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.'EVEN BI'JPRAOTEN''
ls een twee-maandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het

dorp

BOIJL en wordt financieel gedragen door o.a. Nederlands Hervormde Gemeente te Boijl, Rabobank
Boijl-Noordwolde, Dalton basisschool "De Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

REDACTIE:

Geert Pijlman
Henneke Veldmeijer-Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

BEZORGERS:

MEDEWERKERS:
Fennie Mulder-Flobbe
Marrie Marks-de Wit
Tineke Brinkman-Koopmans
Annie Marks-Oenema
Hennie de Vries-Groen
Jelly Menger-Oosterkamp
Klaasje Punter-Hofstee

H. Bijkerk

J. Jonkers

W, Boelen
A. Veurman
R.C. Bos
K. Dikstaal
D. Jager
K. Marks
J. Rósener Manz-Calvelage

MEDEWERKERS BUURTSCHAPPEN
Brink
Bezembuutt
Daoken/Boschoordweg
Alteveer

Jo Rósener Manz en Julie Jager
Sjoukje Hazeloop en Mirjam Koorneef

Sne/s Huffe

Bo/jlQost
De Wissel
BoylCentrum

Bi'jHarmke
Boekelte
Rijsbe rka m p/Me

Kerkweg

Kokkeweg
Westhoek
Bekhof
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........geeft de pen door aan.......
Feikje de Vries en Sierd Dolstra
Klaasje Punter en Karin Dassen
Margret Wijntjes en Carin Binnendijk
Helga van der Vegt en Sabine Dam
Annie Winters
Jantje de Vries en Alie Wieldraayer
Annie en Anne Marks
Gea van Zanden en Fennie Mulder
lmmy Slot en Margriet van der Zee
Gré Bovenkamp

Banknummer 31.02.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.
Alle foto's in deze krant zijn na te bestellen. U kunt daarover contact opnemen met de redactie.
Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst worden
artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te korten of in een
latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).
Voor het inleveren van kopij kunt u terecht bij Henneke Veldmeijer of op school.
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VAN DE REDACTIE
Afscheid
Na vélé véle jaren heeft één van de nietsters van het eerste uur, Nel Bastiaans, te kennen gegeven te
willen stoppen met het nieten van de dorpskrant.
Hoewel Nel nog steeds veel plezier beleeft aan het bundelen van 't Even Bi'jpraoten samen met de
dames van de niet-groep, vergen andere zaken momenteel haar aandacht!
Langs deze weg willen wij Nel heel hartelijk dankzeggen voor haar jarenlange
trouwe inzetl Met name de college niet-dames zullen haar gezelligheid missenlll

Financieel overzicht 2001
Zoals u uit onderstaand ovezicht kunt opmaken hebben wij het jaar 2001zeer positief afgesloten. Dit
had alles te maken met uw gulle bijdragen en het feit dat een aantal sponsors ook hÍn bijdrage flink
opgeschroefd hebben. Wij zr,ln u daar uiteraard allen bijzonder erkentelijk voor en hopen dit jaar op
déze voet door te kunnen gaan én dus wederom op u te mogen rekenen?!
Begin april zullen uw buurtcontactpersonen weer bij u langs komen met de collectelijst.
Voor een aantal buurtjes lijkt dit nog maar zo kort geleden en dat klopt ook, want i.v.m. de MKZ is er
niet vorig jaar april máár pas aan het eind van het jaar met een lijst gelopen!
Wij hopen natuurlijk van ganser harte dat dit geen invloed heeft op uw bijdrage van dit jaar, want ook
al staan wij er nu btjzonder goed voor en hoeven we geen enorme spaar te goeden op te bouwen.....
een beetje ruimte voor wat extra foto's of een keer een extra dikke uitgave (b.v. Even 'Bi'jpraoten nr.3
welke in het teken van het dorpsfeest komt te staan!) werkt zoveel plezierigerl
Kortom wij rekenen weer op u en u kunt ook dit jaar weer op ons rekenen!!!
:,

:, .:r:

, ,r . :.1:::. I : ,,,:,,::,

:

{JitgaÍên,,200
Kerk
Domsbelane
Basisschool
Losse abonnementen.

/
f
f

f

500,00
750.00
750,00

Drukkerii Alfa-Let
il

il
il

t97.s0

il

Vrijwillige bijdrage
narticulieren
Rente

f

f

5356,00
il

4,21

Diversen

f

f 1310.40
f 1147.04

f

f

f
f

f

969.8s
969,81
816,70
1037,41
15,00

f 6266,2r

7557,71

Saldó,"

:f,,[]$

$fl,.

Bij de voorplaat
Op 02-02-2002 bracht het kersverse bruidspaar Alex en Maxima een bezoek aan Boijl!
Bij hun rondtocht door het dorp werden zij door een uitzinnige menigte toegezwaaid met vlaggetjes!!
Enthousiast geworden brachten zij vervolgens 's avonds een bezoekje aan "de Tille", alwaar ter
ere van hun huwelijk een spetterend Oranje-feest plaatsvondl!!

3.

EVEN BUURTEN
geboden zoals

Boijl Centrurn

hamlapjes, yerse
worst, gehakt e.d..
Voor de boterham ís eigengemaakte ham, boterhamworst, rollade, gebraden gehakt e,d.. Om het

ffi

Hier weer enige nieuwtjes van Boijl Centrum.

14 December

slaagde Romana Groen

in

Zwembad De Steense voor Diploma B en haar
zusje Manuela slaagde in januari voor diploma
A. Gefeliciteerd en nu maar flink oefenen voor
het volgende diploma.

Roel Diever gaat onze buurt verlaten. Hij heeft
een huis gekocht in Oosterwolde en is druk bezig met de hulp van familie, om er een gezellig
stekkie van te maken. We wensen hem veel
woonplezier in z'n nieuwe omgeving, maar we
zullen hem hier vast nog wel eens tegenkomen,
Dan heb ik nog een plezierige mededeling. De
slagerij wordt heropend. Ben van Opzeeland
zorgt er voor dat de leefbaarheid in Boijl weer
wat aangenamer wordt. Hoe hij dat gaat doen
vertelt hij zelf wel even.

vlees zo vers mogelijk te houden, gaan we het
speciaal verpakken. Omdat een slagerij tegenwoordig veel meer moet dan vlees alleen, zal er
in de winkel ook erg veel aandacht worden besteed aan kant en klare maaltijden, die kaelvers
i n mag netro n/oven bestendige schaaltjes worde n
ingepakt. Familie van Opzeeland heeft grote bekendheid in Oosterwolde e.o. gekregen door deze maaltijdvenorging.
Ook uit Oostenuolde is er vraag naar
voortzetting voar dit \afeltje dekje" gebeuren. Loonbedrijven en bedrijven hebben deze serurbe altijd enorm benut en kunnen
dan ook nu weer rekenen op voortzetting van deze unieke maaltijd venorging. Voorfs zal de winkel een beperl<t assortiment bíjartikelen voeren
welke allemaal betrekking hebben op lekker
eten! Foodshop!! (verstand van lekker eten)

Wij wensen de familie van Opzeeland veel succes met hun nieuwe onderneming.

Binnenkortfoodshop en
Slagerii
Heropeníng in Boíjl
Familie van Opzeeland zal binnenkort hun slagerij in Boijl weer in ere herstellen, door hem
weer te heropenen, als en Foodsftop (eetwinkel). Tot dit opmerkel$ke besluit heeft de familie
van Opzeeland besloten, nadat zij eerder hun
Keurslagerij te Oosterwolde op 1 januari 2002
hebben gesloten. Dit kwam voort uit de gevolgen van een eerder in juli 2001 overkomen ernstig motorongeluk. Hierbij heeft Ben van Op
zeeland nogal blijvend letsel opgelopen, waardoor een zo druk leven als in Oosterwolde niet
meer mogetijk Ís. Am fuch niet alle dagen stílte
zitten, heeft familie van Opzeeland besloten het
voormalige slagerspand (thans een verhuurbedijf) weer geschikt te maken voor een kleine en
gezellige foadshop. De winkel zal geopend zijn
op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 17.30
uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Met deze beperkte openstelling hoopt men het
arbeidsproces weer te kunnen hervatten en het
dorp Boi.jl weer een nieuwe middenstander te

Annie
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Brinknieuwtje

w

Het nieuwe jaar begon voor de fami lie Zubonja
niet zo leuk.
Eerst ging Marjan voor 1 dag het ziekenhuis in,
en twee weken later Andrea voor het weghalen
van haar amandelen.
Inmiddels zijn we alweer een paar weken verder
en Andrea huppelt alweer vrolijk rond en met
Marjan gaat het ook goed.

Ook Hannie Bron heeft een paar dagen in het
ziekenhuis gelegen, maar met Hannie gaat het
ook de goede kant op.
Julie en Jo

bieden.

ln de winkel wordt een beperkt assortiment vers v/ees en vleeswaren aan-

q.

Bij de Bonte Avond deden buurtgenoten mee in
acts als AC/DC, The Kelly Familie, Plien & Bianca, Texas, De Maïsgirls enz.. Het was bere-

gezellig.

Afsluitend nog: Wist u dat onze buurt 's
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wekt door een
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MenouwE[. Bron

DeBnnl

pikt graantjes uit alle tuinen en zegt ere vroeg
en vaak KUKÉEK0II Misschien dat de eigenaar
nog eens een poging kan wagen met wat lokzaad??

Afijn, genoeg gekletst, tot de volgende keer!
Groetjes Helga en Sabine

Hallo,

We vallen gelijk met de "pen" in huis; hierbij nemen wij de pen over van Lammie en Roelie en
bedanken hen voor de jarenlange geschreven

Bi'j Harmke

buurtstukjes.

Een paar weken geleden is Mevrouw Geertje
Zuil verhuisd naar de Menning in Wilhelmina-

We zullen proberen ons in één zin voor te stel-

oord. We wensen haar daar een gezellige plek
om te wonen met toch wel veel bekenden in de

len:

buurt.

Wij Helga en Sabine, twee meiden van "net in de
30", moeder van tezamen vijf zonen, parttime
werkend bij de C1000 en nieuwsblad Aanpakken, wonende op de nummers 123 en 92 en zijn
vooral 's zomers op de bankjes tegenover elkaar
te vinden tesamen met onze mannen, genietend
van een potje bier (Heineken en Grolsch) en de

Ze zal het zeker leuk vinden om eens

omgeving.

chauffeurs erbij. Maaike v.d. Geest en Hans de
Jong haalden beide hun rijbewijs.
Roelien de Vries deed hier nog een schepje bovenop en slaagde voor haar aanhangerbewijs.
We wensen jullie alledrie veel plezier en veel
veilige kilometers.

Hierbij nogmaals de oproep: heeft u nieuws, lever het dan s.v.p. bij ons in de bus. Wij weten
ook niet altijd alles over verhuizingen, jubilea,
behaalde anvemdiploma's enz. enz.. Dus laat het

kaartje of bezoek te krijgen.
Haar adres is:Linthorst Homanstraat
Kamer 200

En dan hebben we weer êen paar

Jantje en Alie

We hebben inmiddels de miniplaybackshow en
de Bonte Avond achter ons. Vele buurtgenoten
deden mee. Bij de miniplaybackshow won Josje
Veldmeijer in de categorie groep 1 Vm
5 en mocht als openingsact optreden

bij de Bonte Avond. Ook Saskia

de

Vries leverde een prima prestatie als
lid van K3.

