverenigingen
uitgenodigd. Het is dit jaar alweer de 25e maal en dat willen de organisatoren, de v.v. Tijnje
en de Doarpsrounte, niet ongemerkt voorbij laten gaan!
Een nieuwe wisselbeker
Omdat Gersleat-Polder vorig jaar voor de derde opeenvolgende maal de wisselbeker won,
mogen ze die houden. Dit jaar wordt er gestreden om een nieuwe beker. Welke
buurtvereniging mag als eerste zijn naam in de beker gegrafeerd zien? Natuurlijk zijn er ook
weer de taarten, die zijn ieder jaar nieuw!
Jeugdvolleybal voor iedereen
Voor kinderen van zes tot dertien jaar is er speciaal en alleen dit jaar gelegenheid mee te
doen op ieders eigen niveau. We geven een korte uitleg van de regels voor het betreffende
niveau en daarna kan er maar gesport worden! Kinderen kunnen zich via de scholen of via
de buurten opgeven. Leden van de volleybal en debutanten. Jongens en meisjes. Ze kunnen
zich alleen opgeven, of met een vriend/vriendin of een buurjongen/buurmeisje. Na afloop
is er voor iedere deelnemer iets lekkers. Opgave voor 30 mei. Kan ook op
antjevw@online.nl en cobyfischer@online.nl.
Live muziek na!
Ter opluistering van het koperen jubileum is er meteen na afloop van de laatste wedstrijd
live muziek met nummers uit de tijd van het eerste tournooi en van nog daarvoor! Blijf
hangen om de prijsuitreiking mee te maken en het jubileum met ons te voeren in de
voetbalkantine.

Activiteitenkalender
Mei
17-21
20
25
27
28

Speel-o-theek Boarterskoer, collecteert voor het oranjefonds
Inspiratiecentrum Joëlle, klankschaalconcert
Opgeven via 06 54324537 of info@inspiratiecentrumjoelle.nl
Iepenloftspul Spetters, Try-out
Iepenloftspul Spetters, Première
Iepenloftspul Spetters, Nachtvoorstelling

19.30 uur
21.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

Juni
1
3
6-10
8
11
17

Iepenloftspul Spetters, Voorstelling
Iepenloftspul Spetters, Voorstelling
Wandelvierdaagse, Dorpshuis
Buitenspeeldag Jantje Beton, schoolplein de Pols, timmeren met pallets en
afvalhout. Opgave 06-23662838 of 0683653746
De Bazuin, Pipegaelsgeaplein Zomeravond concert met deelnemers van 'muziek
voor volwassenen'
Straten Volleybal

21.00 uur
21.00 uur
18.30 uur
13.30-16.30uur
19.30 uur
18.30 uur

Op woensdag 8 juni kunnen de kinderen weer gezellig samen
timmeren op de buitenspeeldag
Het is op het schoolplein van OBS DE POLS
Van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Neem zelf je hamer mee!
Heb je er geen een, dan is er een te koop voor € 2,50.
Verder zijn er geen kosten aan verbonden.

Opgeven kan bij:
Anita Odinga: 06 23662838
Cindy de Jong: 06 83653746

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
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni

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

Ds. D. v d Leij Pinksteren, Bevest. ambtsdragers mmv De Bazuin
Ds. D. v d Leij
CMAD
Ds. J. Goorhuis
Smalle Ee
Ds. D. v d Leij
Kaarsendienst
Ds. D. v d Leij

Tijnje
Tijnje
Terwispel
Tijnje
Tijnje
Terwispel

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. Nadere iInfo en opgave bij Jan Willem de Bruin