1

8384 ED Wilhelminaoord

ons weten.

Allereerst feliciteren wij Saskia de Vries en Jense
Bergsma met hun fel begeerde A-avemdiploma.
Nu die knullen van ons nog, Jouk en Robin, jullie
zijn er bijna.

een

nieuwe

1

Klokkeweg
Het is weer tijd voor Bilproaten en we hebben
deze keer weinig te melden van onze straat.
Een buurtgenote had nog een mooi gedicht en
omdat het al gauw weer 30 april is en dus rommelmarkt, vonden we dit wel erg toepasselijk en

Eddie, Renee en llse zijn met hun trekkerrijbewijs bezig. Ze hebben de theorie gehaald. Als ze
16 jaar zijn, mogen ze voor de praktijk afrijden.
Wilma en Lida zullen de pen van ons overnemen
en schrijven dus de volgende keer in de dorpskrant.
Gea en Fennie

het is meteen een oproep aan iedereen. Het
gaat als volgt:

Rommelen maar.
SÍraks begint de grote schoonmaak
Moeder ruimt de boel weer op
Heel het huis staat enkele weken
Weer behoorlijk op zijn kop
En van allerhande spullen
Die niet meervdn node zijn
Wo rde n di luvijl s weggesmete n
Past niet meer of is te klein.
Heel veel dítjes en ook datjes
En waar soms niets aan mankeert
Worden na de grote schoonmaak
Uít uw schone huis geweetd.
Boe ke n, plate n Ki nde rs peelg oed
Of een warme jas of das
Vazen, schalen of seruiesgoed
Alles komt ons sfiaks van pas
Want wij houden rommelmarkt
Dat gebeuft op 30 apil
En als wij veel spullen kijgen
ls dit de kans voor iemand die wat aar-

Aan de Kerkweg is het redelijk rustig de laatste
tijd.

Jesse de Groot heeÍt kort geleden zijn A-diploma
gehaald.
Van harte proficiat Jesse.
En nu maar goed oefenen voor B!
lmmy en Margriet

\

digs wil.
Want

je kunt het nimmerweten

Soms is er een Rembnndt bij
En dan kom je vooreen koopje
Aan zo'n pnchtig schilderíj
Heeft u nog wat op te ruimen?
ln behoorlijk goede staat
Eve ntj e s ee n te lefo o ntje
En de school, die is parcat
't Gaat orn onze kas te spekken
Want de uitgaven die gaan door
Zet voor deze rommelmarW
Dus uw beste beentje voor.
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De Daoken/

Boschoordweg

È

Wij beginnen met al degenen die op het moment
in de lappenmand zitten veel sterkte toe te wensen en wordt weer snel de oude.
Verder is onze buurt weer een paar gediplomeerden rijker. Sander de Vries is geslaagd voor zijn
auemdiploma A. En lris Mooí is geslaagd
voor haar zwemdiploma B. Allebei van har-

te gefeliciteerd en wij wensen jullie

nog

veel zwemplezier toe.

De familie Dortland is verhuist naar Drieborg

I

waar wij hun veel woonplezier

I

toewensen.
Tevens heten wij de familie Jonker van harte
welkom op onze buurt en wij hopen dat ook zij
hier veel woonplezier hebben.
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Rijsberkamp - Meuleveldweg
Heel veel nieuws is er deze keer gelukkig niet.

De meeste zijn weer uit de lappenmand. Alleen
llse is aan haar voet geopereerd, dat is goed
verlopen ze loopt alweer.
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Voor de liefhebbers hebben we van Eb nog ongeveer 60 videobanden met opera en opèrefte
muziek. Als u interesse heeft, kom dan langs

De playback show was sterk vertegenwoordigd
door de buurt. Er deden verschillenden van de
buurt aan mee en het was een groot succes.
Enkele acts die de Daoken op haar naam had
waren "Anastasia" en "de familie Ruysdael" of
te wel "de Johnny's".

om ze af te halen.

Jan en Defty Jong

*Bezembuurt

dg

Het laatste nieuws uit onze buurt.

Frans en lnge Jorg hebben een hele verbouwing achter de rug, het ziet er prachtig uít.
Ook de Schoollaan is opgeknapt, je kunt er met
goed fatsoen weer langs.

Lex en Astrid Reitsma hebben hun huis

kocht en gaan ons verlaten.

ver_

De staaroperaties in de buurt van respectievelijk Gré, George, en Frans zijn goed geilaagd.

We wensen Rinse Borger ook beterschap, die
fen we regelmatig op krukken langs schuifelen.
Tja dat was het dan weer. Weinig bericht of te
welgeen bericht is goed bericht, nietwaar?
Mirjam en Sjoukje.
I
I
I

I

tarjan en Janneke.

I

Zoals vermeld in de vorige krant zou de familie
I Jong
zich nog even voorstellen:
I
I Namens de buurtvereniging gebeurde het, de
Oet ging, onze buururouw stond op de "staep"
I met
bloemstuk, een groet van de buren voor de
I familie
Jong, De Daoken 13. Huize JADE
I
| @f*orting voor Jan en Detty).
I Na even bijgepraat te hebben vertetde Jacoba
Vries dat we in het volgende btad "Even BiJ
I ae
Praoten"
mochten voorstellen, bij deze.
I Jan Jong ons
afkomstig
uit Broek op Langendijk (N.
I
hebbende te Vinkega met
I H.) Iaatste gewoond
eerste vrouw Lyda, die 11-03-2000 in VinkeI z'n
,s overleden. Hertrouw met Detty ter WaarI ga
beek
op 19-04-2001, weduwe van Eb HaneI
kamp,
die is overleden op 13-04-1999.
I
I W,i zijn rijketijk voorzien van kinderen en kteinI kinderen.
I Onze hobby's zijn: tuinieren, muziek betuisteI ren, fitmen met videocamera en de muziek er
I Oij zoeXen, handwerken, koken en lekker genieten van het goede leven, o.a. het er op uit trekIL-&gn
met onze camper.
PeI'
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Het gesprek begon al de kant van Wehkamp- en Neckermangidsen op te gaan

nelsh utte

Kunt u zich nog herinneren, dat op 19 juli vorig
jaar een ooievaar een noodlanding maakte in
onze straat op nummer 10?
Ja?
Nou, je kunt het geloven of niet, maar dat verhaal kreeg kortgeleden een staartje.

Van zeer betrouwbare bron in Spanje (man op
leeftijd, baard, muts, rode jas) hebben wij vernomen, dat diezelfde ooievaar op weg naar zonnig
Afrika uitdrogingsverschijnselen kreeg. Waar-

schijnlijk moest hij zó hard vliegen om z'n
maatjes weer in te halen, dat hij niet de tijd nam
om ondeniveg wat te drinken en sja... toen déed
hij het weer: precies ja.....neerstorten!!
Dit keer kwam hij minder zacht terecht, want nu

stond er niet net toevallig een raam open waar
hij doorheen kon zeilen, maar kwam h'rj op het
dak van een bungalowtent terecht die op een
camping in het Spaanse Tossa de Mar stond,
Nu had hij natuurlijk nog slechter terecht kunnen komen, op het harde dak van een caravan of (o, je
moet er niet aan denken) gespiest
aan een tentstok, maar nauwe- \
lijks bekomen van het avontuur in Boijl, was dít ook niet niks. _/
Een beetje dizzy bleef de ooie- I
\
vaar een poosje liggen en ving toevallig flarden van een gesprek op van twee kinderen die onder hem in de tent met elkaar lagen
te praten, omdat ze door hun ouders veel te
vroeg naar bed gestuurd waren en niet konden
slapen. En raad eens wie dat waren? Dennis en
Jacky Rooks uit Boijl (is het niet vréselijk toevallig), die daar samen met hun ouders net hun
tent hadden opgezet voor een vakantie onder
de Spaanse zon.

Weet je waar dat gesprek over ging? Ze wilden
een broertje! Echt eerlijk de waarheid, honderd
procent!!

"Nou", dacht de ooievaar, "komt dat even mooi
uit: ik heb toevallig nog een klein broertje in de
aanbieding". Hij keek om zich heen om het bui-

deltje te zoeken, maar realiseerde zich toen

A
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pas, dat hij het knulletje in Boijl had achtergelaten (erg hè! Eh...in de war bedoel ik dan hèl)
Met de schrik nog in de snavel (die klapperde
verschrikkelijk) probeerde hij de rest van het
gesPrek te.volgen.
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w€w!
ffiwant...

j

van_

en de ooievaar moest zich werkelijk inhouden om zich niet een weg door het
tentdoek heen te vreten en de kinderen fatsoenlijk voor te lichten. Gelukkig was hij door de korte rustpauze weer een beetje bij zijn positieven
gekomen en kon hij zich nog net inhouden.
Als rechtgeaard vertegenwoordiger van de kinderbezorgingsservice nam hij op dat moment
een besluit hij zou voor die kinderen een broer-

tje halen, al was het het láátste wat hij

zou

doen.

Met die gedachte strekte hij zijn vleugels om op
pad te gaan, maar hij realiseerde zich op hetzelfde moment wat een onderneming dát zou
worden. Eerst zou hij naar de boerenkoolvelden
in het zuiden van Afrika moeten vliegen en dan
moest hij ook nog nèt het geluk hebben, dat er
op dat moment een vers broertje uitgekomen
was die hij kon plukken en meenemen en dán
zou hij nog weer terÉg
moeten vliegen

Meer dood dan

levend

kwam hij in Afrika aan en
toen er uiteindelijk (dat
duurde óók nog weer

een paar weken)

een

broertje (bijna) tot bloei gekomen
was, dacht de ooievaar met zijn nog
niet tot krachten gekomen vleugels niet op tijd
terug te kunnen zijn met zijn vrachtje.
Hij besloot het kereltje niet zelf te bezorgen,
maar hem met zijn collega van de snelpost te
vezenden.
Laat die ooievaar zich nauw niét gerealiseerd
hebben dat mensen op een camping slechts
voor korte tijd daar blijven en na hun vakantie
weer huiswaarts keren. Dus wat deed hij...hij
gaf aan zijn collega van de snelpost het ádreé
op van de camping in Tossa de Mar en toen die
daar aankwam was de camping.....leeg!
Gelukkig kon hij nog duidelijk het spoor van de
Fordbus van Koos volgen (die diesellucht blijft
werkelijk máánden hangen) en na enkele weken vliegen kwam de ooievaar in Boijl aan en
raad eens..... een maand vroeger dan hij in eerste instantie gepland had. Het kleine kereltje
was nog niet eens helemaal rijp om bezorgd te
worden (de kinderen worden vaak wat te vroeg
geplukt zodat ze gedurende de reis nog de tijd
krijgen om volledig tot rijping te komen), maar
de ooievaar had zó de prjp uit en was zó verkleumd door het winterweer, dat hij besloot z'n
vrachtje toch maar te bezorgen en zo gauw mogelijk weer terug te gaan naar de zon.

Restte hem alleen nog het kaartje te schrijven
met de naam van het kind erop (tegenover kinderen doen ouders het altijd voorkomen, alsof
zij de naam zélf verzonnen hebben, maar dat is
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Sinds í februai is Maianne Edelijn bij mij komen
wonen. Zij komt uit Rhenen. Twee jaar geleden
a/s kampeerster op doonets. Nu, gekomen om te

furyq| deren doen ouders het altijd voorkomen, alsof

xry

zij de naam zélf verzonneÁ hebben, maar dat
is dus niet zo) en dat br1 het babytje in het bundeltje te schuiven. . lk noem je Wesley
(hetgeen in het ooievaars betekent: Sorry, 'k
ben iets te vroeg)", dacht de ooievaar en
schreef dat op het kaartje. Vlug gooide hij het
kindje door de schoorsteen (misschien snap je
nu ook de connectie tussen onze zeer betrouwbare informatiebron in Spanje en de ooievaars)
en begaf zich op weg naar het zuiden.
Koos en Marian waren wel héél verrast, toen zij
de volgende morgen in hun schoen keken....eh,
ik bedoel in het bedje dat toevallig bij de kachel
stond, keken....Dát hadden ze nauw nóóit gedacht!! Een klein baby-jongetje!! Dat was nu nét
wat Dennis en Jacky graag wildenll En toevallig
hadden ze het er zêlf de laatste tijd ook al heel
vaak over gehad,
Het schijnt zo te zijn, dat sommige ('t z'rjn er niet

blijven en hier gelukkig te zijn. lk hoop dat u spoedig kennis met haar maakt.

U bent hartelijk welkom bij ons op de Bekhofschans.

Dirk Peters
T'rjdens de winterse dagen die we gehad hebben,
l<wam Leendert Koek er achter dat ijs wel erg glad
is, want hij taivam met de auto thuis, stapte uit op
een bevroren plas en l<wam zo te vallen, dat hij

met zijn enkel in het gips belandde. Dit is er inmiddels weer af, ook nog beterschap gewenst,

Verderwoont Natascha Halbertsma al enige tijd in
Boekelte, ze stelt zid'velf even aan u voor, we
wensen haar veel woon- en werkplezier in Boe-

veel) mensen dit verhaal niet geloven, maar goed,
de waarheid is soms zó bijzonder, dat het nauwelijks te bevatten is.
En je hoéft het ook niet te geloven. Koos en Marian geloven dit kleine wondertje zélf soms haast
niet ln ieder geval : heel hartelijk gefeliciteerd met

jullieWesley

kelte.

Mijn naam is Nafascha Halbeftsma en sinds apríl
verleden jaar werk ik b'rj Stoeterij en dekstatíon
HBC Stal aan de Boekelterweg in Boijl. lk ben 21

jaar en heb na mijn MAVO4iploma de -jaige
opleiding paardenhoudeij gevolgd aan het AOC
De Groene Welle in Zwolle. Nu ben ik bezig mijn
diploma te halen als inseminator. ln mijn familie
zijn, zolang ik me kan heinneren, paarden enthousiasÍelingen en op jonge leeftijd maal<te ik al
kennis met een heel bijzondere tak van de paardensport, het rijden van tuigpaarden. Tijdens en
na mijn opleiding heb ik gewerld op het paardenbedrijf van Henk en Margarct Hammers in Zwolle,
die ook vaak paarden trainden voor mijn oom. Zo
leerde ik de vader van Margaret, Jan Schep kennen, die heel veel ij- en tuigpaarden heeft en een
nieuw hengstendekstation in Boijl gebouwd had.
Toen hij mf vroeg om in Boijl te komen werken,
leek me dat een mooie nieuwe uitdaging. Ik woon
eigenlrjk in Zwartsluis, maar in het voorjaar en in
de zomer blijf ik door de week bij het bedijf slapen. Er rs een appartementje net een kamertje
en slaapkamer, dus dat is een pima oplossing. ln
het voorjaar krijgen we veel veulentjes, dus dan
hebben mijn buurman Harm Jan Veenstra en ik
om de beurt nachtdiensf. ln de zomer zijn we druk
met het insemineren van de meries en het helpen op de concoursen, dus dan zijn de dagen
lang en is het eigenlijk niet de moeite om naar
huis te gaan. Het rs heel afwisselend werk, want
je hebt te maken met paarden, die getraind moeten worden, de hengsten die ter dekking staan
enz. en daarbij altijd veel mensen uit de paardenwereld, die langs komen.
lk voel me hier in Boijl al helemaalthuis en vandaar dat ik me toch even heb voorgesteld.

!

Klaasje en Karin

Boekelte

w

Er waren deze keer een paar ongevallen in Boekelte.

Dirk Peters kwam te vallen met zijn paard en brak

daarbij zijn bekkeh, hij is inmiddels weer aardig
aan de beterende hand, beterschap er mee.
Ook woont hij nu samen met Marianne, verderop
heefr hij zelf ook een stu(e geschreven, hierin
lees je meer, Veel geluk samen.
Hierbij wil ik bedanken voor de aandacht en zorg
die ik heb mogen ontvangen van de bewoners
van de Boekelterwq en Kerl<weg na mijn val met
mijn paard Diablos
Na een kort verblijf in het ziekenhuis, en enkele
weken rusí r.s de breuk in mijn bekken geheeld.
Nu rest nog wat spierpijn.
lk heb mijn werk als architecÍ weer Runnen hervatten en gelukkig is het wat het kampeeftenein betrefr nu een rustige tijd.
Diablos, ongeschonden na de val, is de eercfe
weken heel goed verzorgd door Dominique.
Nadat ik eerst een peiode met hem in Hsloo ga
trainen, komt hij eind maart weer naar de Bekhofschans.

Natascha Halbeftsma

Er is meer veranderd op de Bekhofschans.

J
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ln en rond de kerk... een terugblik

boyl

Zondag 20 januari was de eerst dienst in het nieuwe jaar in de dorpskerk in Makkinga. Centraal stond

het verhaal van de bruiloft te Kana. Jezus verandert daar volgens de evangelist Johannes water in
wijn. We hebben achter de woorden gezocht naar de betekenis van dit verhaal. Dat is ook nodig bij
Johannes want zijn boek staat vol symboliek. De kinderen van de zondagsschool maakte een deel
van de dienst mee, aan hen vertelde ik het volgende verhaal.
Een meisje en een jongen worden verliefd op elkaar. Na een tijdje weten ze het
zeker: zij willen bij elkaar blijven. Ze willen graag trouwen, Maar dat is nu het
probleem. Zezijn heelarm en kunnen niet zo'n mooie bruiloft vieren zoals Maxima en Willem Alexander. De jongen vindt dat ze maar geen feest moeten geplan. Een goed
ven. Het meisje is het daar niet mee eens. Zij heeft een
plan. Als we nu aan iedereen die we
g"n vragen om als
swtKs#s\ffiw cadeau een fles wijn mee te nemen.
een
,lf zetten
Í:ll"?""*,3n"'331
groot wijnvat bij de ingang van de zaal
kan
dan
iedereen
t(lÍ Prt
genoeg wijn hebdaar zijn eigen wijn in doen. Het kan niet anders dan dat we dan
ben. En zeglze ik geloof dat al die soorten samen nog
smaken ook.
Zo gebeurt het. ledere gast komt met een fles aangelopen en leegt de fles
het wijnvat. Dan
begint de muziek te spelen en wordt de eerste wijn geschonken. De bruid mag als eerste proeven. Ze
vindt het spannend. Hoe zal het smaken? Ze pakl het glas en neemt een slokje. Even denkt ze dat de
ober haar voor de gek houdt. Weet je wat ze proeft? Niet? Ze proeft water! Al die gasten hadden gedacht, ach, één fles water op zoveel wijn dat proef je niet.
Ja, en als je zo bruiloft viert, hoe vier je dan het leven? Dan komen zowel jij als je medemens tekort
en blijft het bestaan armoedig en vreugdeloos. Op zondag proberen we elkaar te bemoedigen water
in wijn te veranderen. Proberen we het leven te verheffen en de vreugde te delen.
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Zondag 27 januari was er dienst in Boijl en was het Bijbelzondag. Het landelijk thema is
"geroepen worden in de drukte van je dagelijks leven". ln de Bijbel staan heel *at roe] f
/Z
pingverhalen. We lazen het verhaal van de roeping van de eerste leerlingen. Roeping
vraagt altijd om groei in identiteit en omgroei in relatie. ledere groei brengt beperkingen
met 2icn mee. Maar uiteindelijk word jJer meer mens van. Rbeping beperkizich iiet
tot het ambt van dominee. Roeping heeft te maken met beroep. En heeft te maken met
ieders bezigheden, of dat nu betaald of onbetaald is. Roeping is zoiets als het beste uit je zelf halen in
je dagelijks werk. Daar hoef je geen christen voor te zijn. Al mag je christenen wel aanspreken op hun
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roeping.

Zondag 10 februari is Hendrik Jan Jacob van der Zijl gedoopt in de dorpskerk in
Makkinga. Hij is de zoon van Annie en Albert e.n het broertje van Marieke. Voor
hen is Jacob een Godsgeschenk. Daarom kwam hij die zondag van de Haerdijk 2
in Langedijke voor de eerste keer naar de kerk in Makkinga. Het was een feestelijke dienst met veel kinderen.
Velen van u zijn vroeger als kind gedoopt. Voor de een is dat iets waardevols, voor de ander is het
iets van vroeger dan vandaag weinig meer zegt. De kinderdoop is in de eerste plaats een geloofsbelijdenis van de ouders. ln de tweede plaats is het ook iets waarop later een volwassen of oud geworden kind met venruondering op kan terugkijken.

LO-

ln de kerk zongen we dit lied over de betekenis van de doop:
Zo komt jouw leven aan het licht
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
O God, bevesÍrgt ons besÍaan
noem ons bijde onze naam

Dat teken is een heilsgeheim
God wil met jou verbonden zijn
God is nabij waar jij ook bent
omdat God jou bij name kent.
O God, bevestig ons besfaan
noem ons bijonze naam

Annie las na de doop het volgende gedicht voor Jacob:

Voor ons kind Jacob,
Kind, wij zijn gelukkig
nu jij er bent en dankbaar
voor dit grote Godsgeschenk
ln ons hart is een stil dankgebed

voor het kind dat vandaag
in het licht is gezet

\y{
tíq'

-.->i' *aí-'t'nn'
""u^
. -óv'^
''1
\\rs-"\

Jij bent als de zon
die door het donker breekt
en 't ware licht in ons ontsteekt
jouw komst verwarmt ons leven
liefde zullen wij je geven
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Zondag 24februari werkte de cantorij uit Oosteruolde mee aan de dienst in Elsloo. Philip Feij is dirigent van deze cantorij en hij is ook de organist van onze dorpskerk. Deze keer speelde hij nog op het
oude orgel, maar binnenkort staat er een nieuw orgel met verrassend veel mogelijkheden. Houdt u 17

maart's morgens maar vast vrij. Na een korte dienst die om 10.00 uur begint is er aansluitend een
orgelconcert. U kunt dan horen wat het orgel én de organist kan.
ln de dienst van 24 februari stonden we stil bij verschillende godsbeelden. Heel verrassend zijn de
onbekende vrouwelijke beelden die in de traditie naar de achtergrond zijn weggeduwd. lk heb geprobeerd iets van de bevrijdende kracht van dat oude geloofsboek naar nu te vertalen. Want regelmatig
kom ik mensen tegen die in de kerk zijn teleurgesteld of die zijn afgeknapt op de menselijke onhebbelijkheden die in de kerk de sfeer bepaalde. lk kan dat maar alt te goed bedgrijpen. De reden dat ik
ooit theologie ben gaan studeren, was dat ik vast liep in de plaatselijk kerk. lk hoorde te veel waar ik
niets mee kon, ik hoorde teveel een mannelijke dominante stem. Bijna was ik ook de kerk uitgestapt,
maar ik besefte dat de kerk gemaakt wordt door mensen. Het zou toch anders moeten kunnen? Ja,
het kan anders. Nu zoveel jaar later probeer ik de kerk dat andere gezicht te geven. Ook ik zal dal
niet foutloos doen, maar ik wil wel ruimte scheppen en de liefde van God voor mensen propaganderen, zoals in deze viering. Na de dienst was er koffiedrinken in het Karkehuus.