Week 22 (29-05 t/m 04-06) is Ds. D. van der Leij afwezig

Vrouwen van Nu Gersloot eo:
Op 11 april om 19.45 waren op onze laatste avond van dit seizoen in Us Gemak 22 leden
aanwezig, waarvan Jantsje v. d. Berg de leiding had van de workshop bloemetjes of bloesem
haken. Agnes opent de avond met een luide bel, want de dames hebben elkaar heel wat
lentenieuws te vertellen.
Woensdag 20 april kunnen er nog leden mee naar de Algemene vergadering van de Vrouwen
van Nu Fryslân. Het rijden naar Gorredijk op 26 april voor onze busreis met de
buurverenigingen naar Gooi en Utrechtse Heuvelrug is geregeld.
Na een bakje thee of koffie begint Jantsje met haar workshop. Ieder heeft een tak
meegenomen, waar de gehaakte bloesem aan bevestigd moet worden met lijm. Ieder heeft een
haaknaald van de juiste dikte en geschikt haakkatoen. Jantsje heeft boekjes met voorbeelden
meegenomen en ze heeft enkele soorten bloesem gehaakt. Ook heeft ze voorbeelden
gekopieerd. Eén begint met 5 lossen, die een rondje vormen, door de volgende 10 halve
vasten er boven te haken en hier moeten ook lussen tussen, zoiets. Het is eerst een moeilijk
begin en Jantsje komt dan ook steeds te hulp om ieder op weg te helpen. Na nog een bakje
koffie zien we toch, dat verscheidene dames al leuke bloesem gehaakt hebben. Ieder is ijverig
bezig en er zijn zelfs enkele leden, die graag willen afspreken om vaker een middag samen te
haken. Mooi zo! Om alle takken geheel met bloesem te vullen, zal er thuis nog wel wat
huiswerk gedaan moeten worden. We eindigen deze avond met wat hapjes bij een drankje. Na
een gezellige babbel sluit Agnes dit seizoen en wenst ieder een heel goede zomer toe namens
het bestuur. Mocht er toch iemand ziek worden, dan zorgt het bestuur voor bezoek. Jantsje
wordt bedankt voor deze gezellige en leerzame avond, met applaus en een zuivelpakketje.

CHR. MUZIEKVERENIGING

“De Bazuin”
TIJNJE
Beste dorpsgenoten en muziekvrienden ,
ONFK
Het is al weer een paar weken geleden dat we mee hebben gedaan aan het ONFK: vrijdag 8
april om precies te zijn. We hebben daar prima gepresteerd: we hebben de 1e prijs behaald!!
We mogen ons als Bazuin een jaar lang Nederlands Kampioen in de 5e divisie noemen.!
Hier zijn we erg trots op. Het geeft de bevestiging dat we goed bezig zijn en dat de
interpretatie van onze dirigent Guus Pieksma van het muziekstuk dat gespeeld moest worden
goed was. Vanuit Tijnje hebben we veel felicitaties gekregen; super dat zoveel mensen op de
hoogte waren van onze prijs! De enorme wisselbeker is een jaar lang te bewonderen in de
Trekkerstinte.
Om nog even in de prijzen te blijven: De voorstelling “Troch de Buorren” heeft in de
toanielkriich de prijs gewonnen voor „de bêste muzyk'.
Samen met Rjucht en Sljucht zijn we erg trots op deze prijs! We hebben met zijn allen veel tijd,
energie en vooral veel enthousiasme en plezier gestopt in deze voorstelling en het is daarom
geweldig dat de jury dit gewaardeerd heeft met een prijs.
Muziek voor Volwassenen.
Er wordt nog steeds elke zaterdagmiddag in de Trekkerstinte flink geoefend onder
enthousiaste leiding van Guus Pieksma. En het gaat geweldig!
Zaterdag 11 juni wordt op het Pipegaelsgeaplein het concert gehouden waar deze
muzikanten laten horen wat ze de afgelopen weken hebben geleerd. De Bazuin treedt dan
ook op en er zullen ook een aantal muziekstukken met zijn allen worden gespeeld.
We verwachten uiteraard veel publiek bij dit concert.
Het begint om 19.30 uur.
Slachtemarathon
De Slachte wordt dit jaar op 4 juni gehouden. Er zijn ook Tynsters die de 42km gaan lopen.
Wel leuk om te weten dat de Bazuin samen met de Boljeijers rond 11 uur in Kubaard alle
wandelaars met muziek zal aanmoedigen. We hopen natuurlijk dan ook Tynsters te zien.
Bloemenactie
Op 2 en 3 mei hebben we onze jaarlijkse bloemenactie weer gehouden. Iedereen bedankt
voor het kopen van 1 of meerdere planten! Door deze actie hebben we weer de kas kunnen
spekken. Voor de Bazuin is dat erg belangrijk, ook omdat er de laatste jaren flink gekort is op
subsidies.
Omdat we al snel door onze voorraad planten heen waren, konden we niet bij alle huizen in
Tijnje langs gaan. Volgend jaar komen we weer en dan beginnen we waar we nu moesten
stoppen.
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