Gespreksavonden
Afgelopen weken zijn er ontmoetingsavonden geweest met het thema "waardevolle bagage". Als je
te hebben, wat
een reis gaat maken denk je na over wat je ondenveg allemaal nodig denkt
maal op reis
er in je koffer moet. Wat is echt nodig en wat overbodig. Daar kom je eenmen allemaal
achter. Het leven is als het maken van een reis. We zijn onderweg. We nehet gesprek
onze persoonlijke bagage mee. Soms waardevol, soms als ballast. Tijdens
werden de koffers een stukje geopend en lieten we elkaar onze inhoud zien. De sfeer was open en
persoonlijk. lk kijk terug op goede avonden.

ll.

ZWO-bazaar in Makkinga
Zaterdag 2maart is de jaarlijkse bazaarvan de ZWO-groep Frieslands End. Erzullen mooie spullen
te koop aangeboden worden. Soms tweedehands, maar ook zelfgemaakt. De kerk heeft die dag de
sfeer van een café. Er is koffie en cake en om 12.30 uur kunt u verse stamppot boerenkool of hutspot
eten. Wie meer wil eten moet zich van tevoren opgeven. De kosten zijn 3 euro en voor kinderen tot
12 jaar de helft. Een toetje is inbegrepen.
Voor de bazaar hebben we uw hulp nodig. Mocht u nu al de voorjaarskriebels krijgen, kijkt u dan eens
of spullen in uw huis of (boeken)kast heeft, die voor u overbodig zijn, maar voor
anderen interessant kunnen zijn. Levensmiddelen zijn ook welkom. Natuurlijk
mag u zelf wat maken. Veel vrouwen hebben creatieve hobby's of groene vingers. Op dit moment zijn er al vrouwen druk bezig. Maar ook mannen kunnen
heel creatief zijn met houtbewerking of het branden van cd's. Schroom niet om
voor de verre naasten aan het werk te gaan.
U kunt ze inleveren bij Jannie Derks, Boijlerweg 40, tel. 421596. Bij voorbaat bedankt en graag tot zien.s De opbrengst van de bazaar gaat naar het Werelddiaconaat en wordt rechtstreeks gebruikt voor de noodlijdenden medemens. Voor de kinderen is er een
kleunrvedstrijd. Via de dinsdagmiddagclub heeft ieder kind een kleurplaat gekregen en deze kunnen
zrl2maarl inleveren. Ook zullen er spelletjes voor de kinderen te doen zijn, zoals ballonnen prikken
of kunnen zij zich laten schminken. Er zijn al veel pakjes ingepakt voor de grabbelton.

Kerkdiensten
Zondag 10 maart ga ik voor in de dorpskerk in Boijl. Met de zanggroep hebben we psalm 23 en
gezang 31 en 168 geoefend. Soms is de melodie van een lied onbekend, tenrvijlde tekst goed aansluit bij de lezing van de zondag. Door samen te oefenen, wordt het repertoire uitgebreid.
Zondag 10 maart valt in de veertigdagentijd. Deze tijd van voorbereiding op Pasen
helpt bij de bezinning van een aantal wezenlijke vragen. lk zal preken over Johannes
9, vers 1-39. Tenruijl blinden steeds meer inzicht laten horen, geloven de omstanders
hun ogen niet. ls het mogelijk, dat een mens oude patronen loslaat en ovenruint? Men
noemt het gezichtsbedrog en verklaart zichzelf daarmee blind.
Woensdag 13 maart is er Bidstond voor het Gewas in Makkinga om 19.30 uur. Het is
korte viering waaraan ook gemeenteleden mee kunnen werken. Als u suggesties
heeft, hoor ik het graag.
Zondag 17 maart. staan in Elsloo twee intrigerende lezingen op het rooster. Ezechiel 37 over de dorre
doodsbeenderen die opnieuw tot leven komen en Johannes 11 over Lazarus die herleeft. Wonderverhalen geven vaak moeite, omdat de verkeerde vragen gesteld worden. Johannes is namelijk geen
journalist die een ooggetuigenverslag geeft, maar een evangelist. Hij heeft zo zijn eigen bedoeling
met het verhaal. Het wordt een korte viering met aansluitend een orgelconcert op het nieuwe orgel
door Philip Feij,
J Op 24 maart is er kerk in Makkinga en dan verleent het Gemengd Koor uit Oostenruolde
haar medewerking. Het is dan Palmpasen en de kinderen zullen hun Palmpaasstokken in
de kerk laten zien waarna ze het dorp doorgaan.
ln de week voor Pasen zijn er twee extra korte diensten om 19.30 uur in de dorpskerk in
Boijl. Donderdag 28 maart is het Witte Donderdag en dan vieren wij het Avondmaal. Dat
herinnert aan de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen had kort voordat hij stierf aan het kruis.
Vrijdag 29 maart lezen we het verhaal van de kruisiging en staan we stil bij het donker in de wereld.
Zondag 31 maart staat in het teken van het licht van Pasen. Ook dan is de dienst in Boijl. De kerk zal
er anders uitzien. De stoelen staan niet in rijen achter elkaar, maar we zitten in kringen rond de tafels.
Op deze eerste dag van de week zullen we samen wat eten en drinken. Door het scherpe contrast
tussen de duisternis op Goede Vrijdag en het licht van de Paasmorgen is het mogelijk om de dingen
en ook jezelf beter te zien. Ons eigen leven en hele de wereld zullen we bezien in het licht van Gods
betrokkenheid bij de schepping om vervolgens in beweging te komen. Want Pasen is het feest van
het opstaan van Jezus en het opstaan van ieder die in woord en daad meedoet met het werken aan
een betere wereld. Jezus noemt die wereld het Rijk van God.
Genoeg voor deze keer en mocht u of jij mij persoonlijk willen spreken of zien, bel gerust.
Sjalom, Erica Plomp-den Uyl, tel. 441477; e-mail: de.pastorij@hetnet.nl

12.

PREEKROOSTER FRIESLANDS END
Diensten vangen aan om 10.00 uur, tenzij anders is vermeld.
3

maart

Makkinga mevr. Hartholt

maart Boijl
maart Makkinga
17 maart Elsloo

10
13

mevr. PlomP
mevr. Plomp, Bidstond om 19.30 uur

mevr, PlomP
24 maart. Makkinga dhr. Both
ds. De Wit, Heilig Avondmaal om 19.30 uur
28 maart Boijl
mevr. Plomp, Goede Vrijdag om 19.30 uur
29 maart Boijl

maart Boijl
april Elsloo
14 april Makkinga
21 april Boijl
28 april Elsloo
Makkinga
5 mei
12 mei
Botjl
31
7

mevr. PlomP, Pasen
mevr. PlomP
ds. Struif

mevr. PlomP
mevr. Knol
mevr. Dijkshoorn

Afscheid Dieuwkje Hoogeveen
Op zondag 17 februarijl. heeft mevrouw Hoogeveen als ouderling afscheid genomen van onze kerk.
Dit na deze functie 12 jaar te hebben vervuld. We vinden het jammer, maar hebben begrip voor dit
dat ze in al
besluit. Terecht werd door de voorzitter haar dank gebracht voor het werk
bloemen
een
boeket
jaren
gedaan.
werd
vergezeld
door
Het
die
voor de kerk heeft
mige activoor
somnog
wel
beschikbaar
blijft
Dieuwkje
en een cadeaubon. Gelukkig
viteiten van de kerk.

De kerkenraad

13.

INGEZONDEN
COLLECTE NATIONAAL REUMAFONDS
..TER OVERNAME WEGENS REUMA''
De collectecampagne van het Nationaal Reumafonds staat dit jaar in het teken van reuma en werk.
Via een serie afbeeldingen van een bedrijfsinventaris, voorzien van de tekst "Ter overname wegens
reuma" vraagt het Reumafonds aandacht voor reuma en de vergaande gevolgen van de ziekte op
het leven van de patiënt. Reuma betekent afstand doen van: een hobby, sport of zelfs een baan of
bedrijf. Voor veel patiënten weegt deze pijn minstens zo zwaat als de fysieke pijn.

"Ter overname wegens reuma" speelt in op deze "onzichtbare" kant van reuma. De collectecampagne is gekoppeld aan de landelijke collecteweek, die plaatsvindt van 10 Um 16 maart a.s..
Duizenden vrijwilligers gaan die week op pad om te collecteren voor het Reumafonds. Want voor
wetenschappelijk ondezoek, individuele hulp, voorlichting en aangepaste vakanties is veel geld nodig!

ln Boijl is vorig jaar voor het eerst gecollecteerd voor het Reumafonds en ook dit jaar willen we ons
best doen voor een mooie opbrengst. Daarvoor zijn echter wel mensen nodig, die een paar uurtjes
van hun tijd willen besteden aan het collecteren.
Misschien is het wat voor u??
Gollectanten kunnen zich aanmelden bijAnne-Marie van der Geest, tel.421290

PALMPASENOPTOCHT
Zondag 24 maart is het weer zover......Palmpasenoptocht!
Alle kindertjes zijn weer van harte welkom om mee te lopen
met hun versierde palmpaasstok!!!
Om 11.00 vertrekt de stoet vanaf "de Tille" richting het '
om te kijken of de paashazen daar ook eieren hebben verstopt!
Helpen julliezoeken?
Tot dan,
Tineke & Ramona
34
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Goedgekeurd: Staatssecr. van Justitie LO690/0086/002.01 d.d. 10 januari 2001

le prijs

serie
2e prijs serie
3e prijs serie
4e prijs serie
5e prijs serie
6e prijs serie
7e prijs serie
8e prijs serie
9e prijs serie
10e prijs serie
l1e prijs serie
12e prijs serie
13e prijs serie
14e prijs serie
1.5e prijs serie
16e prijs serie

AL
BL

064783 €
038361 €
AG 025643 €
BP 048040 €
BQ 022018 €
BP 011888 €
AE 002858 €
AE 097387 €
AE 062479 €,
BH 095596 €
BT 044796 €.
BX 048169 €
BH 006821 €
AL 022473 €,
AM 03 1907 €,
AS 087901 €

prijs serie
prijs serie
19e prijs serie
20e prijs serie
21e prijs serie
22e prijs serie
23e prijs serie
24e prijs serie
25e prijs serie
26e prijs serie
27e prijs serie
28e prijs serie
29e prijs serie
30e prijs serie
31e prijs serie

Ll.344,51
4.537,80
2.268,90
2,268,90
907,56
907,56
907,56
907,56
907,56

17e
18e

907,56
907,56
907,56
453,79
453,78
453,78
453,79

BX 027068 € 453,78
BU 018318 € 453,78
AG 067932 € 453,78
BH 0s3039 € 453,78
AC 031401 € 453,78
BZ 054880 € 453,78
BJ 059859 € 453,78
BK 005138 € 453,78
AF 089219 € 453,78
AE 001865 € 453,78
BN 023326 € 453,78
AM 003534 € 453,78
AM 012958 € 453,78
AU 008427 € 453,78
BN 066439 € 453,78

VERDER IN ALLE SERTES:
LOTNR PRUS LOTNR. PRUS LO'TNR.
002639 € i1,35
003598 € 22,69
005168 € r1,35
00'7657 €,226,89
008155 € 11,35
008515 € 113,45
009851 € 11,35

028307
028608

€
€

02866

22,69

032876

013923 € 113,45
014108 € 11,35
015003 €, 22,69
016663 €, 22,69
016746 € 11,35
018864 € 11,35
019384 €, 22,69
019741 € 22,69
020383 €, 22,69
021981 € 11,35
023004 € 45,38

033013
033280
034903

0234t8

11,35

044483

025055 €. 22,69
025182 € 113,45
026292 € 45,38

044727
044800

026968 .

0rt229 c

€

€

11,35

1

€, 22,69

028746

€, 22,69

046338
046923
048277
048589

030688

€ 45,38

050124

03

€
€
€

11,35

0s1338

I 1,35

05i811

11,35

053441
054387
054983
0s5612
059610

1

161

03 1801

036812
037759
038620

039546
039698

042229

I 1,35
11,35

€,22,69
€ 1l,35

€ 1 1,35
€ 11,35
€ 11,35
€ 11,35
€ l 1,35
€ 1 1,35
€ 1l,35
€ 11,35

PRUS

LOTNR.

11,35

066461

€

€.22,69

066't54

€.22,69

€ 1 1,35
€ 11,35
€ 1 1,35
€ 1 1,35
€ I 1,35
€ 11,3s
€ 11,35

068082
068706
069523

€,22,69

069'/40

€ 22,69

0-r304'l

073520

€,22,69
€ 45,38

073938

€

€,22,69

074 l 80

€,22,69

€

074',70',1

08 I 849

€ 1 1,35
€ 11,35
€ 11,35
€ I 1,35
€ I 1,35
€ I 1,35
€ 11,35
€ 11,35
€ i 1,35
€ I 1,35
€ 1i,35

€

11,35

€,22,69

075t46
017451

06 r 798

€ 11,35
€ I 1,35
€ 11,35
€ 11,35

062't96

€.22,69

0ó055

1

060972

06t414

PRUS

€
€

0'7'7854

07864 I
078663

11,35

11,35
1

1

r,35

1,35

063925

€

11,35

0't9576
0800s6

€ 45,38

065 169

€.22,69

080993

€ 1 1,35
€ il,35

065245
066035

08 1609

€ 45,38

066364

€ I 1,35
€ 11,35
€ 11,35

082 1 98

€ 22,69

046r81

€,22,69

066380

€,22,69

083702

€.22,69

046308

€

06644'7

€ 22,69

084533

€.22,69

042588
043886

1

1,35

ONZE HARTEI.,IJKE DANK

LOTNR PRUS
084588 €,22,69
084782 € 11,35
084997 € 11,35
08s643 € 1 1,35
08s820 € 11,35
087346 € 11,35
088160 € 1r,35
088813 €,22,69
08915ó €.22,69
090070 € I 1,35
090229 € 11,35
091899 € 1 1,35
091982 €,22,69
092138 € 11,35
092680 € 1 1,35
093114 € 11,35
093404 € 11,35
094437 € 11,35
095084 €,22,69
096885 € 11,35
097013 € 11,35
09'1445 € 11,35
09'7453 € 22,69
098861 € 45,38

!

Als u tot de prijswinnaars behoort, dient u het winnende lot, desgewenst aangetekend,
te zenden aan DE ZONNEBLOEM, r.a.v. de loterij, POSTBUS 2100,4800 CC Breda
met vermelding van het giro- of banknummer, waarop u de geldprijs wilt ontvangen.
(Onder voorbehoud van typefouten)
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DoRPSNIEUWS

#@

Kinderwerk Boijl

Op Vrijdag 25 januari kropen 38 kinderen in de huid van bekende artiesten en vertolkten

16

schitterende acts op het podium.

De kinderen hadden allemaal goed geoefend op hun act en ook waren de kleding en de benodigde
attributen voor hun acts zorgvuldig gekozen, want de acts waren bijna niet van de echte te
onderscheiden!

De vele aanwezigen in dorpshuis "de Tille" konden dan ook écht genieten van de verschillende
liedjes. Na afloop was het wachten op de jury die de prijzen aan de winnaars ging uitdelen.
Eerst waren de kinderen uit de groepen 1 Um 5 aan de beurt;

De eerste prijs was in deze categorie voor

Josje

Veldmeijer die de act van Milk lnc. met "Walk on water"
vertolkte.

De tweede prijs in deze categorie ging naar Lisa
Bergsma, Silvia v.d, Berg en Jiske Dassen die K3 met
"Blub ik ben een vis" vertolkten.

Ook waren er een eerste en een tweede prijs voor de
kinderen uit de groepen 6 Vm/

L

De eerste pr[s was voor Sylvia Jorritsma,

Joëlla

Benders en Susanne Spijkers die Anastacia met het
nummer "Paid my dues" playbackten.

De tweede prijs was voor Carolien v.d. Berg met het
nummer "Oeps I did it again" van Britney Spears én
wegens het zelfde aantal punten was er óók een tweede
prijs voor Monika Edema die het nummer van Kylie
Minoque "Can't get you out of my head" vertolkte.
Josje Veldmeijer als Milk. lnc

De overige kinderen kregen een medaille!!!

********
Voor de agenda;
Op woensdagmiddag 3 april is er een bingo voor de kinderen uit de groepen 3 Um 8!!!
Het bestuur,
Ankie Asma, Marina v.d. Berg, Sjoukje Bergsma en Jolijn Jorritsma
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VERENIGINGSLEVEN
Dorpsbelang Boijl
POLITIEKE AVOND
De Vereniging Kleine Dorpen organiseerde op 30 januarij.l. een politieke avond in Ter ldzard,
ln de vorm van 'Het Lagerhuis' discussieerden afgevaardigden van alle dorpsbelangen in Weststellingwerf met de fractievoorzitters van de plaatselijke politieke partijen. De discussie stond onder leiding van Jan de Vries en werd rechtstreeks uitgezonden op Radio Centraal.
Aan de hand van vier stellingen, onder meer over de leefbaarheid in de kleine dorpen, de invloed van
dorpsbelangen en over de gemeentelijke politiek, kon iedereen zijn standpunt naar voren brengen.
Namens Boijl werd de zorg uitgesproken over het huidige woningbouwbeleid en de prognose van
een fors dalend leerlingenaantal van de school, met alle gevolgen van dien voor veel verenigingen.
Wel tevreden was men met Harten 10, de stichting die zich bezighoudt met het onderhoud van de
dorpshuizen.
Duidelijk werd, dat in de aanloop naar de verkiezingen op 6 maart, de politieke partijen bereid zijn
om veel mooie dingen te beloven. Vooral de communicatie naar de inwoners van Weststellingwerf zal
veel beter moeten worden, zo merkten zij op.
ENTHOUSTASTE FTLMER

(MM GEZOCHT

De drie bestaande dorpsfilms over Boijl zijn intussen minstens 30 jaar oud. Het lijkt het bestuur van
Dorpsbelang daarom een goede zaak om een nieuwe actuele film te maken.

Aan de hand van een draaiboek, waarin bijv. gewone Boijligers, verenigingen, feestelijkheden, de
aanblik en activiteiten in Boijl aan bod zullen komen, willen we Boijl anno 2002 'voor het nageslacht'
vastleggen.

Bent u. of kent u. die enthousiaste filmer die wii zoeken???
Lijkt het u leuk om regelmatig stukjes van het Boijliger leven te filmen, meld u dan bij één van onze
bestuursleden.
Anne-Marie van der Geest.

Vogelwacht Boijl e.o.
De vogelwacht houdt haar ledenvergadering op 25 maart 2002in,,De Tille,,.
Aanvang 20.00 uur.
De agenda ligt ter tafel.

Als u nu lid wordt van de Vogelwacht te Boijl krijgt u een nestkastje gratis.
De contributie bedraagt €2,50
U kunt zich aanmelden bij:
B.

Nijsingh

Boijlenrueg 15

J. Edema Boijlenrueg 167
Y. Punter Doldersumsestraat 28
Het Bestuur.

Beg rafenisvereniging "De Laatste Eer"
Onze bode mevr. C. Veldhuizen-Loman is dag en nacht en in de weekenden bereikbaar.
Tel. 0561-431252 oÍ mobiel 06-51743349.

,.
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Tevens willen wij u meedelen dat de jaarvergadering is vastgesteld op 27 maart2O02.
Deze wordt gehouden in de ontvangstruimte van de aula om 20.00 uur.
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He: Bestuur.
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Dorpsgemeenschap
BONTE.AVOND
Wat was het weer een gezellige BONTE-avond
De sfeer, het publiek, de drankjes en natuurlijk de acts op het podium. Gelukkig viel ook het bezoekersaantal mee, we bleven net onder het cruciale aantal van 250, en hoefden niemand de toegang te
weigeren. Er was uit voozorg een "live" verbinding met de kroeg vezorgd, zodat er daar via een
groot beeldscherm mee gekeken kon worden, maar hier hoefde niemand noodgedwongen gebruik
van te maken.
Zoals gewoonlijk werd de avond begonnen met de winnaars van de kinderplayback-show en deze
keer waren dat "Walk on water" van Milk lnc. (Josje Veldmeijer) en "Paid my dues" van Anastacia
(Sylvia Jorritsma, Joëlla Benders en Susanne Spijker). Hierna waren de "groten" aan de beurt en tot
aan de eerste pauze kon men genieten van de Dutch Diva's, Afroman, Kabouter Plop en een live optreden van Oleta Adams (lnez van der Zee). Na de pauze konden de lachspieren gebruikt worden
met de act "Biks" van Plien & Bianca. Hierna volgden de Maïsgirls, Hermets House Band, wederom
een Anastacia, Herman Brood & Trijntje Oosterhuis en De Vliegende Panters met "Houdoe", ln het 3de blok traden op The Kelly Family, AC/DC, Texas, All Saints en weer een live optreden. Dit maal verzorgd door Jasper Japink en Marc Oosterveld die het nummer "Have a little faith in me" ten gehore
brachten. Als hekkensluiter trad de Familie Ruysdaele op en in hun toegift betrokken zij het publiek
met een polonaise erbij.
Nadat er wat stoelen en tafels aan de kant waren geschoven kon er nog gedanst worden op de muziek van het duo Tandem. Rest ons nog een ieder te bedanken die meegeholpen heeft om ook van
deze Bonte-avond weer een succes te maken.