Tijnje grote winnaar kriich nieuwe stijl

Dat wie de kop fan in artikel yn de Ljouwerter Krante fan freed 29 april 2016. Yn it artikel waard
ferslach dien fan de Slútjûn fan STAF (Stifting Amateurtoaniel Fryslân) op 28 april yn De Lawei yn
Drachten. Op de Slútjûn waard bekend makke hokker toanielferienings dit jier in priis wûn ha yn de
kriich (wedstryd) fan STAF. STAF hie in oantal wiken ferlyn al oan ús bekend makke dat Rjucht en
Sljucht nominearre wie foar 3 prizen.
Foar de produksje ‘Troch de buorren’, dy’t Rjucht en Sljucht tegearre mei it muzykkorps De Bazuin
yn desimber 2015 nei foaren brocht hat, hienen wy 2 nominaasjes:
Meast bysûndere foarstelling en Bêste muzyk.
Foar de foarstelling ‘Mosken en Swannen’ dy’t yn maart 2016 opfierd is hienen wy in nominaasje
foar Grutste jonge talint. Dizze nominaasje wie foar Chantal Sinnema.
Fansels wienen wy tige benijd as wy yn de prizen falle soenen. Wy binne mei in grut tal leden nei de
Slútjûn west. It waard in prachtjûn.
It stik ‘Troch de buorren’ helle de earste priis foar Bêste muzyk. In pracht resultaat foar alle
meiwurkers oan ‘Troch de buorren’ en in grut komplimint foar De Bazuin!
Mei it stik mosken en swannen hellen we twa prizen. Chantal Sinnema waard (tegearre mei Lydia
de Groot fan De Rottevalle) útroppen ta Grutste jonge talint yn it winterskoft 2015-2016. In moaie
prestaasje. In lokwinsk komt Chantal dan ek ta.
‘Mosken en swannen’ helle boppedat de Earste priis yn de kriich fan STAF. Mei 168 punten wie
Rjucht en Sljucht de heechste yn de kriich (tegearre mei ‘Frysk selskip’ út Arum).
In felisitaasje is dan ek wol op syn plak foar alle meiwurkers oan ‘Mosken en Swannen’ (spilers,
regisseur, ynstekker, ljocht en lûd, dekorbouwers, grime).
‘Troch de buorren’ helle 124 punten yn de kriich.
Ledegearkomste
Op freed 22 april wie de
maaitiidsgearkomste fan Rjucht en Sljucht.
Fansels waard der stilstien by de beide
stikken fan it ôfrûne winterskoft en de
nominaasjes yn de kriich fan STAF.
Fetsje Frieswijk-Reitsma waard yn it sintsje
set. It ôfrûne winterskoft wie Fetsje 50 jier lid
fan Rjucht en Sljucht. Foarsitter Jeen
Wouda spruts de jubilaris ta en joech yn in
koart oan wat Fetsje sa yn de rin fan dy 50
jier as spiler en bestjoerslid dien hat foar
Rjucht en Sljucht. Dêrnei oerlange hy Festje
in bosk blommen en de leden joegen Fetsje
in grut applaus.
Nei de gearkomste waard it winterskoft op in
gesellige wize ôfsletten troch Henny Drijver
en Andries Idzerda. Hja stelden oan de
leden, dy’t yn groepkes ferdield wienen,
fragen oer de bestsjutting fan Fryske
sprekwurden en siswizen. Dat wie somtiden
net sa ienfâldich. Der waarden sa no en dan
tige kréative antwurden jûn, dêr’t smout om
lake wurde koe.