)-

Er is van deze BONTE-avond ook weer een video gemaakt. ledereen die graag zo'n video in zijn bezit wil hebben kan zich tot 18 MaaÉ opgeven bij Henneke Veldmeijer te|.0561-421448.
De kosten van deze videoband zijn 12 euro.
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Helga v.d. Vegt en Elfriede de Jonge als Plien & Bianca met "Biks"

PROGRAMMA:
8 MAART
Groep 3 Vm 8
Jeugd 13 jaar en ouder
23 MAART

Kinder-jeugddisco

van 19.00 - 21 .30 uur.
van 21.30 - 01.00 uur.
Paranormale avond.

Noot;
Op verzoek van een aantal buurtbewoners van "de Tille" willen wij alle ouders vriendelijk doch
dringend verzoeken erop toe te zien dat tijdens de pauzes van een feestavond hun kroost zich niet
buiten gaat vermaken! Het feest 'speelt' zich binnen af en omwoners die er voor gekozen hebben
thuis te blijven hoeven niet'mee te genieten' middels lawaaien kattenkwaad van onze kinders!!!
De Dorpsgemeenschap.

tB.

ANBO afd. Boijl
Wij houden nog twee leuke middagen dit seizoen, te weten:
21 maart hebben wij een dia middag. Deze middag zal vezorgd worden door de heer
Bergsma uit Appelscha met een diaserie over dag- en nachtvlinders uit onze eigen regio.
18 april is onze laatste middag van dit seizoen. Dan zullen wij een modeshow houden die
vezorgd zalworden door "Willinge Prins" uit Oldeberkoop.
Beide middagen beginnen om 14.00 uur in de Tille.
Ook niet leden van de ANBO zijn van harte welkom.
Kom gerust bij ons binnen, ervaar hoe leuk het is, het verplicht u tot niets de entrée is gratis.
Met vriendelijke groet,
Truus Dijkstra.

BvPF
afd.

Vrouwen van NU

BOIJL

De maandelijkse afdelingsbijeenkomsten worden de laatste tijd door de leden prima bezocht.

Begin dit jaar namen wij tijdens de rouwdienst gezamenlijk afscheid van ons zeer gewaardeerd lid
Commerien van Goor. Zelf was ze niet alleen actief in verschillende clubs maar bood ook anderen de
gelegenheid van haar kennis gebruik te maken als docente Engels en in de kalligrafeerkunst waarin
zl zeer bedreven was. Wat jammer om van zo'n sympathiek iemand afscheid te moeten nemen.
Als direct gevolg hiervan zijn de Engelse lessen gestopt.
De januari bijeenkomst was op een middag gepland. Er was gekozen voor de combinatie nieuwjaars

bijeenkomst en jaarvergadering. Na de verslagen van de secretaresse en de financiën, speelden wij
na de pauze een zelf gemaakt ganzenbordspel. Wij hadden eer van ons werk en een hele plezierige
middag.
Ook de februari avond toen de schrijfster Riek Landman uit eigen werk vertelde, werd door menigeen
als goed gewaardeerd.
ln maart gaan wij tijdens een workshop met Elke van Langen uit Vledder zelf cosmetica maken op
natuurlijke basis, waarna wij ons in april gaan verdiepen in de "brandpreventie".
ln maart start tevens een cursus bloemschikken.
De verschillende clubs draaien weer volop. De "crea-doe" werkte met lood. Zij maakten ballen en een
hele mooie vis. De jaarvergadering van de "tuinclub" stond weer bol van de ideeën en vorige maand
maakten zij op een "kruidenmorgen" o.l.v. een deskundige, zelf kruidenazijn. ln maart gaan zij Paasversiering maken.
Volksdansen en gym zijn actief bezig en de leesclub heeft dit keer gekozen voor de schrijver Kader
Abdollah met "Spijkerschrift" en leest W.F. Hermans "au pair".
Kortom, genoeg activiteiten waarin een ieder van ons zich in vinden kan.
Het Bestuur

Oudejaarsploeg O.J.P
Hallo beste mensen allemaal nog een goed jaar toegewenst.
Wij willen u eerst bedanken voor uw gulle giften op onze lijst. Met dat geld konden we dit jaar ook
weer mooie cadeaus voor de verenigingen kopen.
De stunt die we vorig jaar bedacht hadden ging hoofdzakelijk over de bruiloft van onze kroonprins en
zijn Maxima maar om daar dan iets om heen te bouwen valt elk jaar weer tegen, maar het is gelukt.
We zullen in het kort vertellen wat er is gebeurd tijdens de jaarwisseling.
Voor onze leden begint het oudejaarsdag om 10.00 uur met het opbouwen van het podium en de
aankleding van de instuif.
Meestal is ons begin een beetje traag, maar als we dan ons middageten (aangeboden door het café)
op hebben gaan de ogen los en wordt er gewerkt.

r3

Om 15.00 uur gaan er een paar leden op pad om de pakketjes bij de 65+ ers te brengen.
17.00 uur alle leden komen terug bij de kroeg om nog even te controleren of alles klaar is en dan
gaan we even naar huis om daarna weer snel terug te keren om bij de kroeg nog even wat te nuttigen.

Als het 21.00 uur is gaat de kroeg dicht en zoekt ieder voor zich een weg tot aan 23.45 uur, want dan
verzamelen de leden zich weer bijde kroeg om met de stunt te beginnen.
De stunt werd geopend door 3 voetballers ( Arnold DerksiRon Peter Wormgoor/Herman Mailly ). Deze vertelden aan het publiek over hun 'feest' in Denemarken. Over dit 's'-feest hebben in Nê- -.1derland de kranten vol gestaan. De voetballers beweerden dat onze kroonprins daar ook
was geweest en hij hun daar had gevraagd om op zijn vrijgezellen feest te komen en
daar voelden ze wel wat voor.
Ze hadden het bijna allemaal verteld en toen kwam de prins er al aan in een zeer
snelle politiewagen, die achtervolgd werd door twee politiemannen (Mark de Vries/Henk
Jan de Jong ) en die vertelden hijgend (van het harde fietsen l) dat Willem-Alexander de politiewagen gestolen had!!l!!
Om de chaos compleet te maken verscheen Maxima (Rommert Jorritsma) op het podium. Ze gedroeg zich nogal merkwaardig. Wat bleek ze was high!!!!!l
Zehad vreemde pillen gevonden op de Daoken en had daarvan lopen snoepen.
Een beetje dom zeg maar !!l!!
De politiemannen vonden dat pillengebeuren wel interessant (dus op naar de Daoken !) en gaven de
oudejaarsploeg als dank een paar cadeau's. Deze cadeau's kwam de O.J.P. goed van pas.
Ondertussen was het 01.00 uur geworden en de stunt ten einde gekomen.

;$

De cadeau's werden uitgedeeld aan de verenigingen: School+Bobo's kregen een magnetron

,

Voetbalclub kreeg een voetbalnet , lJsclub kreeg sneeuwschuivers
Toneelvereniging en het Dorpshuis kregen nieuwe gordijnen.
Na de stunt werd het dorpshuis geopend en het vrijgezellenfeest van Willem Alexander kon begin,

i

nen.

De voetballers plus de leden hebben het feest perfect geregeld. Het was zeer gezellig.

Het Bestuur

Gemengd Koor Boijl
KOORBERICHT MAART 2OA2
ln het vorige koorbericht (eind vorig jaar) kon ik u al vrij veel vertellen over de plannen van
ons koor voor de rest van het seizoen. Daarover hoop ik verderop in dit koorbericht iets meer te
kunnen zeggen. Aljarenlang is het de goede gewoonte om eerst aandacht te schenken aan de
"persoonlijke" zaken binnen het koor en daar begin ik nu ook graag mee. Niet altijd kun je daarbij vrolijke zaken melden: zo ligt ons oud-bestuurslid en trouwe tenor Johan Goettsch uit Appelscha
regelmatig in het ziekenhuis wegens grote gezondheidsproblemen. Wij leven zeer met hem mee en
we wensen hem en zijn familie ook langs deze weg nog eens veel sterkte toe! Ook Elizabeth Kuipers
uit Appelscha moet de koorrepetities al enige tijd missen vanwege zeer lastige whiplash-verschijnselen; zij hoopt over niet al te lànge tijd weer te kunnen zingen. Ook voor Jellie Veldema uit Noordwolde zijn de problemen weer voorbij: zij zingt weer volop mee! En Gineke Blaauwwiekel uit Vledder
hoopt ook binnenkort weer te kunnen zingen!
U ziet het: binnen een groep van bijna 60 leden maak je alle ups en downs van het leven volledig
mee! Een "up" is zeer zeker de komst van alt Margje Hielkema uit Zorgvlied; zij lUkt zich in onze
groep al helemaal thuis te voelen. Tenslotte moet ik dan nog melden het bedanken van Hendrik en
Martsje Mesken uit Appelscha. Na 15 jaar trouw lidmaatschap liet hun gezondheid verder zingen niet
toe. Natuurlijk hebben we op passende wijze afscheid genomen.
ln het eerste koorbericht van het nieuwe jaar geef ik ook altijd het overzicht van de ledenadministratie weer. Ons koor telde op 1 januari 56 leden; in totaal zijn er - inclusief dirigente en pianiste - 58
mensen in Boijl actief bezig met de koozang! Dat kan alleen wanneer ook vanuit de regio
zangers/zangeressen toetreden en dat blijkt ook duidelijk uit het ovezicht van de woonplaatsen: Appelscha(11), Boijl(10), Doldersum(1), Heerenveen(3), Hoogersmilde(2), Jubbega (2),
Noordwolde (5), Oosterstreek(6), Oostenrvolde(7), Sonnega(1), Vledde(4), Vledderveen(3),
Wilhelminaoord(1), Wijste(1) en Wolvega(1). ln 2001 traden 5 nieuwe leden toe, terwijl er 4
bedankten. Zoals Corrie Brokken eens zong: "Zij komen overalvandaan!"

LO.

-' Het meest opvallende punt in 2001 werkt nog steeds na in het koorbestaan: de mkz-crisis. Deze leidde in de zomer tot het staken van onze koorrepetities en zelfs tot het annuleren van ons
slotconcert in Vledder. Het betekende voor de dirigente wel een rem op de jaarlijkse vemieuwing van het repertoire. Toch lukte het om enkele nieuwe nummers in te studeren, bijv. de
"Bohemian Rhapsody" van de popgroep "Queen".
Op 20 januari gaven we ons Nieuwjaarsconcert in De Tille. ln voorgaande jaren werkten we enkele
keren tot groot wedezijds genoegen samen met "Concordia" uit Elsloo, maar mede door de nieuwe
veiligheidsvoorschriften na "Volendam" bleek dat nu in de praktijk onmogelijk. En zo verzorgden we
het concert weer geheel op eigen kracht. Voor ons en - naar de reacties te oordelen - ook voor het
publiek was het een heerlijke muzikale ochtendl Ook het theeconcert in Appelscha op 17 februari
mag je rustig als zeer geslaagd bestempelen. Een zeer aandachtig en dankbaar publiek beloonde
ons daar met een staande ovatie. Heerlijk!
We zullen in het lopende seizoen nog drie concerten geven. Op 17 maart zingen we 's middags in
de grote zaal van "Het Anked'in Oostenvolde. Dat is voor het eerst op eigen kracht in die plaats. Het
is ook duidelijk een experiment, vooral nu we het concert verzorgen samen met de muziekvereniging
"Laudando" uit Appelscha. Op 21 april sluiten we onze concertreeks af met het traditionele theeconcert in Vledder. Voor dirigente Hiltsje Blumers zal dat ook het laatste optreden in eigen regio als diri- 6$gente van het koor zfin. Z\ heeft na 10 jaar besloten haar activiteiten vóór het koor te beèindigen; ÉË
het vraagt gewoon teveel van haar energie. Wel hoopt zij als zangeres weer in de groep te kunnen
terugkeren, zoals zij vóór 1992 ook al 23 jaar in het koor zong. Op 26 mei geven we dan nog een bijzonder concert in "Erasmushiem" in Leeuwarden met daaraan gekoppeld een heerlijke Chinese
maaltijd als afsluiting van het seizoen.
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De Jaarvergadering op 21 januari leverde veel gespreksstof op. We zetten namelijk een Huishoudelijk Reglement in de grondverf en dat levert altijd veel discussie op. Binnenkort hopen we alle reacties
en opmerkingen in een definitieve vorm te gieten. Daarnaast werden enkele koorleden gehuldigd wegens hun langdurig lidmaatschap: Annie Winters-Bouwer (30 jaar), Titus de Boer (35 jaar) en Hennie
Veurman-de Vries (45 jaar). Zij ontvingen allen een herinneringsspeldje van de Bond van Zangkoren
in Friesland en een attentie van het koor. De bestuursverkiezing liet een volgend afscheid zien: na
ruim 33 jaar bestuurlijke activiteit stelde Titus de Boer zich niet herkiesbaar. Uit handen van voorzitter
Yvonne Gutterswijk ontving hij voor zijn grote inzet een prachtige handsfree car-kit voor veilig mobiel
bellen.

& de volledigheid geef ik de nieuwe bestuurssamenstelling compleet weer. weet dan met wie
w Voor
A voor koorzaken contact kunt opnemen. Daar gaan
w Yvonne Gutterwijk-Zendijk (voorz.), Boijlerweg 32, 8392 NJ Boijl, tel. 0s61 421gTT
A Martie
van Lingen-Boon (secr.), Hoppesteegde 62
8426 CH Appelscha, tel, 0516 g
Piet Kok (pennm.),
P.W. Janssenlaan 34,
GB Vledderveen, tel. 0521 - 382656
(vice-voorz.),
Daams
Joop
Hoppesteegde
8426
24,
CG Appelscha, tel. 0516 - 432403
&
Johan
Hensen,
Nieuweweg
108,
8391
KS Noordwolde, tel. 0561 - 431231
w Jetze van Lingen,
Hoppesteegde 62, 8426
Appelscha, tel. 0516 - 432097
A Hennie Boelsma,
Kerkweg
8392 NP
tê|. 0561 - 421304
g
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Het bestuur staat in het najaar meteen voor eên organisatorische krachtproef: het organiseren van
het Zuid-Oosthoek Festival in De Tille. Zo'n 17 koren van Ureterp tot Scherpenzeel zullen daaraan
meedoen. Eerste en mogelijk wel zwaarste taak zal z$n het vinden van een opvolg(st)er voor dirigente Hiltsje Blumers. Het aanbod van dirigenten in de regio is niet overvloedig, dus dat wordt nog een
klus! lk hoop en venuacht dat er tegen het einde van het seizoen een geschikte kandida(a)t(e) gevonden is.
Aan het slot van dit koorbericht nog een persoonlijk woordje. ledereen heeft kunnen lezen dat ik mijn
ti
bestuurlijk werk voor het koor na vele jaren heb beëindigd. Een consequentie daarvan is ook, dat dit #.F:
mijn laatste koorbericht zal zijn. Vele malen mocht ik u van het wel en wee van ons Boijliger koor ver- é\: #
tellen, vanaf de eerste zeer êenvoudige dorpskranten tot de prachtige uitvoering van heden. Natuur- @* a
* -i
lijk hoop ik nog vele jaren in Boijl te zingen, want - zoals Dirk Bijl eens zei - dit koor is een stuk van
je leven!
i)

Titus de Boer
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Zweedse Mix
De woorden die in de richting van de pijltjes moeten worden ingevuld, zijn door elkaar gemixt.
Probeer het juiste woord te vinden, zodat een correct ingevuld diagram ontstaat.
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Van groot naar klein

Klinkers gezocht

Maak de bewerkingen en schrijf de uitkomst
naast de letter. Rangschik dan de uitkomsten
van groot naar klein en schrijf ze in het
bovenste rooster. De letters die bij de
uitkomsten horen, schrijf je in het onderste
rooster. Welk woord lees je?

De medeklinkers zijn al ingevuld.
De klinkers mag jij invullen!

30 x 2x 10 =

1, Voorjaarsbloem

2, Speelgoed
3. Jaargetijde
4. Vogeldie goed kan zwemmen
5. Zeeman

NN

1

J

+23- t_)z
(61 + 50) x7 - t_l A
100 + 100 - 1 = t_l E

(40x20)

tD
,S
*P

NA
t:]K
ND
18x 4x4- ET

,M

(20 + 25) x 10 =
(50 x 10) -1 =
(70 + 42) X 5 =

(100+82) i2(168 - 1) x2 (100 -a$x 1-

N
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M
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N
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N
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1. Knaagdier
2. Venster

3. Daaruit komt muziek
4. Knolvormige groente

t_l L

5. Het begint met'rara'
6. Zeer snelle boot

,3.
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Nieuwe Peuters
Juf Lenie heeft er drie nieuwe peuters bijgekregen, te weten: Bo Helffrich, Silvan Bergsma
en Jarno v.d. Helm.

Basisschool

Dit keer zijn er ook een aantal peuters naar de basisschool gegaan. Dit zijn Daniel
Reinbergen, Dion van Oosten en Daisy Mieras.

Verjaardagen
Vincent Spijkers
Ruben de Groot
Rob Klaverboer
Sanne de Groot

27 februari
6 maart
10 maart
18 maart

Lisanne Bron

29 april

Vakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

O

29 maart
29 april
9 mei
20 mei

4iaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar

Um
Um
Um

l april
3 mei
10 mei

pgave Peuters peelzaal

Wilt u uw kind ook een kijkje laten nemen op de peuterspeelzaal?
U kunt zich dan aanmelden bij Albertina Spijkers, tel:420682.

Kerstfeest
De beide peutergroepen hebben ook weer kerst gevierd.
Met spelletjes, verhalen en lekkere dingen. Het was weer erg gezelligl

Kindertaal
Lisanne had een kerstmobile gemaakt.
Toen deze klaar was vroeg ze: "ls dat een telefoontje?".

Vincent gaat later Romein worden!

Bedankt
Langs deze weg willen we Anne en Els Veenstra bedanken voor de kerstboom.
We hebben ook een hele mooie verjaardagstroon gekregen gemaakt door Frank Spijkers.
Ook hebben we een heel mooi huisnummer gekregen, gemaakt door de opa van Sietse
Bosma, nogmaals bedankt.

Afscheid
Juf Lenie neemt binnenkort afscheid van ons. Na bijna 10 jaar een van de juffen van onze
peuters te zijn geweest neemt ze afscheid
Juf Lenie gaat een nieuwe uitdaging aan.
Wij wensen haar heel veel geluk en succes op de nieuwe werkplek.
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Open
Ochtend

26 maart2002
Woensdag, 27 maart2002
Dinsdug,

Van 9.00 uur tot 1 1.00 uur.
De school staat dan open voor iedereen.
(dus ook als u geen kinderen meer op school hebt).

U mag praten met leerlingen, leerkrachten; methoden bekijken enz.

Kortom:
U kunt zelf ewaren hoe het onderwrjs op "De Oosterbrink"gegeven wordt.

'-

Te,e'*ta,vonà/ 2002

/='

Onze jaarlijkse feestavond is dit jaar op vrijdag 15 maart a.s. in dorpshuis "De Tille".
De leerlingen van groep 3 tot en met I zijn druk aan het oefenen om er weer een groot spektakel van
te maken.
De leerlingen van groep 3 tot en met 6 voeren de door juf Daniëlle geschreven en geregisseerde musical: " Op zoek naar vriendschap" op.
Groep 7 en 8 spelen voor u de musical: "Heksen bestaan". Ook deze musical is van de hand van juf
Daniëlle.
De avond begint om 20.00 uur.

Helaas hebben ook wij maatregelen moeten treffen om aan de aangescherpte eisen, waaraan de eigenaar en de pachters van "De Tille" moeten voldoen, te voldoen.
U ontvangt hierover in Boijl huis aan huis in uw brievenbus duidelijke infor-

matie.
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OKKIE Kruis

De ieerlingen van gíoec 5 en 6 ioen rnee aan het projeci 'Okxle en het N:ei:-:e:"
Het orc;ect worct gegeven dooi'de nruz;ek- en cansschcoi 'Scncteruverven
Houten blaasrristrumenien siaan centraai
Vanaf 6lanuari 1 i komt Marrlke Adm::'aal. als Aaltle Gceienani'urm een haif :.:ur'
iesgeven Daarraasi vrnden dcor ce i.reek een aantal act;v::eiten claats cjie ccx te
'1

n-:aken hecben 'nei nei croieci
Hei crcject. dat i i ',veken Cuufi wor-di a;gesicten met
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ccncei't --/

kdag

Evenais vorig laar zuilen de groepen 5 Um 8 ook drt jaar oeeinernen aan de 'Gerneenteltjke Schccnmaakciag'
Volig ;aar l.:ebben ze een aantai zaken zweÁvuri ve:'zanield op verschlilenCe plaatse:-: :n
Bc!11

Co 'i 2 aci:! a s zullen ze wederom van Boi;i eeil s:-netteloos doi-p
ln ie vcigencle dorpskrani zuiien w11 hrervan ve;'slag dcen
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RJAARDAgTN
April

Mei

3 Sabrne Sprlkei's
3 Jcin Klaverbcer
4 Sil'ria v cl Berg
4 Asii'rd Bruursenna

8Carolienvd

Berg

8 fulaiihirs de Jonge
Jórny Oulverkerk
Pairick de Nekke:'
Ma;'< Bcs
Jcse de Vries
20 Syivia Jorritsma
21 Bastiaa;r de Grcoi
24 Michiei de Jong
24icycevC Hel:lr
28 Je;f:'ey Mieras
29 Daohne Wijnles
10
14
15
16

7 Jentle Russchen
Liam 3ei'gsma
Siefa* Asma
Danny Wr;nt1es
Mcnrka Eden-ra
24RemcnvC Velde
25 Jesse Ce Grooi
28 Preter Benders
28 Romaca Grcen
28 Nrenke van Zanden
29 Sieta Dcisira
11
12
14
17
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Tien vragen aan:

Hernia;crnisr;;a

Deze keei zlln de iiec vragen gesieli aan ,:ierma jcrr-iisma die
v,rerkzaam is cp ce Daiionbasissclicoi
'De Oostei'brink"

sinis i997
1.

Wat is jouw taak op "De Oosterbrink"?
l,4r1n taak op 'De aaslerbrtnk'r-< groepsle erkracht
Dtt jaar geef íkies aan graep 5i6 Dit cce rk drie
dagen van de tteek en de resl van de ,,../eek qee{!
Gern Zqlstra /es aan deze groei:

2.