Fetsje Frieswijk en Jeen Wouda
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Yoga

Waarom yoga?
Je wilt leren kijken naar jezelf zonder oordeel
Je wilt wat meer innerlijke rust en ontspanning ervaren
Je wilt meer zicht krijgen over hoe je lichaam werkt
Je wilt bewuster worden van de keuzes die je maakt
Je wilt beter voor je lichaam zorgen

aarden

Yogadocente Marijke de Jong
Locatie: Huisartsenpraktijk De Hoek,
Tolhekbuurt 28, 9245 HX Nij Beets
Tel. 0512-462260 / www.massage-yoga.nl
Lestijden:
dinsdag 18.30 - 19.45 uur en 20.00 - 21.15 uur
vrijdag: 09.00 - 10.15 uur
Start lessencyclus:
dinsdag 6 en vrijdag 9 september

mogelijk

Speel-o-theek de Boarterskoer
Het speel-o-theek seizoen vordert al aardig. De afgelopen weken is
de speel-o-theek voorzien van nieuw speelgoed, dit keer vooral
buitenspeelgoed. Nu we de hagelstenen en sneeuwbuien gedag
gezegd hebben, kan hier de komende weken fijn mee gespeeld
worden!
De nieuwe aanwinsten zijn onder andere een tafeltennistafel,
voetbalgoaltjes, skeelers, een tennisset, skateboard, zandbak met
kraan, springbal, balansstep, metaaldetectoren, en een waterbaan
met bootjes. Daarnaast hebben we sinds vorige week ook twee
spacescooters in de uitleen, welke nu al erg gewild zijn.
Daarnaast was de speel-o-theek aanwezig op de
kinderkoningsvlo. Met het ballonnen prikspel kon je
meedingen naar een heerlijk vleespakket gesponsord door
Keurslagerij Stornebrink. Deze prijs is uiteindelijk gewonnen
door Tamara. Ook de handig opvouwbare worteltasjes
voorzien van speel-o-theek logo en de grabbelton waren
een groot succes.
In de week van 17 t/m 21 mei komen we bij u langs met de
Oranjefonds collecte.
De helft van onze opbrengst is voor de speel-o-theek, we hopen
natuurlijk op een mooi resultaat.
Nogmaals een oproep:
Van menig Tynster horen wij dat hij/zij al jaren lang donateur van de
speel-o-theek is. Tegenwoordig maken wij echter gebruik van
automatische incasso. Wilt u het werk van de speel-o-theek blijven
steunen voor slechts €5,- per jaar?
Stuur dan een mail naar boarterskoer@hotmail.com en we nemen
contact met u op!
Op 13 mei, 27 mei en 10 juni kan er tussen 14.30 tot 15.45 uur nog
speelgoed geleend worden.