Op welke scholen heb je zelf gezeten?
Zelf ben ik in Leeuwarden opgegraerd en heb daar
Ce MULO. |IAVC e* de Rtlks Pedagogtsche
Akadentie gevoÍgd

3.

Heb

je een relatie, kinderen?

1978 ging ik met vakantie naar lsrael en daar leerde ik Jan kennen. Nag geen jaar
later waren we getrauwd en wconden ,l/e rn Sp4kenlsse. Samen hebben we een

ln

zoon (Maftijn

17

jaar) en dochter {Petra bijna 161aar). We vtonen stnds 199C

tn

Cldehcltpade
4.

Wat zijn je hobby's?
Een vaste hobby heb ik eigenliik niet, maar er /s een aantal íeuke zaken te noemen
lezen. tennissen. lhealer bezoeken, vakantie vreren. tuinieren. met de hand
wandelen. recreatief íêtsen en s/nds korÍ hebben we een canadese kano.

5.

Welk t.v. programma vind je leuk?
Aan vaste prcgramma's doe rk niet. maar vteí wil rk graag het journaal zien. Eaantjer
vtnd ik vtel leuk om naar te krlken en een James Bond film rs ook nie! gek

o.

Wat vind je het mooiste plekje van Boijl?
Het mooiste plekle is natuuríijk 'de OosÍerb rink", want daar werk
íigt prachttg bijde bossen en de weilanden.

ik

Het dorp Boijl

7.

Wat vind je het mooiste plekje van Weststellingwerf?
Hei mooiste p{ekje yan WesfsÍetlingv,ted is. buiten mijn eigen huis. het íielspad
tangs de rivier de Linde en dan rechtdoor naat de Driewegsluts.

8.

Wat is je favoriete vakantieland?
De meeste vakanties brengen wlj Coor tn Scandinavte. l,r'[et de caravan trekken w$
dan langs de moatsie plekles Dtt laar wardt het waarschijnlijk Frankrijk als anze
dochter haar ztn knlgt

9.

Welk vak vind je leuk om te geven?
Een Íeuk vak vind ik Nieuws t:tt de Natuur. Aardríjkskunde. maar ook de andere
vakken zoals rekenen en taal. Eigenl;jk zijn alle vakken leuk om te geven Werken
m,et kinderen is gewoon heel leuk!

10.

Welke gebeurtenis op "de Oosterbrínk" heeft je erg aangesproken?
Wat mij voaral heeft aangesprcken op "de Costerbrink" ls de samenwerking van
de auders. leerirngen en Ce collega's. Een vraag affi hulp stel p nooit tevergeefs
want er is altijd wel iemand te vlnden Cie wel wil helpen!! Geweidig, zo kun je heel
fijn samenwerken ten gunste van de kinderen!!!!!!
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de kf as van groep 1 en 2 hadden we als voorbereiding op het huwelijk van
f_n
Prins willem-Alexander en Prinses Maxima een specialè koninklijke hoek
ingericht met een troon, kaptafel met attributen, heel veel feestkleding o.a. een
trouwjurk met sluier en trouwpak. Ook hebben we het bruidspaar een felicitatiekaart gestuurd met al onze namen er op.
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Nancy Oost en Ruben de Jonge
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Joyce v.d. Helm en Sander de Vries
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ZEVENAARS
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Een zevenaar is een gedicht van 7 regels.

OPDRACHT:

V

V
V
V

v

V
.V
'V
V

v
v
\í
v
V
v
V
\t
\í

V
V

v
\í

V
V
\,í

V
V
V
V
V
V
V

v

V
"V
V
V
V
V
V
V
V

Schrijfeen spannende zevenaar over een geest,
Doe het zo dat iedereenje gelooft.
Dit zijn de spelregels:

dieje gezien hebt.Verzinnen

Regel 1 : Waar zag je de geest?
Regel 2: Wat voor weer was het?
Regel 3: Wat hoorde, voelde of zag je het eerst?
Regel 4: En wat daarna?
Regel 5: Wie was het het?
Regel 6: Herhaal regel2.
Regel 7: Herhaal regel 3.

In mijn huis
storm regen en bliksem
Ik hoorde hem loeien

Hij liet mij schrikken
een heks

storm regen en bliksem

Groep 5 en 6 hebben eerst de zevenaar bedacht en geschreven en daarna zelf getlpt.

Ik zag een geest het was in de klok.
Het regende.
Ik voelde een mes in mijn dbbenkast.

Ik hoorde hem loeien
Robby Bloemsma groep

in mijn huis was de geest
het was aan het regenen en het omweerde
zijn hoofd zag ik en ik voelde zijn hand
hij pakte een mes
het was een geest
het was aan het regenen en het omweerde
zijnhoofdzag ik en ik voelde zijn hand

Ikviel

dood.
Het was Hidde.
Het regende.
Ik voelde een mes in mijn ribbenkast,
Jerko Lenstra, gtoep 5

Josje Veldmeijer, groep 5
!

Ik hoorde mensen gillen.

In mijn kamer.
Het sneeuwde.

k

zag een geest mensen in de lulkaan duwen.
Een geest, een geest, brrrr
Het onweerde en de wlkaan stond op uitbarstenl
Ik hoorde mensen gillen.
LIAMBERGSMA, GROEP 5

IK

voelde een mond.

Hij zoende me.
Het was de zoener.
Het sneeuwde.

Ik

voelde een mond.
Nienke van Zanden, groep

De geest was in me kamer
Het was griezelig weer
Ik hoorde gekraak ik zag de geest
Een monster !
Het was mijn moeder !!!
Het was griezelig weer
Ik hoorde gekraak ik zag de geest
Andre Jager, gloep 5

5

Onder mijn bed.
Het onweerde en het bliksemde.
Het monster wou mij pakken.
Ik hoorde hem ademen.
Een geest.
Het onweerde en het bliksemde.
Het monster wou mij paklren.
Judith van den Berg, groep 5

Buiten op de stoep.
Het miste erg ik zag niks.
Ik hoorde een erg gek geluid
Ik liep verder door de mist.
Het was het spook van de opera met een mitrailleur
Het miste erg.
Ik hoorde een gek geluid.
Winfred Boekhoudt Groep 5

De geest zat in de klas.
Het was een heldere dag.

kzagdal hij Jerko op at.
Hij was ineens gegroeit.
Het was Luki Luuk.
Het het was een heldere dag.

fr<zagdat hij Jerko op at.
Hidde KloosterÍnan, groep 5

De geest was in de kamer.
Het was misteg .
De geest kwam bU mij.
De geesf liet mij schrikken.
De geest.
Het was mistig.
De geest kwam bij mij.

Sijlvia de Vries Groep

VVVVVVVV

Ik zag een geest onder mijn bed
Het stormde

Ik voelde twee handen

Hij rukte mijn hooft er af

5

5

v
V
v
V
V

v
v
V
V

v

Ik zag een geest boven de vulkaan.
Het onweerde en de vulkaan stond op ultbarsten

V
V
V
V
V
V
V

en fantaseren moet

het was Ruurd
het stormde
Ik voelde twee handen
Uilke Bosma, groep 5
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Ik zag

tvas een baliboema geest
Het onweerde

.

Het was vies
Niem weet het

In de hrin
Het was vies weer
Joey Bergsma groep 5
een geest

in

lk

Het sneeuwt op de daken.

Ik ben jaloers in mijn buik.
Een dieno.

Met wit met groene kleur.
Met krullen in het haar.
Ik ben jaloers in mijn buik.
Een dieno,

VAN JENTJE RUSSCIIEN GROEP 6

V
V

Het regende.

\,/

Het spook haalde iemand's hoofcl eraf.

V
V
V

v

V
V
V
\í

V
V
V
V
\/

V

V
V

mijn kamer.

Ik hoorde een gil.
Het was de Killer.
Ik hoorde een gil.
Het spook haalde iemand's hoofd
eraf.

\í
\/
\/

V
V
V

zag eerst zijn hoofd.

Van yanick Wieldraaijer, groep 6

de kaamer

Het was heel vies weer buiten
Ik hoorde gekraak een ikvoelde
kramp in mijn buik een spook
Een heele dike geest
Het was een hels
Het was was heel vies weer buiten
ik hoorde gekraak een ik voelde
Lurnp in mijn burk een spook
Danny Wijntjes groep 5

h

\,
\/

lkzaghem ur mijn kamer.
het was donker.
lk zag eerst zijn hoofcl.
daama zijn lichaam.
Het Reno Rarnes.
Het was donker.

Geschroken geschroken
Hij gng naar de kippen

Ik zag

V

Ik voelde dar hij mij opat .
Bertine de vries groep 5

In de tuin

\/

\/

eten

De dekens van mijn bed bewogen
Silvia Beun, groep 5

V
V
V
V
V
V
V

V
V

oi

De geest was bij ons in huis.
En het storemde het buiten
.
Ik voelde dar hij mij opat
Maar fuj at mij niet oD .
Het was een geest.
En het storemde buiten .

.hret

\'

v
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in miin bed

Het onweerde
De dekens van mijn bed bewogen
De geest zei dathij mij grng

v

V
V
V
V
V
V
V
V
V

een geest

In het oerwoud.
Het was mistig.

k

zag de geest achter een boom staan.
Maartoen zaglkdat de geesteen meisje opat

Het meisje was doof.
Het was mistig weer.
D< zag de geest achter een boom
staan
van Jetske Kloosterman, groep 6

\/
\/

u

V
V
V
In een kasteel.
V
Het onweerde.
V
Er werd een monster vermoord.
V
Het monster opgegeten werd.
Het was een spook.
V
Het onweerde.
V
Er werd een monster opgegeten.
V
Groetjes van Deborá Roelofsen, groep
6
V
Het was in de kelder.
V
Het sneeuwde buiten.
Ik zag een spook.
Hij at mijn moeder

op. \

Het was de geest vanspikspak
Het sneeuwde buiten.

Van Marin Zubonja,groep 6

Ik ng een spook.
Het sneeuwt.
Ik voel het in mijn buik.
Het is een monster.
Het heeft een blauwe kleur,
Het is buitengesloten,
Ik voel het in mijn burk.
Het is
*onrter.

".n groep
Mark Bos
6
Buiten in het bos

was donker en het stormde
Ik voelde iets in mrjn nek
Daama begon het beest
te schrokken
l]et was een blauw vies monster
let was donker en het stormde
Ik voelde iets in mijn nek.
Davey de Nekker, groep O

let

groetjes van Evelien Asma, groep
Regen

Ik voel het in mijn buik.
Het is een griezelige geest.

Boe ik kreeg oorpiin.

Het was pikke dónler.
het was een spook.
Het onweerde.
Boe ik kreeg oomiin
Van Karina tvtarks, groep 6

\.r \r \r \,.í \r_\, V \,, \,,
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V

v
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grijs en wrt.
.V
En hij schiet met pijlen.
,1./
Ik voel het in mijn buik.
Het is een griezelige geest.
Groetjes van:Maria van der Zee, groep
6\r
tsen geest met

In het bos.
Het onweerde,

6 \z
\/

V

kr het bos
Het is winter

Ik zag een blikje
Dat bhkje veranderde in een geest
een geest leek op dejuffrouw
Het is winter
il< zag een blikje
van Siaa Dolstra,groep 6
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