BERICHTEN UIT EN VOOR HET DORP
Geboren
Plaatselijk Belang "De Warren" feliciteert Evelien Slagter en Bartele Kooistra met de geboorte
van hun dochter Fleur.
Overlijden
Zaterdag 7 mei ontvingen wij het bericht dat Jeanet, echtgenote van onze buurtgenoot Maurits
Dijkstra overleden is. Wij wensen Maurits, Emy en familie veel sterkte toe met dit grote verlies!
Buurtvereniging Twes
Vervolg uitdaging Bosnië en de Elfstedentocht
In de Tynjeboade van januari en februari had ik al geschreven over de stichting
Out of Area waarmee ik samen met al de studenten van de 2de jaars VEVA van
ROC Friese Poort naar Bosnië ga. Hier gaan wij een school verbouwen en een
speeltuin opbouwen voor de kinderen in Bosnië. Voor dit project is minimaal €500,- nodig. Mijn
sponsoractie is de 235 kilometer lange Friese Elfstedentocht fietsen op 16 mei. De reacties op
mijn vorige berichten waren echt geweldig! Totaal is er al €450,- bij elkaar gespaard. Duizend
maal dank hiervoor! Maar we zijn er nog niet… Totaal is er voor de stichting nog €50,- nodig.
Wilt u een bedrag aan mij overmaken mag dat op bankrekeningnummer;
NL73RABO0330965263
Onder vermelding van; Bosnië, Out of Area. Voor meer informatie over de stichting Out of Area;
http://www.outofarea.nl/. Vind u het leuk om mij te volgen? Dit kunt u doen op mijn
facebookpagina: Deliana Hakze. Heeft u vragen aan mij? Kunt u mij bellen op 0628382737 of
een mail sturen naar deliana27@live.nl
Klusser gevraagd
Zijn er vrijwilligers die mij willen helpen om een gedemonteerd schuurtje weer in elkaar te
zetten in mijn tuin? Vanwege problematische persoonlijke omstandigheden ben ik niet in staat
mensen in te huren en vraag daarom langs deze weg hulp.
Baukje Bron, telefoon 0513 436981.
Gezocht: Chauffeurs voor de Buurtbus
De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.15 uur en 19.20 uur de
route Tijnje – Gorredijk – Allardsoog v.v. Start, stop en wissel is in Gorredijk.
Rijbewijs “ B “ is voldoende .
Rijtijden worden in overleg ingepland. Vooraf is er een medische keuring en een
rijtest door Qbuzz. Nadere info of aanmelden kan bij de coördinator dhr. K. Beenen,
k.beenen@home.nl, telefonisch bij dhr. J. Brouwer op 06-37179285 of via mail
buurtbusopsterland@gmail.com.
Iepenloftspul Opsterlân spylet de famyljefoarstelling: Lang en Lokkich op 25, 27, 28 maaie en 1,
3, 4, 8 en 10 juny yn it Iepenloftteater Sparjeburd, De Himrik
Mear ynformaasje: www.iepenloft-opsterlan.nl
U bent van harte welkom met uw vragen over de WMO bij het dorpssteunpunt Tijnje. Wij zijn
bereikbaar op 06-15597929 of via de mail: dorpssteunpunt@tynje.nl
Ook kunt u op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur rechtstreeks terecht bij het
Gebiedsteam van de Gemeente Opsterland. Telefoon: 0512-386222.
De Wmo-consulente voor Tijnje is Jantina Uijterlinde

Een echt mannenkoor…. én een vrouwenkoor!
Op Koningsdag traden zowel de mannen van het Tynster Manljuskoar als de dames van
Popkoor op in de Trekkerstinte. Dat was genieten. Hoog niveau en het plezier spatte er van
af. Uiteraard werd het publiek gestimuleerd om mee te zingen. Zichtbaar plezier in het
zingen werkt aanstekelijk. Je wordt er zelf ook vrolijk van.
Het repertoire was afwisselend en paste goed bij deze feestdag. Beide koren zongen een
Friestalig lid om de schoonheid van onze provincie te bejubelen. Terecht ging dat niet over
het Friese klimaat. Het was ijskoud en de kinderen op de vrijmarkt verkleumden op deze
record koude Koningsdag. Een slimme jonge ondernemer verkocht erwtensoep en warme
chocolademelk. Hij kwam rijk thuis.
Natuurlijk wisten de mannen de juiste volgorde van de te zingen nummers niet meer. Er brak
onenigheid uit, bijna zelfs een handgemeen. “Eerst het Schotse dranklied”, riep de helft.
“Nee, eerst het poëtische Morning has broken”, riep de andere helft. “Het is een echt
mannenkoor”, verzuchtte Janneke Slagter, de dirigente. Knap overigens, hoe zij 20 mannen
in toom weet te houden en het niveau stapje voor stapje weet te verhogen. Zo werd er niet
besloten om deze twee nummers dan maar door elkaar heen te zingen.
Gezellig was de canon Tumba (bis) tralala(bis). Voor mensen die moeite hebben met het
onthouden van de tekst werd eerst geoefend. Dat was voor het voetbalpubliek, dat normaal
alleen “olé, olé, olé moet kunnen onthouden. Het ging dan ook voortreffelijk.
Er werd een lied in het Bulgaars gezongen. De mannen wisten wel niet precies waar het over
ging, maar het klonk prachtig. “Over vrijheid” riep de dirigente nog even snel. Dat hoop je
dan maar en dat het geen oerwoud geluiden waren die in een stadion thuishoren of
beledigingen aan het adres van het Bulgaarse staatshoofd.
Dirigente Hirma Altena deed het voortreffelijk met Popkoor. Ze is een aanwinst voor het
dorp. Ze zal vast wel slagen voor haar eindexamenpresentatie “My Millennium”. Popkoor
zingt écht popsongs. Herkenbaar en ook heerlijk om mee te zingen, California Dreaming
bijvoorbeeld.
Leuk is, dat we onze huisarts, Andries Hoekstra overal tegenkomen. Bij sport, bij cultuur, hij
doet altijd mee. Het is een mooi voorbeeld van preventieve gezondheidszorg. Een dorp is
gezonder als er veel te beleven en te doen is. Daarom sponsort Andries ook achter de
schermen de nodige activiteiten. Fantastisch. Aangezien ik lid ben van een
sponsorcommissie ben ik verplicht om nu te zeggen: “Denk aan onze sponsors. Ga eens
vaker naar de dokter”.
De uitsmijter was “Happy together”. Dit zongen we met z’n allen. Inderdaad, Tynje mag
happy zijn met zoveel verenigingen op zoveel verschillende gebieden. Én met zo’n huisarts.

Bert Doornebal

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

DE TYNJE

WANDELVIERDAAGSE
Omdat eind mei het iepenloftspul Spetters veel mensen op de Tynje bezig houdt,
hebben we besloten de wandelvierdaagse te verplaatsen. U hebt nu nog een week
langer de tijd om te trainen en uw conditie op peil te brengen, want de
wandelvierdaagse wordt nu gehouden in de week van 6 tot en met 10 juni.
Inschrijven kan maandags vanaf 18.00 uur. Starten kan vanaf 18.30 uur vanaf het Dorpshuis.
De datum voor het stratenvolleybal toernooi kunt u alvast ook al in uw agenda noteren : vrijdag 17
juni ( reservedatum 24 juni ).
Bestuur Doarpsrounte.

Nog maar 3 weken….
Het lijkt nog maar even geleden toen u op deze plek de
volgende kop las: ‘Nog maar 3 maanden…’. De tijd vliegt en
het moment van de waarheid komt snel dichterbij, dat merk je
werkelijk aan alles. Zo is de bouwploeg hard aan de slag
gegaan met het ‘minimalistische decor’, is er een heuse
crossbaan aangelegd rondom het evenemententerein aan de
Breewei, hangen de posters door heel Opsterland, zijn de
programmaboekjes op weg naar de drukker en liggen de tickets klaar voor het bezoekende publiek.
Maar dit is slechts een kleine greep uit alle activiteiten die zijn losgebarsten om van Spetters een
spetterende voorstelling te maken. Want er komt enorm veel kijken bij een productie als deze.
De spotlights
Ook voor onze spelers komen de spotlights
dichter en dichterbij. Om te kunnen schitteren
vanaf 25 mei wordt er week in week uit keihard
gerepeteerd. Hoewel er geen pijl valt te trekken
op het Nederlandse weer en we van -1 in de
nacht naar +20 overdag kunnen schieten, of van
winterse buien naar felle zon slingeren, hebben
we inmiddels met repeteren ook de buitenlucht
opgezocht. Zo kan er gewerkt worden aan de
finetuning, want afstanden in een krappe kantine
zijn natuurlijk compleet anders dan buiten op
een ruim speelvlak. Maar één ding is zeker, het geheel swingt de pan uit!
Mis dit niet!
Vanaf 25 mei staat De Tynje vijf avonden lang in het teken van een waar spektakel en daar kunt u
getuige van zijn. Twijfel niet en koop die kaarten nu het nog kan via www.iepenloft.frl of bel 06 13 49 12 77. Zo weet u zeker dat u niets mist van deze spectaculaire voorstelling.
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Verjaardagen op de peuterspeelzaal.
14 mei – Jens Groeneveld, 4 jaar.
24 mei- Marrit Spijkerman, 4 jaar.
25 mei- Nick Tolman, 3 jaar.
Gefeliciteerd allemaal!
Naar de basisschool.
Jens gaat na zijn verjaardag naar basisschool De Rank.
Marrit gaat na haar verjaardag naar basisschool De Pols.
Nieuw bij ons op de peuteropvang.
Laurents de Vries is nieuw bij ons op de peuteropvang.
Geboorte.
Floran Schotanus heeft 8 april een zusje gekregen, ze heet Isa..
Gefeliciteerd van ons allemaal!
Vakanties en belangrijke datums.
Meivakantie - 30 aprilt/m 15 mei.
Peuterreisje woensdag - 8 juni.
Tomke voorleesochtenden – 9 en 10 juni.
Thema.
Het thema na de meivakantie is: vogeltjes en hun nestjes.
Liedje wat we hierbij gebruiken is:
Acht kleine vogeltjes die zaten op een tak.
Turelureluut, de tak begon te wiegen.
O, als die tak, als die tak eens brak
’t hindert niet, de vogels kunnen vliegen,
hindert niet , ze vliegen met gemak

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 5 en 6 van De Pols en de leerlingen uit
groep 1 en 2 van De Rank hebben weer een mooie bijdrage geleverd! Veel leesplezier.
Koningsspelen 2016
We kunnen terugkijken op een prachtige gezamenlijke editie van de Koningsspelen! De
kinderen van De Pols en De Rank hebben er een hele leuke én sportieve dag met elkaar aan
beleefd. Nogmaals dank aan de sportverenigingen uit Tynje voor de organisatie van dit
zonnige evenement.
Voorstelling: Er reed een trein naar Sobibor
De leerlingen van groep 7 en 8 van beide scholen zijn naar de voorstelling “Er reed een trein
naar Sobibor” geweest. De voorstelling vertelde de beleving van Jules Schelvis*, de enige
overlevende van een transport van kamp Westerbork naar kamp Sobibor in mei 1943. Er zijn
arrangementen gemaakt voor een kamerorkest van 16 musici. Voorafgaand aan de
voorstelling zijn de leerlingen voorbereid. Het was een indrukwekkende voorstelling voor de
kinderen.
4 en 5 mei
Op beide scholen is er gerichte aandacht geweest om de oudste kinderen voor te bereiden op
het herdenken van oorlogsslachtoffers op 4 mei en het vieren van vrijheid op 5 mei. Frank de
Koster is door de kinderen van de beide scholen in het zonnetje gezet. Dit omdat Frank 25
jaar betrokken is en zich inzet voor de 4 mei herdenking in Tynje. Marcel (de Pols) en Amarins
(de Rank) overhandigden namens beide scholen een prachtig boekje met mooie gedichten op
de mooie klassententoonstelling op De Rank.
Meivakantie
Beide scholen zijn vanaf zaterdag 30 april tot en met maandag 16 mei gesloten wegens de
meivakantie. We wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Moederdag
Er is flink geknutseld door de om alle moeders van Tynje op moederdag te verrassen met een
kleinigheidje van de kinderen. Fijne dag, moeders!
Jarigen in mei
03 mei Sanne Molenaar groep 3
03 mei Mirthe Verboom groep 6
08 mei Benjamin Huisman groep 1
08 mei Remco Meester groep 5
09 mei Jelmer Jelsma groep 2
09 mei Akshay Lautan groep 4
10 mei Jackelien de Vries groep 4
11 mei Mirthe Lageveen groep 1
16 mei Jan-Jisse Reidinga groep 7
17 mei Milan Stoelwinder groep 1
21 mei Sytske de Jong groep 7

23 mei Marije de Vos groep 4
25 mei Yme de Jong groep 3
28 mei Leon Bottema groep 7

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst

