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VAN DE REDAGTIE
Wisseling van de wacht
Na vele vele jaren door weer en wind de dorpskrant te hebben rondgebracht, heeft de heer Veurman
te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. W'tj respecteren uiteraard zijn beslissing en langs deze
weg willen wij hem dan ook heel hartelijk dankzeggen voor zijn bewezen diensten!
Gelukkig hoeft de buurt van de heer Veurman niet over het al dan niet ontvangen van de dorpskrant
in te zitten, want wij hebben de heer Rijkele Akkerman bereid gevonden de taak van de heer
Veurman over te nemen! Bij deze wensen wij de heer Akkerman veel succes!

Financiële plaatje
Het heeft door allerlei omstandigheden even geduurd, maar alle buurtjes op één na, zijn hun buurt
inmiddels bij langs geweest voor de vrijwillige bedrage voor 2002.
Ook dit jaar kunnen we weer bijzonder tevreden zijn want wederom heeft u zich met z'n allen uiterst
gulgetoond, want met elkaar is het lieve sommetje van2534,= euro bijgedragen!!!
Voor ons een teken dat u tevreden bent met hetgeen u voorgeschoteld krijgt?!
Maar het moge duidelijk zijn, wij zijn ook 'maar' leken en waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt,
dus mocht u nu eens denken "zou dat ook anders kunnen" of heeft u anders nog leuke tips, op- en/of
aanmerkingen.....dan horen wij dat graag van u!l!
Voorlopig gaan we op deze voet verder en wij hopen u dan ook nog een heel aantal gezellige dikke
informatieve dorpskranten aan te kunnen blijven bieden!
De Redactie

Bij de voorplaat
De actie "Schijt je Rijk" op 31 augustus 2002.
Vastgelegd door Marein Boekhoudt.
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ËVEN BUURTEN

ffi

Brinknteuwtjes

@

ln de laatste dorpskrant stcnd vermeld dat de
poppen voor in de tuin (dorpsfeest), verzorgd
werden door Elly van Bennekom en Janny
Mooy, maar dat moet Jeanette Mooy zijn, het is

wel familie van elkaar maar ere wie ere toekomt, nietwaar.

Tijdens de optocht van de versierde wagens
kwam er een ambulance met loeiende sirene
de Brink oprijden. Gelukkig kon de ziekenauto
er doorkomen, want de wagens gingen richting
Noordwolde en de ambulance kwam uit de rióting van Elsloo. De auto stopte bij het huis van
de heer De Best.
Helaas is in de loop van de dag de heer De
Best overleden.

Het is inmiddels alweer een paar maanden ge-

Het dorpsfeest is ook weer geweest en de
bloeiende geraniums herinneren ons er nog
aan.

De versiering van onze straat was weer dik in
orde, waarvoor nog onze dank.

Nog een nagekomen bericht. lda Bos van de
Klokkeweg 10 heeft een poosje in het ziekenhuis gelegen, maar is net weer thuis gekomen.
We hopen, dat het nu weer goed met haar zal
gaan.
Dat was het dan weer voor deze keer.

G. Bovenkamp
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De Klokkeweg
Het is weer tijd voor B'ijpraoten en daarom ook
weer wat nieuwtjes van de Klokkeweg.
Op 20 juni werden we opgeschrikt door het bericht, dat lda van Riesen onvenryacht was overleden. Ze was al een dag of wat niet lekker,
maar dat alles zo snel zou gaan, had niemand
verwacht. Vooral haar familie en goede kennis-

sen en ook de buurtgenoten missen haar erg.
We wensen iedereen nog veel sterkte toe.

Jantje Marks is weer thuis en loopt weer zonder kruk. Fijn voor haar.

ln het huis aan de Klokkeweg, waar eerst Dina
v.d. Meer woonde, is een nieuwe bewoonster
gekomen, n.l. mevrouw V.d. Bos. Ze begint zich

al aardig thuis te voelen in Boijl en geniet van
de rust en het uitzicht.

Bi'j Harmke
ln de vorige dorpskrant stonden al verschillende
geslaagden, maar wij willen niet achterblijven.
Maaike v.d. Geest slaagde aan het Stellingwerf
college voor haar VWo-diploma.
Van harte geluk gewenst van ons allen.
Maaike zet haar studie voort in Leeuwarden,
waar ze diergezondheidszorg volgt.
Ook Hans de Jong is weer aan de studie en wel
bedrijfsadministratie.

\Mj wensen jullie en al die anderen die weer

een groep oi studiejaar verder zijn veel succes
in het nieuwe schooljaar.
André en Elfriede zijn met Maiihijs, Julia en Ruben verhuist van nr. 63 naar nr. 50 aan de Boij-

4_

lenrveg. We wensen jullie 'reel woongenot op je
nieuwe stekje en zullen de nieuwe bewoners
vragen zich de volgende keer zelf aan ons voor
te stellen.

vaccinatie van Meningokokken C.
Geiukkig was hij na een halve week weer thuis
en is inmiddels allang weer gezond.

goecl vertegenwoordigd op de barbe-

Op 12 augustus, de 1e werkdag weer na de vakantie, heeft Fred v, Zanden zijn wijsvinger per
ongeluk aan de zijkant tegen de tanden van de

bij

zaagmachine gehouden, hierdoor mist hij nu

Op 30 augustus was de buurt weer

I cue, die dit keer werd gehouden

i Jan en Brenda.
Het weer was goed, het vlees en alles

wat er bij hoorde smaakte prima en het was
weer ouderwets gezellig. Tot in de kleine uurtjes kon er weer wat bijgepraat worden.
Viij zijn ook weer bijgepraat, dus tot een volgende keer.

een vingertopje.

Het gaat al weer goed met hem, we wensen
hem sterkte met het gemis van een vingertopje.
Camping "de Boekelte/' heeft in samenwerking
met andere campings 4 fietstochten georganiseerd.

Anne en Annie

Jantje en Alie.

Zoveel bloemen, brieven, kaarten,
telefoontjes echt enorm! |
Heel erg bedanliÍ voor

Boijl Oost

zoveel aandacht.

Martin, Tea, Jesse en Sanne de Groot willen
iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten
of andere attenties die we kregen na onze ver-

Gre Kraakman

huizing.

En vooral ook de belangstelling tijdens de verbouwing.

En voor dat handje vol mensen welke niet weten waar wê wonen: daar bij die troep, daar
waar het eruit ziet of het elke keer erger wordt
in plaats van opknapt, daar waar het wel een
openbaar parkeerplek lijkt van alle auto's van
onze helpers, daar waar je allerlei inheemse
onkruidsoorten in de tuin ziet, maar ook daar,
waar je 4 glunderende mensen ziet rondlopen
(als tenminste de beton niet inzakt en op het
enkele plekje waar het goed is, Wodan de
hardheid test en bijna een betonnen hondje
wordt)
Ja, dan ben je bij de Boijlenreg 173

Hallo allemaal,

Wat we nog wel even wilden melden over het
dorpsfeest afgelopen juni, is dat wij de 3e prijs
hadden gewonnen met onze "lmker/Bijen wagens" en diezelfde dag streek er een heus bijenvolk bij Jaap en Tietsje van Rozen neer in
hun tuin.

Dezelfde imker die 's morgens nog op de wagen zat heeft z'n hobby's middags meteen kunnen uitoefenen. En onze buurt had de 1e prijs
met de stratenquiz gewonnen.

Tea

Voordat de vakantie begon hebben wij een
buurtbarbecue gehad, volgens ons was het
goed geslaagd, het weer zat mee, genoeg te
eten en leuk om eens met de buurtjes "bi'j te

Boekelte
Op vrijdag 21 juni 2002 hebben we ter afsluiting
van het dorpsfeest en goede afloop van de versierde wagens een buurtbarbecue gehouden.

Deze was bij Johan en Klaasje Oosterkamp in
de manege.
Het was een geslaagde avond en duurde tot in
de kleine uurtjes.
Helaas lag ïjeerd Hilhorst toen in het ziekenhuis met een longontsteking, opgelopen na de

praoten" .
Er gaan wel eens mensen slordig om met hun
eigendommen, maar.....(Jan). Het is toch weer
goed gekomen. Volgend jaar maar weerll
De vakantie is al weer een paar weekjes voorbij. Wij hopen dat het voor iedereen een geslaagde vakantie is geweest, voor ons wel met
mooi weer alleen vinden wij het wel jammer dat
niemand onze buurthaan mêegenomen heeft.
Hij moet er echt eens een poos tussen uit.
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\l/ij hadden dus voor niets zijn

kof,rer gepakt,

maar die staat nog wel steeds klaar, dus heeft
er iemand interesse voor de Buurthaan, graag
zelfs, als hij maar niet op onze buurt blijft wo-

Gaarne zouden wij dÍt blad blijven ontvangen.
Een abonnement op "Even bi'j praoten" zal cian

nen.

houden. Aan alle bekenden

voor ens hopeltjk een band met Boijl blijven

ls het u ook opgevallen da'r onze gezamenlijke
buurman (Chris) nog in het nieuws was met
veel ijskarretjes, zonder ijs natuurlijk.

de hartelijke groeten van ons drieën
Janke, Jan en Jelly

Ook hebben wij nogal wat nieuwe bewoners
Saskia en Jouk van harte gefeliciteerd met jullie zwemdiploma B.

aan de Kerkweg gekegen.

Hieronder stellen ze zich allemaal zelf even
voor

Met dit schrijven is Helga aan het aftellen, de
volgende krant weer met dunne buik.
Sabine en Helga

Het is Helen Gorter wederom gelukt. Volgende
krant........volgende diploma. Deze keer is ze
geslaagd voor haar C-diploma.
Helen voor de 3e keer van harte proficiat.. Ennuhh..... Drie keer scheepsrecht?
Ook Kees van der Zee viel deze keer in de prij-

:

Wtj zijn de nieuwe bewoners van Kerkweg 7.
'Wrj", dat zijn: Joke Dudock, oud 74 jaar, gepensioneerd telefoniste uit de scheepvaart en
mijn broer Rob Dudock oud 60 jaar, gepensioneerd watervogelverzorger van de Gemeente
Amsterdam. Wij hebben 33 jaar in Purmerend

gewoond. Daar konden wij niet meer blijven,
omat ik na een herseninfarct moeilijk de trap op
kon komen. Aangezien wij beiden graag uit de
randstad weg wilden, zijn we uiteindelijk, na
enig zoeken hier in Boijl terecht gekomen. Dit
huis rs op maat voor ons, 1 slaapkamer beneden, mijn broer heeft de bovenetage. Wij zijn
hier erg gelukkig mee. Wij kregen, toen we hier
pas woonden, namens de bewoners van de
Kerl<weg, een prachtige plantenbak, waar,taor
wíj u allen hartelijk bedanken.
Alles tezamen, een welkom, voor vreemdelingen zoals wtj, om nooit te vergeten!

zen.
H'rj behaalde nl. op 29 juni met zijn MGA de 5e
plaats bij deze rally, geen geringe prestatie en
dus goed voor een beker.
Kees, van harte proficiat hiermee.

Joke en Rob Dudock
Kerkweg 7
Ook stellen zich aan u voor:
de familie Philipoom.

Dan volgt hieronder een stukje van Jelly Maily,
de dochter van onze oud Kerkwegbewoner Janke Mailly.

Even een klein berichtje uit Apeldoorn.
De t|d gaat snel, inmiddels is moeke (Janke
Mailly) alweer ruim een jaar in Apeldoorn.
Nu het woonhuis Kerhueg 7 is verkocht aan de
familie Dudock r's hef afscheid van Boijl voor
moeke en ons een feit geworden. Wij zullen
Boijl en de Kerkweg niet snel vergeten. Moeke
heeft er 35 jaar met veel plezier gewoond. W'tj
hopen dat de nieuwe bewoners er met net zoveel plezier zullen mogen wonen.
Met moeke gaat het naar omstandigheden
goed. Wij denken dat moeke haar hier nu wel
thuis voelt. Voor ons allen is het erg preftig dat
ze híer is. We kunnen goed met haar handicap
omgaan, dus halen we haar ook regelmatig
naar ons huis en geniet ze van haar klein- en
achterkleinkinderen als die in Apeldoorn zijn.

Nu de verhuizing en verbouwing achter de rug
zijn, heb ik eindelijk de gelegenheid om me
even voor te stellen. Wij, mijn vrouw, zoon en ik
zijn alle drie geboren in Amsterdam en na plusminus 2A jaar in Almere gewoond te hebben,
wonen we sínds eind juni op de Kerhlueg 22 in
Boijt.

Om met de jongste te beginnen, onze zaon is
22 jaar en net klaar met zijn studie. Na MBO
bosbouw en cultuurtechniek en MBO motorvoertuigentechniek is hij nu op zoek naar een
vaste baan a/s fweede automonteur.

Hobby's auta's, van rijden erin tot het bouwen
van schaalmodellen en daften. Mijn vrouw had
de eer om hier in Boijl Sara fe onimoeten, hobby's: koken, lezen en pergamano.
En ik ben pas 55 jaar en werkzaam als orderverwerker bij een staalgroothandel in Almere.
Min hobby's z|n postzegels en /esgeven
EHBO.

Bovendíen hebben we alle drie nag een
gezamenlijke hobby, buiten het luisteren
naar lerse muziek. We zijn alle drie hon-

den liefhebbers en speciaal de

/erse

wolfshond. We hebben 2 leren, een volwassen
exemplaar en een jonkie van een half jaar en
behalve dat zij groot z$n ( oudste weegt angeveer 80 kilo) zijn ze ontzettend zachtaardig voor
iedereen en alles wat beweegt. Deze liefhebberij gaat zover dat we alles waar een ler opstaat
vena mele n va n aa nzichtkaart tot sleutelhanger
Nadat we al een aantal jaren hier ín de buurt op
vakantie zijn geweest en de bosijke omgeving
waar je heerlijk kunt wandelen met de honden,
hebben mogen verkennen en de hartelijkheid
van de mensen hebben kunnen ondervinden,
waren we verheugd dat we hier een huis te
koap zagen en de bes/issrng was toen gauw
gemaakt en we hebben er nog geen seconde

Feest was er bij Grietje en Auke de Vries, die
waren 45 jaar getrouwd.

Frans Keymer heeft zijn fietstocht van 5 maanden bijna achter de rug en komt weer op huis
aan.

Merijn de Vries en Tim Koorneef zijn naar de
peuterspeelzaal en vinden dit leuk.
Mirjam en Sjoukje

l{artetíiÊ. lilnÉ. yooy affe
bfoemen en É.aarten ffie
Éregen op onze 4sjargn frunefrjfr"s{agt

wf

sprjt van gehad.

Louis, Ann en Brent PÍtilipoom

AuFe en
.....en als laatste stellen zich voor:
Herman en Marieke

_Qríetje
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Eesfe Bo'tjligers,

Wij, Herman Mailly en Marieke Ooinga zijn
sinds juli gaan samenwonen aan de Kerkweg
24.

Aangezien wij al langer in Boijl vertoeven, kennen de meesfe Boijligers ons wel.
We zijn niet vaak thuis i.v.m. onze sport, werk

en stage, maar vermaken ons prima op

ons

nieuwe sfekkie.

De Daoken/

Herman en Marieke

Boschoordweg
Na de vorige Dorpskrant is er weer van alles de
revue gepasseerd in ons buurtje.
lnmiddels zijn er een aantal nieuwe woningen
bewoond. Aan de Boschoordweg nr. 10, hebben Reina en Jacob Broersma hun intrek genomen. Aan de Daoken nr.42is de familie Luberdink komen wonên en rond de bouwvak is de
familie Dam op nr. 36 geaniveerd.
Wij wensen hun allemaal veel woonplezier toe
in ons buurtje (en zullen hun t.z.t. benaderen
om zich nader voor te stellen). Ook wordt er
nog druk doorgebouwd en is er al een 2 onder
1 kap venezen en zijn ze verderop nog druk de
boel aan het afiverken.

Bezembuurt
Veel nieuws hebben wij te melden uit de bezembuurt.

Lex en Astrid Reitsma zijn inmiddels verhuisd
naar Sneek.

De nieuwe bewoners Jan v.d. Made en Aldjo
v.d. Griek waren op onze jaarlijkse barbecue.
Daar hebben ze kennis gemaakt met de buur-

Dan de buurtbarbecue op 6 juli, eindelijk maar
toch!! Het was een groot succes, vele bewoners
waren van de partij (dat deed ons als organisa-

tjes.

De barbecue was bij Max en Arien Jagers en
wederom erg gezellig.
Het was leuk dat er zoveel buurtjes waren.
Gré Kraakman kon dit jaar helaas niet van de
partij zijn vanwege haar heupoperatie.

tie erg goed), het was erg gezellig,

de

weergoden waren met ons, er is dan ook
tot in de late uurtjes doorgeknoeid en gebabbeld.

7

Op 28 juni hing de vlag uit inclusief boekentas
op de Daoken nr, 32, bij de Vosjes. Janneke
had haar diploma Sociaai Pedagogisch Werk
gehaald, Janneke gefeliciteerd.

Op 29 juni werd er druk gefeest op de "Oete
Hoeve" bijna de hele familie vierde gezamenlijk
de verjaardag. Ze kijken terug op een geslaag-

Alle nieuws en gebeurtenissen in ons
buurtje staan weer op papier, ik geef
nu cje pen door aan nr. 1B (beste buurtjes geef
het nieuws of gebeurtenissen door aan de volgende schrijver het is maar zo'n kleine moeitell!
ln de bus op de Daoken 1B dus!!!)
Griet Slot

de avond.
Dan zijn er in het leven ook minder feestelijke
gebeurtenissen en helaas ondervinden enkele
buurtgenoten van ons dat dan ook aan den lijve:

Hiek Jonker is druk aan het revalideren en komi
de weekenden bij haar man thuis. Stapje voor
stapje gaat het weer de beterende kant op.
Samen heel veel moed en doorzettingsvermogen toegewenst bij dit herstel.

Namens deze wegwil ik graag
de buurt de Daoken bedanken

Dírk en Marie Jager verzorgen thuis hun zoon
Wessel. Hij is ernstig ziek, heelveel sterkte toegewenst samen met jullie familie.

voor de prachtige plant,
die ik mocht ontvangen na
mijn verblqJ'in het zieken!ruis.

Esmee onze stuntpiloot van de buurt had haar
pínkje gebroken, gelukkig zat het pinkje er erg
snelweer stevig aan en Esmee is dus helemaal
weer hersteld.
Herman Vermeeren is eind juli geopereerd.

Alles is voorspoedig verlopen en Herman

is

sinds vorige week weer aan de slag.
Mariëlle was inmiddels wat van slag, ze ging
door haar rug op het werk, balen dus, inmiddels

probeert ze op iherapeutische basis de slag
weer wat terug te vínden, veel succes samen.

ln huize Dam kregen ze deze zomer niet zo'n
leuk bericht. Rick heeft Íibrimiologie, een vervelende aandoening, die veel vergt van het gezin.
Rick zal op zoek naar werk wat beter past bij dit
ziektebeeld. Saskia gaat voor die tijd fulltime
aan de slag brj haar vertrouwde Blokker, veel
positiviteit en sterkte toegewenst.
Tim de Vries ligt sinds vorige week in het ziekenhuis,Tim heeft een vervelende bacterie in
zijn oor die doormiddel van een antibioticakuur
moet verdwijnen. Hopelijk is Tim weer thuis als
deze krant verschijnt, wij wensen Tim heel veel
sterkte toe.
Dan nog iets van een heel andere orde.
Met de open kampioenschappen Pitch &
Putt in Groningen werd ons talent uit de
buurt Frans Mooy 43e van de 75 deelnemers. Dit is niet slecht voor een begin-

ner. Echter tijdens de Pitch

&

Putt-

clubkampioenschappen in Koekange,
werd Frans maar liefst eerste. Frans gefeliciteerd met dit succes en nog veel
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Snels Hutte
Helaas hebben onze buurtgenoten Klaas en
Truida het besluit genomen uit elkaar te gaan"
Truida woont inmiddels aan de Boijlerweg 124
in een van de appartementen van familie Veenstra. Klaas is aan de Doldersumsestraat nr. 30
blijven wonen.

We hopen dat het jullie beiden goed mag gaan.
Van Reimer Strikwerda kregen we het volgende
stukje binnen.

Wildwest op de Doldersumsestraat
Hij had zijn zaakjes uitstekend voorbereid. De
veertig pinken hadden al een week kunnen
wennen aan de buitenlucht ên aan de vreemde
verschijnselen, die nooit waren doorgedrongen
tot hun stallen. Dus achtte Albert Kleinhoven op
zaterdagochtend de tijd rijp om het gezelschap
jongvee vanaf zijn boerderij via de weg langs
de woningen van Anne Dassen en Reimer
Strikwerda naar het weiland aan de overzijde

M
nooit.
Alle bewoners bewaakten hun erven, de kinderen waren bij Trijnie Mulder ondergebracht, zodat ook Jeannet in aktie kon komen. Het touw
werd over de weg gespannen, waarachter zich
van de Dotdersumsestraat te dirigeren
hens waren wel aan dek, je wist het maar

al snel enkele huiswaarts

kerende

toeristen

posteerden in hun auto's.

de
geen
houden aan. Niks trokken ze zich aan van het
touw, nog minder van Reimer, die nog net in de
berm kon springen. De eerste wachtende auto
geschampt, de rest kwam met de
werd
\ I schrikflink
vrij.
Verder
denderde de kudde: richting
I
f
het
bos.
Klaasje
Punter
had het donderend ge.-ha.
vandaar haar positie
Sb weld zien naderen, werd
vooraan het erf. Die
noodlottig, want
'ItK?
:
een van de jonge koeien had juist zijn zinnen
Het duurde even, maar toen het pinkenvolk

klinkerweg onder de benen voelde, was er

-\

gezet op die ingang en daarbij zag hij Klaasje
volstrekt over het hoofd. Sterker: hij nam haar
op de onthoomde kop. Bij haar landing kwam

vergeteken bij
de reis
die ons
buurtgenootje Slgrid Dassen heeft ondernamen, stett
het dus echt niets voor.
Zij reisde af naar Bolivia !
Nu hóór ik u haast denken, dat het wel een
beetje érg overdreven is om de halve weretd
over te reizen, alleen maar om een aantaÍ weken lekker luiin de zon te kunnen liggen.
Fout dus; althans die halve wereld over reizen
klopt wel, maar dat liggen in de zon dus niet!!
Als Sigrid iets niet gedaan heeft in de drie v,teken dat ze in Bolivia is geweesf, dan is het lekker luiliggen in de zon.
Van's ochtends vroeg tot laat in de middag was
ze samen met ongeveer 30 andere jonge mensen hard aan het werk om voor de bevolkíng
van het plaatsje Piraï een schooltje te bouwen.
Maar laten we btj het begin beginnen, anders ls
het verhaal zo moeilijk te votgen.

De zomeruakantie stond er aan te komen en in
huize Dassen werd druk gepraat over de invulling daarvan. Anne en Anneke dachten hun
dochter, net als voorgaande jaren, gewoon
mee te kunnen nemen naar een leuke vakantiebestemming in Denemarken of een ander niet
al te ver weg gelegen oord, maar dáár dacht
Sigrid dus nét even iets anders over.
Ze wilde we! wé9, maar niet de.geijl<te" vakantie met pa en ma.
Maar wat dan wel .....? Tsja, een goeie vraag !!
Gelukkig kon broer Niels haar met goede raad

Klaasje op een dubbele pols terecht.

Het trieste resultaat: toen de pinken met veler
hulp van de wegen en uit de maïs waren geveegd en met zachte hand alsnog naar de weide werden geleid en Jeannet met de geraakte

toeristen de veaekeringspapieren doornam,
ging Ynze met gillende sirene richting ziekenhuis. Even dreigde een nieuw drama: toen
Klaasjes pols werd behandeld ging haar echtevriend bU al dat bloed bijna van z'n stokje.
En toch kwam alles nog betrekkelijk goed: ook
hier kwam Albert de verzekering regelen, Ynze
groeide in zijn rol als huisman en de genezing
verliep dermate vlot dat minder dan een week
de luchtballon het luchtruim - overigens vol onweet koos. Met in de korf Ynze en Klaasje
plus enige familieleden. De windrichting dreef
hen richting Zorgvliet veel verder durfde de

bijstaan.
Hij had in het verleden al eens een rels naar de

Dominicaanse Republiek ondernamen met
.World Servants", een organisatie
die prajecten
in derde-wereldlanden verzorgt, zoals de bouw
van scholen of ziekenhuizen. Misschien was
een dergelijk project ook wel iets voor z'n

-

-

'kleine" zusje....

piloot uiteindelijk ook niet * precies over de
koppel pinken, die nieuwsgierig even de koppen tilden: we hebben Klaasje niet klein kunnen
krijgen.

En dan tenslotte heeft ons buurtgenootje Sigrid
Dassen in de afgelopen zomervakantie nog êên
geweldige reis gemaakt. Haar belevenissen
staan ....hieronder vermeld.

Siqrid in Bolivia
Denk je in de afgelopen val<antie met een reisje
naar Zuid-Frankrijk, Spanje of zelfs Mallorca een

aardig tripje ondemomen te hebben ?
Ha, ha, grapje zeker.

Beschouw deze reisjes maar gerust a/s een
soorÍ van bezoekjes aan de speeltuin in Appelscha of een uitje naar het Drouwener Zand,

Srgrid was direct enthousrasf, maar het kon Anne en Anneke nog niet zó charmeren, om hun
zestienjarige dochter naar de andere kant van
de wereld te zien vertrekken. .Warld Seryanfs"
vooruit dan maar, maar dan wel lefs dichter bij
huis graag. Een reisje naar Rusland of Egypte
was ook leuk.....toch?
Sigrid voe[de daar echter niets voor en hield
voet bij sfuk A/s je een yere reis gaat maken,
laat het dan góed ver zijn en niet een tochtje
naar tante Miep in Diever! Bolivia bijvoorbeeÍd;
dát leek haar wel wat.
Getukkig was Niels het helemaal met haar eens
en samen wisfen ze pa en ma te oveftuigen.
Afgezien van de bestemming aan de andere
kant van de wereld, was er nóg iets dat Sigrid
enorm aantrok tot deze vakantie. Ze zou nu
daadwérkelijk iets kunnen betekenen voor mensen in een derde-wereld-land. Geen geld
in een collectebus doen of overmaken op

"q-

een bank- of girorekening in de hoop dat er iefs
van het bedrag ap de plaats van bes'temming

aan zou komen, maar zélf de handen uit de
mouwen sfeken.

Met hard werken hoefde ze overigens niet te
wachten totdat ze in Bolivia zat. Ze rnoest niet
alleen zelf de reis betalen, maar ook nog eens
een financiéle bijdrage leveren aan het prqect
(ín Bolivia zou een schooltje gebouwd worden
in het plaatsje Piraï en van dat geld zouden
materialen gekocht worden) en dat geld moesl
met hard werken bij elkaar verdiend worden.
Gelukkíg kreeg ze al gauw een aantal sponsors, maar het grootste bedrag moest ze toch
echt zelf b'tj elkaar zien te kijgen.

En toen was hef zover.

.

..

. ..

6 juli 2002, vier uur 3 midCags, vertrek van
Schiphol. Dag pa en ma; doe ze in Denemarken de groeten van me!
Daar ging ze dan: via Spanje (in Madrid moesf
ze al 5 uur wachten) naar Argentinie (Buenos
Aires - 15 uur vliegen boven de oceaan en in
Buenos Aires 10 uur wachten in de kou) en van
daaruit naar Santa Cruz (Bolivia), met als eindbestemming het kleine dorpje Piraï (3 uur in de
bus naar Montero, daar overnachten en daarna
nog eens 3 uur rijden).
ln Pirai'was de bevolking zó blij met de komst
van de jongelui, dat ze speciaal voor hen een
wel ko mstfeest

h

adden georg aniseerd.

Mae en afgemat als ze waren,
was dat niet direct iets waar ze

op dát moment behoefte

aan

hadden en (hoe vriendelijk het
aílemaal ook bedoeld was,) iedereen was blij na de feestelijkheden te kunnen Eaan slapen.
Dat slapen deden ze overigens
in één van de andere schoolgebouwflbs, dat doar middel van

een ander project van "World
Seryanfs" was gerealiseerd. flet
schooltje was op dat moment
leeg in verband met vakanties
en het s/apen ging gewaan op
de grond in een slaapzak, ander een klamboe.
De bevolking, die deels bestond
uit indianen en deels uít Bolivia-

nen, was allerviendel$kst en
gastvríj en de Wortd-Seruantsjeugd kon via twee tolken met
hen communiceren. Het eten
werd door de plaatselijke bevolking verzorgd en het menu bestond uit met name ijst, kip, bonen, bieten, wortels, fruit, aardappels en iets dat aan Beígische frieten deed denken {daar
relsye nou de halve wereld voor
over). ln ieder geval was ailes
er ín vo{doende mate aanwezig
en smaalde het goed.
Al met al lag het in de bedoeling, om in drie weken tN een
schoolgebouvvtje "uit de grond
te stampen", maar dat bleek
toch nog niet zo eenvoudíg te
zin
Zo moes:ten bijvoarbeeld de
stenen, die door de ptaatselijke
bevol4ng werden

gebakken,

nog geverfd warden, amdat ze
anders niet waterdicht waren.
Cement kon niet in grote hoe-

-lo-

veelheden tegelijk ín een betonmolen aangmaakt worden, maar mcest gemixt worden in
oude autobanden en s1a, a/s je de samensteiling van het cement niet helemaal goed hebt,
wil er wel eens een muurtje in elkaar zakken..... .
En dan had je nog de kindertjes, die in drommen offi het bouwproject heen krioelden, je
voor de voeten liepen en misschien welgevaarI ij ke s

it u

aties

ve roo

na a kte n.

Die kinderen moesten e/ders bezig gehouden
worden en ook dát viel onder de taken van de
Wo rl d- Se rva nts- J e u gd.

Gelukkig waren Sigrid en haar maatjes daar op
voorbereid.
Uit Nederland hadden ze allerhande spullen
meegenomen, zoals papier, potloden, pennen,
plaksele.d. om de kleintjes bezig te houden.
De arme bevolking van Parai'had niets van dit
alles, dus alles was welkom.

De dagen waren warm (35 graden), maar gelukkig koelde het 's avonds hard af, zodat je
lekker kon slapen. Wanneer de wind verkeerd
stond, kon het er echter ook zó vriezen.

's Ochtends rond een uur of zes was het licht
en 's avonds rond een uur of zes weer donker.
"Meestal lag ik om ongeveer acht uur's avonds
al in m'n nest" vertelt Sigrid, "in eerste instantie

natuurlijk omdat je van dat harde werken Ín die
warmte vreselijk moe wordt, maar ook omdat
het alzo vroeg donker is en je het idee hebt dat
het om acht uur al een uur of tien is".
Teruijl ze aan het vertellen is, laat ze me haar
foto-album zien, met foto's van die heel andere
wereld die Bolivia heet.
Het landschap is prachtig, maar de armoede is
zo nu en dan schijnend.
Zo staat op éen van de foto's een hutje dat zó
model zou kunnen staan voor één van de plaggenhutjes waar bij ons honderd jaar geleden
mensen in woonden.
De wegen zijn van zand, alleen in de steden

heb je zo nu en dan asfaltwegen en water haal
je bij de waterput.

Behalve hard werken, was er gelukkig ook nog
wat trjd voor het bekijken van de omgeving.
Zo zijn ze bijvoorbeeld een keer met een paar
gidsen het oerwaud in geweest, waar ze door
heel dicht struikgewas moesten lopen, langs
bomen met giftige sfeke/s en meeftjes met krokodillen en piranhaguppies (schattig hè?).
De laatste dag (viendschapsdag) was de feestelijke overdracht van de school, waarbij be-

langrijke mensen aanwezig waren, zoals de
burgemeester en de sheriff van Piraï en de burgemeester van Santa Cruz.
Helaas was er te weinig ttjd om het dak op het
schooltje te maken, maar daarmee kon de bevolking zichzelf gelukkig redden.
Als dank voor het bouwen van

de school had-

_lt

den de mensen van Pirai' allerlei geschenken
voor de jeugdige bouwvakkers gemaal<t, zoals
kleurige mutsen, hoedjes, fassen, kraienkeftingen en -armbandjes. Ook kregen ze volop fruit.
De valgende dag was het afscheid. Toch even
een brok in je keel, na drie weken Piraï....
Het plan was om als afsluíting de Inca-ruínes te
bekijken, maar omdat er teveel regen gevallen
was, konden de bussen de berg niet op en ging
het bezoek niet daor. Gelukkig konden ze wel
een lncamuseum bekijken en ook werd er nog
een bezaek gebracht aan de watewallen van
Samaipata. De foto's van de watervallen zijn
schifterend en opvallend is dat de meren waarin
de wateruallen uit komen, rood gekleurd ztjn
door het rode zand.
De laatste nacht in Bolivia slapen ze in een tux
hotel met stromend waterlll Wauw !! en dan is
het weer uren achter elkaar vliegen. Van Santa
Cruz via Sao Paulo (Brazilië) naar Madrid en zo
naar Amstedam.

Thuis aangekomen is hef eersfe wat ze doet
slapen om vervolgens nog eens fe gaan slapen
en daarna nog éven te gaan slapen.
Uitputtend zo'n reis, maar o, ze had het voor
geen goud willen missen!!
Karin en Klaasje
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t Groag wil ik alle
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Bri nkbewoners
harteliik bedanken voor
de {raaie hangplant,
die ik kreeg na mijn
korte zÍekenhuisoPname.

Han Gertenbach

NEDERLANDS HERVORMDE
GEMEENTE BOIJL
PREEKROOSTER FRIESLANDS END
Aanvang diensten 10.00 uur, tenzij anders vermeld,

22 september
29 september
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober

Makkinga
Elsloo
Boijl
Elsloo
Makkinga

mevr. E. Plomp
mevr. E. Plomp, startzondag
de heer S. Both
ds. H.D. de Wit

Boijl

3 november

Elsloo
Elsloo
Makkinga

mevr. E. Plomp
mevr. H. Knol
mevr. E. Plomp, 19.30 uur dankstond gewas en arbeid
mevr. E. Plomp
mevr. E. Plomp
mevr. E. Plomp

6 november
10 november
17 november
24 november

Boijl

Elsloo

mevr. W. Hartholt

AFSCHEID
De periode Hartholt is op kerkelijk gebied een stukje ingekort. Vorig jaar nam W. Hartholt afscheid als
pastoraal werkster. Op zondag 12 september hebben we afscheid genomen van haar man te weten

J. Hartholt als organist. Deze heeft een reeks van jaren de kerkdiensten begeleid als organist. De
heer Hartholt werd bedankt voor zijn inzet in al die jaren, hetgeen vergezeld ging van een bloemetje
en een enveloppe met inhoud. Maar we zullen elkaar nog wel eens tegenkomen. Mevrouw M. Diever
zal nu als organiste fungeren.

De kerkenraad

oproep

v

oproep

v

oproep

v

oproep voproep

Oproep voor het maken van'heel speciale' kleding:
Al vele jaren lopen ze op 5 december in alle vroegte door het dorp,
maken de mensen wakker en strooien pepernoten voor het ontbijt.
U weet vast wel over wie ik het heb. Precies ja, dié mannetjes.
Nu wil het geval, dat de kleding van die "kereltjes" hard aan vervanging toe is,
maar datis een hele klus, vooral voor moeders die zelf nog kleine kinderen hebben die in die
"mannetjes" geloven. U weet dán wel hoe dat gaat: heb je net je spullen klaar staan nadat je het
kroost in bed gesfopf hebt, staa.t er ineens weer eentje vóor je en moet je je in allerlei bochten
wringen om de spullen te verbergen.
Daarom deze oproep aan mensen die handig zijn met de naaimachine, de gelégenheid hebben om
'heel speciale' kleding te maken en er bovendien zin in hebben om ons te helpen. Je hoeft verder
helemaal niets met de schoolte maken te hebben.
Ziet u deze klus zitten? Ja? Zou u dan contact met mijop willen nemen?
Tel. Nr. :421723.
lk ben u n0 al zeer erkentelijk !

oproep

A
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Karin Dassen.

oproep
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VERENIGINGSLEVEN
Dorpsgemeenschap
PROGRAMMA DORPSWINTERAVONDEN SEIZOEN 2OO2 - 2OO3
Wederom is de dorpsgemeenschap er in geslaagd een aantal dorpswinteravonden te organiseren.
Het is dit jaar een verrassend ander, maar uiterst gevarieerd programma geworden, waar wij als
bestuur zijnde al veel voorpret aan hebben beleefd. Wij hopen dan ook van harte dat u, als donateur,
net zo enthousiast zultzijn en u in grote getale onze avonden komt bezoekenl!!

*

14 OKTOBER: Ledenvergadering
Op deze avond zijn alle leden van harte welkom in de tussenzaal van "de Tille".

í

NOVEMBER:

Kinder-Jeugddisco

Springen, dansen en 'lekker uit je dak' gaan voor iedereen op allerlei soorten
natuurlijk weer verzorgt wordt door Discotheek "Walk of Live".
Aanvang 19.00 uur tot 21.30 uur voor groep 3 Um groep 8 van de basisschool
22.00 uur tot 02.00 uur voor de jeugd vanaf 13 jaar en ouder
Entree niet-leden 4

euro

NOVEMBER: Spel & Quiz Avond
Bij iedereen onderhand wel bekent...de avond dat men mag proeven, voelen, ruiken, kijken,
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luisteren, lachen, zweten, schrijven en vooral veel en diep nadenken,

Entree niet-leden 5 euro
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Wel, vanaf 16.00 uur tot t 19.00 uur zal onze deskundige de heer Menger uit de Blesse op
eenzelfde wijze proberen uw waardevolle spullen op waarde te schattenl Het beloofd een
bijzonder spannende middag te worden, want wie weet is "die lelijke vaas" wel goud waard en
blijkt dat goed onderhouden "stukje antiek" welvan nul komma nulwaardel!
- Na Kunst & Kitsch vervolgen we rond t 19.30 uur de avond met het immens populaire
spelle$e Bingo! Natuurlijk zijn er prachtige prijzen te winnen dus... ... ..komt allen !
- Om t 22.00 uur als alle Bingokaarten zijn ingeleverd is het de hoogste tijd om te Karaoken!
ledereen kan zich alleen, met vriendinnen en/of de buurman heerlijk uitleven tijdens deze
Karaoke-show! Of je goed kunt zingen of trberhaupt niet is niet van belang, "Een beetje verliefd"
van André Hazes of "Fire" van de Pointer Sisters kennen we allemaal! Maar natuurlijk is er ook
gelegenheid om die ene mooie gevoelige ballade ten gehore te brengen of het ruigere werk
zoals lron Maiden te imiteren! Kortom een avond die niet gemist mag worden!!!
Entree niet-leden Kunst & Kitsch 2 euro - Bingo vrije entree - Karaoke slechts 5 euro

MAART: Kinder-Jeugddisco ,,, I
november
:d

7
Zie 1

Cabaret "Zonder Haar" met muziek na van het "Terry West Trio"
De cabaretgroep Zonder Haar schotelt u deze avond een bijzonder afwisselend uniek stukje
cabaret voor getiteld "Ligstoelen". Na afloop is er volop gelegenheid om te dansen o.b.v. het
bekende "Terry West Trio"l!
Entree niet-leden 7 euro

22 MA^ART:

Tenzij anders vermeld vangen alle avonden aan om 20.00 uur in "de Tille".
ledereen van í6 jaar en ouder kan lid (donateur) worden van de dorpsgemeenschap.
De donateurskaarten zijn persoonsgebonden en kosten 6 euro.
A2eggen van het lidmaatschap kan natuurlijk ook en dit dient te gebeuren aan het einde van een
winterseizoen en wel bij Mhairu Blom tel. 0561 432858.

Gelieve hier dus niet mee te wachten totdat men bij u aan de deur komt met de lidmaatschapskaarten, omdat dan het nieuwe programma al klaar is en wij daarbij ook met uw lidmaatschapsgeld
rekening hebben gehouden!
bestuur

Reisvereniging

Boijt

t>@

Ap 22juni om 08.00 uur vertrok de bus bij "de Tille" met 41 passagiers voor een gezellige dagtocht.
Dit jaar was gekozen voor een Twentse Smokkelroute.
Rond een uur of 10.00 was de eerste stop. De kotfie smaakte best, we waren er ook echt aan toe.
Hierna werd er een bezoek gebracht aan het openluchtmuseum, Los Hoes, waar we o.a. een
molenhuisje, een vakwerkschuur, Saskische boerderij, wagenmakerij en nog veel meer bekeken.
En toen was het tijd voor het diner, wat een ieder zich prima liet smaken.
We maakten een mooie rondrit o.l.v. een 'echte smokkelaar' door het prachtige Twentse landschap
en een stukje Duitsland. Ondenveg vertelde hij op humoristische wijze anekdotes.
-uur
Toen we om even voor 19.00
terugkwamen in Boijl, waren de tafels gedekt bij dft}
"de Tille", waar we met z'n allen van een broodtafel genoten.
.*Wf
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag en hopen dat er volgend jaar wéér heel veel l.ffiÈl
belangstellin g zal zlnl
Het bestuur

ANBO
TERUGBLIK:
We hebben afgelopen zomer 3 maal een fietstochtje gemaakt en troffen steeds aardig goed weer.
De eerste fietstocht ging naar het vlechtmuseum, zo dicht bij huis en de meeste waren er nog niet

geweest.

De tweede tocht ging naar Vledder, alwaar we de handwerk- en

beeldententoonstelling in "de Tippe" bezochten om vervolgens een bezoek te brengen aan
de dierenbegraafplaats in Wilhelminaoord. De derde tocht ging naar het bezoekerscentrum
van Staatsbosbeheer in Appelschal
VOORUITBLIK:
De R zit weer in de maand en dus gaan de oudeRen van start met het winterprogramma!

*
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We gaan op 25 september van start met een toertje per auto naar het culinair historisch
museum "De Vleer" in
Omdat de meeste leden'vrouwen zijn zal het wel de nodige aantrekkingskracht hebben?l
Hoewel.....heelwat mannen koken ook wel eens en kunnen nu zien hoe Opoe't

Appelscha

Op 17 oktober houden we een spelmiddag met oude spellen zoals "Mens erger je niet" e.d. en
mogelijk nog wel een quiz!
Op 18 oktober gaan we met zusterverenigingen uit Makkinga, Elsloo en Zorgvlied een
busreis maken naar Twente en de omgeving van Bentheim. Het zal best wel weer
gezellig worden?!

Op 21 november komt de heer F. Veenstra uit Gorredijk. Hij heeft hele mooie dia's over o.a.
Friesland en de Alpenfloral

De Kerstmiddag wordt gehouden op 19 deceinber enzal weer goeddeels door eigen inbreng
worden gerealiseerd. Hoe en wat is op dit moment nog niet precies bekend!!
U weet nu vast de datums en kan daar rekening mee houden.
ht1 enlof zq is van harte welkom!!l
Wilt u eens een bekende meenemen

.

Het bestuur
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BvPF
Vrouwen van NU

afd. Boiil

De zomer ligt alweer grotendeels achter ons. Het seizoen 2001-2002 werd in mei afgesloten met een
geslaagde avond van het een-dagsbestuur. Heel gezellig met leuke gedichten, een quiz, een reisverhaal met daar tussendoor wat spelletjes bingo en lekkere hapjes in de pauze.
Aan het eind van de avond gaf Cilia Bosma de afdelingsbestuursleden een leuke attentie!

ln de maanden juni, juli en augustus werd de 1e en 3e Dinsdag van de maand door een kleine groep
gefietst. Gym, volksdans en de crea-doe hadden zomerstop, maar de tuinclub, actief
45 "de
Kronkel" in de Pol, "Exceptio" in Boijl en picknickten in
altijd, bezocht
"dà% ,.i
Deie maand gingen ze op bezoek biloudlià Janet Dórtland in
À**l De zomermaanden worden natuurlijk goed benut door de leesclub!
Ze lazen boeken van Cees Nooteboom, Judith Koelemeier en René Appel. Voor september
staan gedichten naar eigen keuze op het programma.

als
Appelscha.
i;ffi.'
Drieborg!

lnmiddels is de eerste afdelingsavond alweer geweest.

.&

De heer van Dijk uit Makkinga vertelde voor een kleine, maar zeer ge ïnteresseerde
groep, over bijen. Zelf is hij een enthousiast imker en hij kreeg veel vragen te beantwoorden
De oktober bijeenkomst wordt een doe-avond.
We gaan werken met lood en maken decoratie paraffine rozen!
Het bestuur

FIETSTOCHT "PLATTELAN DSVRO UWEN''
Drie september ging een grote groep van 27 dames al fietsend er op uit. De tocht ging dit jaar langs
een mooie route naar Diever. Onderuveg werd kotfie gedronken en later genoten we van het uitzicht
op de bloeiende heide bij "de Witte Bergen".
Het was wel even trappen over de heuveltjes met als beloning de afdaling!
Bij het hunebed in Diever voegden zich nog wat dames per auto bij de groep.
Hier werd gepicknickt, waarna het richting 'Koetsenman' ging.
Tientallen rijtuigen waren daar te bewonderen van groot tot klein en elk met zijn
eigen verhaal. Heel interessant!
Het prachtige weer nodigde in Diever uit tot een terrasbezoek oÍ een ijsje, waarna de tocht via
Kalteren en Soerthe naar Doldersum ging. Daarwerd met de hele groep (inmiddels 31!) gezamenlijk
gegeten. We kunnen terugkijken op een hele gezellige middagl!l
De reiscommissie: Roeli, Alie & Jelly

Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"
Onze bode mevr. C. Veldhuizen-Loman is dag en nacht en in de weekenden bereikbaar
Tel. 0561 431251 of 06 51743349.
Het bestuur
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Toneelvereniging "Nut en genoegen"
We zijn alweer druk bezig met de repetities voor het toneelstuk van dit seizoen getiteld...... ..
"Lieve Vrouwenbedstro" geschreven door D.J. Eggengoor.
Het is een plattelandskomedie in drie bedrijven en speelt zich af op een afgelegen boerderijtje waar
Hillegien en Evert Jan Rauw (broer en zus) wonen. Al 25 jaar zijn Evert Jan en Margje verloofd maar
zus Hillegien wil niets van een huwelijk weten. Tot op een dag zwerver Barend Wezel verschijnt...
Wat er dan gebeurt moet u zelf maar komen bekijken!
De uitvoeringen zijn op donderdag ,l2 december, met medewerking van de bij
allen wel bekende band DOVO, en op zaterdag 14 december is er na afloop
muziek met de vernieuwde 6-mans formatie o.l.v. Dick Leerling.

u

Wij hebben er zin in en hopen u te zien op éen van deze avonden.
Namens het bestuur,
Alletta de Weert

12 OKTOBER A.S. VANAF 21.00 UUR

SCHLAGER-FESTIVAL
Mit o.a. Heino, Denny Christiun, Freddy Breck, Nena
und viele andere leute.
So viel spafi ar im unser trinklokahl....."de Tille'!! !

\

De organisatie ligt in handen van de welbekende feestcommissie
Entrà: 2,= euro p.p.

_
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Dorpsbelang Boijl
VERANDERINGEN OPENBAAR VERVOER
Per 1 septemberzijn erenkele (gunstige) wijzigingen ingevoerd op lijn 17,de bus die bij ons door het
dorp rijdt.
De eerste rit wordt iets vervroegd zodat aansluiting kan worden geboden op de trein van 6.48u uit
Steenwijk. Eveneens t.b.v. de treinreizigers is er alle dagen een extra late rit (23.2au) die aansluit op
de treinen die om 23.18u uit Zwolle en 23.19u uit Leeuwarden in Steenwijk aankomen. Ook eerder op
de avond is er een extra rit. Dat betekent een forse verbetering van de bereikbáarheid van de dorpen
in de avonduren.
Op zondagmiddag vanaf 14.00u verdwijnt de belbus en rijdt er een reguliere busdienst.

ZONNE.ENERGIE HEEFT HET MOEILIJK
fr Het zonne-energieproject van de Nuon en de Samenwerkende Dorpshuizen in Friesland
verloopt teleurstellend. Nergens hebben zich voldoende mensen aangemeld om op het
dorpshuis een volledige installatie van 24 zonnepanelen te kunnen plaatsten.
Na evaluatie van de actie is besloten, dat in vier dorpen een proef gaat draaien waarbij in het
dorpshuis een zonnepaneel wordt opgesteld met de daarbijbehorende informatie. Wanneer 50
natuurstroomklanten zich melden, krijgt het dorpshuis een volledige installatie op het dak
In Boijlwillen tot nog toe 4 mensen meedoen aan de actie.

fr

HERINRICHTING SPEELTUINTJE

Het speeltuintje aan de Brink wordt binnenkort (eindelijk) door de
gemeente onder handen genomen. Het gras verdwijnt en alles wordt
bestraat. Onder de speeltoestellen komen rubber valondergronden. De zandbak (kattenbak!) maakt
plaats voor een nieuwe betonnen tafeltennistafel.
ROOKVERBOD IN DE TILLE
Onlangs heeft de Keuringsdienst van Waren in "de Tille" geconstateerd, dat niet werd

voldaan aan de wettelijke voorschriften m.b.t. het instellen van een rookverbod
krachtens de nieuwe Tabakswet die op 7 mei 2002 is ingegaan. Met andere woorden:
er moeten bordjes opgehangen worden waaruit blijkt dat roken in "de Tille" verboden is.
Volgens de wet moeten de beheerders van een gebouw, Tineke en Ramona dus,
daarna de regels handhaven; voorwaar geen makkelijke opgave!!
Dit rookverbod is bedoeld voor alle openbare gebouwen van het Rijk, Provincie en Gemeenten. Het
verbod geldt ook voor instellingen op het gebied van sociaal-cultureel werk, maatschappelijke
dienstverlening, gezondheidszorg, binnensport en ondenrvijs. Dit alles om het mogelijk te maken, dat
iedereen, dus ook mensen die gezondheidsklachten krijgen van rook, van de geboden voorzieningen
gebruik kan maken.
Het bestuur van Dorpsbelang, Tineke en Ramona weten dat veel mensen in Boijl niet
blij zullen zijn met deze nieuwe wet; toch hopen we dat, door het beschikbaar stellen
van één ruimte waar bijvoorbeeld in een pauze wel gerookt kan worden, de
feesUvergad erzaal rookvrij bl ijft
!
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Bedankje!

Hierbij bedanken wij buurtschap Boijl-Oost
vóor het
plantenbakje da\ na onze

1"ft
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oPEN AVOND KWEKERTJ
Op donderdagavond 5 september werden alle Boijligers in de gelegenheid gesteld 6ry
om de handelskwekerij van Bart Noordhuis en Elisabeth Bisschop aan de Dwarsvaartweg te
bekijken. Dit gebeurde naar aanleiding van het gesprek dat Anne-Marie van der Geest had
met Bart tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang in aprilj.l. Dat veel mensen nieuwsgierig
waren geworden naar de dagelijkse praktijk op de kwekerij, bleek wel uit het grote aantal
mensen dat een kijkje kwam nemen. ln de voormalige ligboxenstal kon je je nauwelijks voorstellen
dat daar ook nog wel eens gewerkt werd; hij was nu omgetoverd in een mooie ontvangsuaal, compleet met vloerbedekking, lantarenpalen, hangtafels en een prachtige bar! Deze ruimte was zo
ingericht om de volgende dag zo'n 250 genodigden te ontvangen voor onder andere de uitreiking van de Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs 2002.
ln de tunnelkassen en buiten waren natuurlijk wel planten te zien; veel soorten Helleborussen
(kerstroos) en allerlei andere bijzondere planten, want daar zijn de kwekers altijd naar op zoek.
ln de mooi aangelegde vijver bleken tientallen goudvissen en een aantal schilpadden rond te zwemmen. Veel gehoorde opmerkingen waren: 'Wat ziet het er hier piekfijn uit' en 'ik wist niet dat het zo
groot was'. Over het algemeen was men zeer onder de indruk van de kwekerij!

ZELFBEHEER GROEN GAAT NAAR WENS
ln de onlangs gehouden bijeenkomst met de deelnemende buurten, bleek dat men
over het algemeen tevreden is over het zelfbeheer van het groen binnen de bebouwde kom van Boijl.
De groencommissie kreeg wel een aantal opmerkingen te horen, die met de gemeente besproken
zullen worden. Het gaat dan om een aantal scheve bomen, slechte staat van het wegdek aan de
Kerkweg, vervanging van enkele rododendrons, nieuwe planten voor plantenbakken en het zo optimaal mogelijk benutten van de veegauto.
Alle aanwezige buurten (Kerkweg/Klokkeweg ontbrak) stemden toe om volgend jaar op dezelfde voet
verder te gaan. De vertegenwoordiger van de Brink hoopte wel, dat 'het gezamenlijk de schouders eronder zetten', volgend jaar wat beter uit de verf zou komen.
Gedurende de zeven jaar waarin we het groen zelf beheren is er een aardig bedrag in kas.
ln samenspraak met de buurten kan dit bedrag worden besteed aan zaken van algemeen belang.
Dit jaar is er een vezoek van Stichting Sportcentrum Boijl voor een tegemoetkoming in de onverwacht hoge kosten die zij hebben moeten maken in de sportkantine. Ook de basisschool staat voor
grote uitgaven omdat de speeltoestellen op beide schoolpleinen zijn afgekeurd i.v.m. veiligheidseisen.
Omdat Sportcentrum en de school zélf ook alles in het werk stellen om geld bij elkaar te krijgen, besloot de vergadering aan beiden € 3.500,- beschikbaar te stellen. Er blijft dan nog ruim € 1.500,- in
kas.

Anne-Marie van der Geest
secretaresse.

Collecteweek Nededondse Brondwonden Stichling
"Sleun de sÍriid fegen lillekens"

6 tlm12 ohober goon weer ruim 55.000
mensen op pod om geld biieen te brengen om bronwondenslochtoffers te helpen in hun striid tegen littekens.
Al meer don 30 ioor zet de Brondwonden stichting zich in voor mensen met brondwonden. Zii houdt zich bezig met oÁderzoek ïer verbetering von de behondeling von brondwonden, heï opzetten von preventiecompognes en het in stond houden vqn de Huidbqnk.
De Brondwonden stichting doel steeds meer oon nozorg voor brondwondslochtoffers, wont in veel gevollen zorgen ontsierónde litfekens
voor lichomeliik en geesteliik bliivende gevolgen.
ln de week von

)
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WIJ REKENEN OP UW STEUN!

Nomens de Brondwonden Stichting,
Henneke Veldmeiier

-l8_

PVZZELPAGINA
Zoek de letters bij de cijfers, er zijn 2 bekend gemaakt.
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SPORT
Actie "Schijt je Rijk" een groot succes!!!

V'

De op zaterdagavond 31 augustus op het sportcomplex georganiseerde actie ten bate van de sport is
succesvol verlopen. De verkoop van loten, de barinkomsten en de verkoop van broodjes en pinda's
hebben een netto bedrag van ongeveer4000,= euro opgebracht.
Daarnaast mochten wij een uiterst gulle gift van Rabobank De Stellingwerven in ontvangst nemen
van maar liefst 1000,= euro!
Dankzij dit prachtige resultaat kan een fors deel van de noodzakelijke verbouwing van de kantine
betaald wordenl

Veel Boijligers waren al om 19.30 uur aanwezig om de twee'dames' in de hoofdrol het veld te zien
betreden. De witte en de rode koe werden ter beschikking gesteld door Peter Wijntjes en vervulden
hun opdracht. Exacte metingen werden verricht onder leiding van Albert Jan Veening.
Omstreeks 23.15 uur werden de prijswinnaars bekend gemaakt Hiltje Ouwerkerk en mevrouw
D. Boekhoudt-Pronk (toekomstig Boijligster én oma van Winfred en Enruin) waren de gelukkigen.
Op de versierde parkeerplaats zorgden Anne Slot met zijn muziek, de pindabranderij van Hoeve
Boschoord, de vuurkorven en de vele bezoekers voor een gezellige sfeer tot in de kleine uurtjes.
De innerlijke mens werd goed verzorgd door Tineke, Ramona en tante Corrie. De organisatie en
regie van de gehele dag waren in goede handen bij Herman Vermeeren, Jan Riemersma en
Roelof André Groen.
Toen om 02.30 uur op de zondagmorgen het licht uitging, werd vezucht; "Dat was leuk, het had nog
wel langer mogen duren, misschien moeten we het over een paar jaar nog maar eens doenll!".
Marein Boekhoudt

36e Nuttert van der Heide Rit
"Wir denken an die schónen Tage in Holland.

Die Rally's in Gorredijk en Boijl waren wirklich schón, eine wunderbare Strecke, sehenswert.
Henlichen Dank an dich, deine Tochter und die freiwilligen Helfer

.

Ernst Peters Wóhrden DId. (Een deelnemer)

Sportcentrum kijkt terug op een geslaagde Nuttert van der Heide Rit. Onder prima weersomstandigheden genoten de deelnemers zaterdagavond van de BBQ op het sportpark en
wachtten zij met spanning op de uitslag van de'Schijt je RUk'- loterij!
Zondagmorgen om precies 11.01 uur vertrokken de eerste drie rijders van een totaal deelnemersveld
van 129 voor een rit door alle 26 dorpen van Weststellingwerf. Bij de start gaf Jan Veldhuizen uitleg
over de motoren en hun berijders. Onder hen ook buitenlandse gasten:
- Uit Engeland kwamen Wilf Banks & echtgenote op hun Rover en Vic Blake op de Matchless uit'37.
Pech was er voor het engelse echtpaar Pritchard. Zij werden beiden ziek in Boijl. Voor hun terugreis
werd nog een huisarts geconsulteerd. (lnmiddels zijn zij gezond en wel terug en willen zij speciaal
dank uitspreken aan de mensen in Boijl die voor venvijzing naar de huisarts zorgden.)
- Uit Duitsland was Ernst Peters (75 jaar) over gekomen met een zeldzame lmperia uit 1930. Op een
Zundapp-zijspancombinatie uit 1935 reden zijn landgenoten, het echtpaar Ehrich de rit. Natuurlijk
ontbrak Jan Ostermeijer ook niet. Hij is wellicht de enige die al 36 jaar lang deelneemt.
- De Boijligers lmke en Anne Dassen raakten wat later dan Jan Ostermeijer besmet met het
'oolde motor virus', maar zijn de laatste jaren ook trouwe deelnemers.
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De pauze was bij Restaurant "Driewegsluis" in Nijetrijne. Daar en langs de route was de
belangstelling groot. lets wat door de deelnemers erg op prijs werd gesteld. Ook bij de
finish bij "de Tille" was het gezellig druk. De VMC-ers werden onverwacht verrast door een
twintigtal scooters en 'kleinauto's'van de Heinkel club die een korte pauze inlasten in Boijl.
Om half vijf was de rekenkamer klaar met de uitslagen en konden na een woord van dank
door voozitter Seije Nolles de prijzen worden uitgereikt door Jan Veldhuizen.
De beste rijder van de dag bleek Andries Meijer uit Noordwolde. Meijer die eind zeventiger jaren
vanwege de afnemende gezondheid van Nuttert van der Heide door Sportcentrum werd gevraagd om
te assisteren bij de organisatie. Dit deed hij tot 1991. Daarna trok hij zich terug.
De overige uitslagen waren:
Motoren Vm bouwjaar 1914'.

1. Fred Hesselink
2. Tjitse

Wichmond Triumph

1913

Rover
Premier

1914

Sipma Gieten

3. Gerrit Schepers De
Motoren Um bouwjaar 1924:

Lutte

1. Johan Beenen Gorredijk BSA
ACE
2. Wil Barnhoorn Hem
3. Hidde Wapstra Noordwolde Sunbeam
'1.

Motoren Vm bouwjaar 1930:

Gerrit Wiering

2. Harrie Stoteler
3. Ernst Peters
Motoren Um bouwjaar 1940:

Nuttert van de Heide-beker
voor trouwe deelnemer:

Peize

Eibergen
Duitsland

DKW
Peugeot
lmperia

1. Andries Meijer Noordwolde BSA
2.Ynze Schievink Drogeham Monet

1911
1919

1922
1924
1928
1929
1930
1

939

1932

3. Anne Achtien

Bontebok

Harley

1936

1. Wim te Kaat

Silvolde

Harley

1920

"

Wierden

Gillet

Ben Tijhuis

Namens Sportcentrum, Jan Veldhuizen

Ten n isverenig i ng Boij

I

Midden in het tennisseizoen enkele zaken van onze vereniging;

*
*

*

*
*
*

De open avonden, 4 maal op Vrijdag in april, zijn een succes geweest. Elke keer weer waren er
een aantal nieuwe gezichten op de baan. Eén en ander heeft erin geresulteerd dat erzich nu al 10
nieuwe leden hebben aangemeld.
Het vierdorpentoernooi, onderlinge wedstrijden tussen teams uit Langezwaag, Wijnjewoude,
Bakkeveen en Boijl, wordt als zeer geslaagd ervaren. ln 5 wedstrijden hebben steeds wisselende leden hieraan deelgenomen. Deze korte competitie is afgesloten met een slotavond,
waarvoor alle deelnemers die tijdens de verschillende wedstrijden in de baan zijn geweest,
waren uitgenodigd. Ook deze slotavond was bijzonder gezellig.
Met onze eigen, door de ledencommissie georganiseerde, toernooien wil het nog niet zo vlotten.
Tweemaal konden, door te weinig opgave, deze toernooien niet doorgaan. Frustrerend voor de
organisatie dat men achteraf dan van leden hoort dat men eigenlijk best wel mee had willen doen,
maar er gewoonweg niet aangedacht heeft om zich op te geven. ln mijn ogen een matig excuus,
want ieder krijgt vlak voor het toernooi nog bericht.
Nog elke dinsdagavond zijn er tennislessen. Een achttal mensen probeert o.l.v. Jan van Duinen
(tennisleraar) de balvaardigheid wat te vergroten.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het beoefenen van tennis, de mogelijkheid om enkele malen
vrijblijvend tegen het balletje te slaan is volop aanwezig. Neem even contact op met Jan Streek

eniof Roelie Groen te|.421584.
De baan blijft open (voor leden). Ook tijdens het winterseizoen. Alleen tijdens een vorstperiode is
hij gesloten.

Bestuur Tennisvereniging

Boijl

's

Kaartclub

KC'r,

@

Op Donderdag 19 september is het nieuwe kaartseizoen officieelvan start gegaan.
Tijdens de ledenvergadering op 5 september j.l. gaven twee 'oudgedienden' aan (voorlopig) te
bedanken voor verder lidmaatschap, wat het aantal klaverjassers terugbracht naar 19 leden. Gelukkig
is dit nog steeds voldoende om met een viertal tafels te klaverjassen!
Bij de canastadames waren geen wijzigingen en zijgaan dan ook op vertrouwde voet verder met het
uitleggen van hun straatjes?l
Voor diegene die het gezellig lijkt om om de veertien dagen op Donderdag een kaartje te leggen.....
neem gerust contact op met het bestuur, want nieuwe leden zijn altijd van harte welkoml
Evenals voorgaande jaren duurt het kaartseizoen van september tot en met april en wordt het
seizoen afgesloten met een gezellige Potverteeravond. Hoe deze laatste avond eruit gaat zien en
waar, waneer en met wie hij plaats gaat vinden is nog een verrassing, maar de organisatie ligt dit jaar
in (vrijwillige)handen van Tineke Troelstra en Lolita Smit!
De volgende (nog te gaan bij het verschijnen van de krant) kaartdata zijn inmiddels vastgelegd:

3
17
31

oktober 14 november 6 december 9 januari 6 februari
oktober 28 november 12 december 23januari 20 februari

oktober

6
20

maart
maaÉ

3 april

17 april

27 december

B@

De kaartclub organiseert sinds een aantal jaren in januari ook een supergezellige kaartmarathon.
Voor dit seizoen staat deze marathon gepland op Zaterdag 25 januari 20031
Ben je geen lid van de kaartclub? Geen nood. ledereen is van harte welkom. Meer hierover in de
volgende dorpskrant.

Sinds jaar en dag wordt er eenmaal in de maand (meestal de laatste Vrijdag) ook een avond
prijskaarten georganiseerd. De organisatie hiervan ligt in handen van Tineke & Ramona van
café "de Tille". Op deze vrijdagavond zijn er heerlijke vleesprijzen te winnen tegen een kleine inleg en
ook voor dit kaartevenement geldt dat íedereen welkom isl
De volgende data zijn vastgelegd voor de prijskaartavonden:

27 september - 25 oktober - 6 december - 20 december (Kerst-prijskaarten) - 31 januari 28 februari - 28 maaÉ en 25 april ondervoorbehoud! (l.v.m. de feestelijke ouderavond van de
basisschool die hoogstwaarschijnlijk op die datum plaats gaat vinden is deze laatste datum o.v.b.
Bij voldoende animo kan er uitgeweken worden naar een andere vrijdagavond?!)
Dan rest ons een laatste mededeling. l.v.m. de opzegging van één van onze leden en
tevens voorzitster, te weten Saskia Dam, heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Jan Riemersma heeft zich beschikbaar gesteld om de voozittershamer over te nemen.
Hierdoor ziet het bestuur er momenteel als volgt uit:
Jan Riemersma
Henneke Veldmeijer
Klaasje Punter

Anne Slot

voozitter

(voor informatie over klaverjassen 421038),
(voorinformatieoverklaverjassen 421448),
penningmeester (voor informatie over
421452),
algem. bestuurslid

secretaresse

Tot zover het laatste nieuws van KC '89!
Namens het bestuur, Henneke Veldmeijer
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Peuternieuws
NIEUWE PEUTERS
Er zijn drie nieuwe peuters op de peuterzaal komen spelen.
Dat zijn: Cailean Bolle, Merijn de Vries en Richard Eijbergen.

NAAR DE BASISSCHOOL
Er zijn vijf kinderen naar de basisschool gegaan.
Dat zijn Ruben de Groot, Sietse Bosma, Jackie Rooks, Peter Eijbergen en Jenno Kremer.
VERJAARDAGEN
Leonie de Weert
Savannah Mooij
Silvan Bergsma

29
14
2

oktober

november
december

3jaar
3 jaar
3 jaar

VAKANTIE

HerÍstvakantie 14llm 18 oktober
OPGAVE PEUTERSPEEIZAAL
Wilt u uw kind een kijkje laten nemen op de peuterspeelzaal?
Neem dan kontakt op met Albertina Spijkers, tel. 420682.
BEDANKT
De peuters (maar vooral de papa's en mama's) hebben een grote bank voor buiten gekregen van de
papa en mama van Savannah.
Ook hebben de peuters er een mooie driewieler bij gekregen om te spelen. Deze komt bij de papa
en mama vandaan van Jarno.
Allemaal hartelijk dank hiervoor.

SCHOOLREISJE 2OO2
Het was woensdag, 19 juni, een prachtige dag. Stralend weer en gelukkig niet zo warm als de dag
eNoor; dus mama trok mij een korte broek, een t-shirt en gympen aan!
Rond kwart voor 10 kwamen we aan bij de speeltuin in Doldersum en daar mochten we nog spelen.
We moesten nog even wachten op de huifkarren.
Om 10.00 uur kwamen ze aangereden, twee huifkanen met een heus paard ervoor. We mochten ze
even aaien, wel gróót zo dichtbij! Alle kindjes mochten instappen, en natuurlijk ook juf Janny en Annetta en een heleboel mama's, mijn mama mocht ook mee, joepie! Nadat sommigen nog even nasnikten vertrokken we dan toch echt richting bos.
Na een poos werden we dorstig, en de mama's klaagden dat ze aan koffie toe waren dus we gingen
even stoppen. Op een open plek(ze wisten niet precies of het nou de zes- of zevensprong was) kregen we allemaal ranja en koffie. Ook het banaantje en de koek gingen er gretig in! Na lekker even
voetballen, stokken zoeken en natuurlijk plassen, gingen we verder.
Een tijd later, nadat we een prachtige tocht over de zandpaden hadden gevolgd, naderden we de ingang van de camping van de familie Reinbergen, even onder de slagboom door en daar zagen we
een mooie speeltuin. Jaaa, hier willen we er wel weer uit!!
De huifkanen werden op een veilig plaatsje geparkeerd, de paarden kregen wat water en wij gingen
lekker spelen.

-2s_

Oei, wat was die glijbaan hoog, en ook nog gloeiend heet, juf Janny zei dat we daar maar niet meer
op moesten gaan. (Pfff, gelukkig dacht m'n moeder..,) Maarwe mochten wel lekker op blote voeten
in het draaimolentje, schommelen, klimmen of op de wip!
Maar van al dat spelen werden we hongerig en gelukkig werden we geroepen, ik had best trek!
Bolletjes met kaas oÍ worst, krentenbollen (ook met kaas, jakkes) en dan nog een beker drinken,
daarna
lekker even
n. De mama's kletsten noq wat na bii een koo koffie.

De paardjes werden na een tijd weer ongeduldig en we gingen alles weer inpakken. Allemaal nog
even plassen of een schone luier, iedereen weer in de huifkar, koppies tellen of er niemand vergeten is en we aanvaardden de terugtocht!
We waren allemaal best een beetje moe, en sommigen zaten even te knikkebollen maar al gauw
waren we weer in Doldersum.
Daar waren de papa's en mama's weer en we gingen allemaal weer mee naar huis!
Het was geweldig weeÍ, er heeft haast niemand gehuild, alle broodjes waren op, kortom het was een
leuke schoolreis!

Groetjes van: Jenno Kremer en z'n mama
Ruben en Martine Kleinhoven
Deamen en Ramon Ouwerkerk en hun mama
Jarno van der Helm
Bo Helffrich en z'n mama
Tim Cornelissen
Savannah Mooij en haar mama
Ronald Asma

Julian Gorter en z'n mama
Jackie Rooks
Sietse Bosma en z'n mama
Leonie de Weert
Ruben de Groot en z'n mama
Rowan Jongedijk en z'n mama
Juf Janny
Annetta

en natuurlijk van Guus Dam en z'n mama!

LAATSTE SCHOOLDAG
De laatste schooldag, het lijkt alweer lang geleden.
Deze keer was het één groot Íeest, want er waren vijÍ peuters die afscheid namen. Na de grote vakantie zitten deze peuters (dat is dus nu al) op de basisschool.
ledereen mocht verkleed komen en degene die wou werd leuk geschminkt. Het was een prachtige
dag en iedereen kon lekker buiten spelen.
Buiten zijn de heerlijke poffertjes opgegeten met lekkere ranja. Aan het eind van de morgen kreeg
iedereen een leuk kado mee naar huis.

_?_ó_

KINDERPRAAT
Bo heeft nieuwe schoenen.
Hij heeft nu super-race-hardloopschoenen!

--..__í'

Deamen ziet in het boek van Dikkie Dik een
opwindmuis met't sleuteltje op z'n rug.
Volgens Deamen is het een muis met
een kraan op z'n rug!
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Dalton
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PERSONEELSFORMATIE
Door het sluiten van de school in Zandhuizen en enkele verhuizingen zijn wij na de zomervakantie
gestart met 1 09 leerlingen.
Een en ander heeft tot gevolg dat groep 5/6 wel 35 leerlingen telt. ln de huidige tijd aantallen die
echt niet meer kunnen.
De oplossing is gevonden door in ieder geval elke ochtend één van de voormalige leerkrachten van
de school in Zandhuizen, n.l. Anneke Kromhout, aan ons team toe te voegen. Vanaf 2 sept. hebben
we nu de mogelijkheid om groep 5/6 's ochtends te splitsen. Anneke heeft dan groep 6 en Geni Zijlslra en Herma Jorritsma, ieder voor de helft van de week, groep 5.
Een volgend probleem is dan de lesruimte.
Voorlopig hebben we die gevonden in onze computerruimte. Ons bestuur (de gemeente) bekijkt momenteel welke noodzakelijke aanpassingen daar moeten worden aangebracht om verantwoord les te
geven. Er is ons toegezegd dat men er naar streeft om half oktober de benodigde voozieningen uit
te voeren.
Voor de langere termijn zullen we bekijken of er andere mogel'rjkheden zijn, maar daarin speelt de
minder gunstige lange termijn prognose een belangrijke rol.
SGHOOLPLEINEN
Al geruime tijd is de schoolpleincommissie bezig met plannen om beide pleinen een nieuw aanzicht
te geven. Voor verschillende klim- en klautertoestellen zijn offertes aangevraagd. Met de gemeente
is overleg gevoerd over hun bijdrage in het geheel.
Dit alles heeft er nu eindelijk toe geleid dat er eind oktober zowel vóór school als achter nieuw
speel-,klim- en klautermateriaalwordt geplaatst, dat aan alle regels/eisen van deze tijd voldoet.
Dat bijna al onze wensen gerealiseerd kunnen worden, hebben we te danken aan de volgende bijdragen:
- de Gemeente 20.149,00 euro (de hoogte van de voor onze situatie geldende norm)
- Dorpsbelang 3.500,00 euro (uit de pot zelfbeheer groen)
- de
8.100,00 euro

School

Dat een en ander zoveel geld moet kosten heeft te maken met:
a) de enorm gestegen prijzen van de materialen na de aanscherping van de veiligheidsregels en de
benodigde valondergrond. Alleen al het aanbrengen van rubbertegels vergt een bedrag van
10.000,00 euro.
b) bij de realisering van het geheel zijn we uitgegaan van een minimale inzet van vrijwilligers
(alleen het verwijderen van bestaande zaken). Dit vooral omdat er de laatste jaren bij meerdere
p$ecten (school, dorpshuis, kantine, peuterspeelzaal, opnieuw kantine) voortdurend een beroep
op vrijwilligerswerk is gedaan.

DE LAATSTE SCHOOLDAG
De laatste schooldag was een ijskoud feestje.
ln het broeierige bos liepen sneeuwpoppen met sneeuwballen
te gooien en de ijskoningin keurde alle gebouwde iglo's.
Kortom: Het was een geslaagde warme winterse dag.

-
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JUBILEUM GEESJE HARSEVOORT
Op 1 augustus jl. was Geesje Harsevoort-Beuker 25 jaar in
overheidsdienst en ook 25 jaar werkzaam aan onze school.
Op eigen uitdrukkelijk vezoek is hieraan op bescheiden wijze
aandacht gegeven. Zo is zij op Donderdag 29 augustus jl. met
haar eigen groep 3/4 met een luxe rijtuig, getrokken door
2 paarden, naar de Kale Duinen geweest. Geesje had zelf
voor de inwendige mens gezorgd.
Voorafgaand aan dit uitstapje is ze in het speellokaal toegesproken en heeft ze enkele cadeau's van
kinderen, team en ouderraad ontvangen.
Naar eigen zeggen kan ze terug zien op een geslaagde viering van dit jubileum.

3o-

TIEN VRAGEN AAN:juf Geesje Harsevoort
Heeft deze keerde 10 vragen beantwoord.

1.

Wat is jouw taak op De Oosterbrink?
lk geef met veel plezier al 25 jaar les aan de
groepen 3 en 4.

2.

Op welke scholen heb je zelf gezeten?
De openbare lagere schoolte Vledderveen, in
de Groninger Veenkoloniên.
Wij zaten destijds met 6 klassen en l meester in één lokaal.
Onze schooltelde ca. 25 leerlingen.
Zelfstandig werken, samenwerken en elkaar helpen waren vanzelfsprekende zaken.
lk herinner mij mijn lagere school periode als een leuke tijd.
Daarna volgde ik het Voortgezet Onderwijs te Stadskanaal.
Na het behalen van mijn HAVO diploma ging ik naar de P.A. (Pedagogische Academie)
in Emmen.
Met het diploma op zak als volledig bevoegd onderwijzeres kwam ik in Boylterecht.

3.

Heb je een relatie, kinderen?
lk ben inmiddels alweer bijna zes jaar heel gelukkig getrouwd met Wim.

4.

Wat zijn je hobby's?
Het vezorgen van en omgaan met onze katten Minet en Liset, tuinieren,
met mooi weer cabrio rijden, wandelen en lezen.
Doe je aan sport?
lk volleybal. Als de tijd het toelaat tennis is ook zo nu en dan.
Op maandagmorgen ga ik met de kinderen schoolzwemmen. lk duik dan meestal ook het
water in en ga dan ca.20 min. baantjes zwemmen.

6.

Wat is je favoriete vakantieland?
Mijn favoriete vakantieland is Schotland, vanwege de rust en
het schitterende landschap.

7.

Wat vind je het mooiste plekie van Boijl?
De Oostvierdeparten en dan richting Vledderveen vind ik een mooi gedeelte van Boijl.
Trouwens eigenlijk vind ik de hele omgeving van Boijlwel mooi.

8.

Wat vind je het mooiste plekje van WeststellingwerÍ?
Het gebied van De Rottige Meenthe vind ik schitterend.
Net buiten Weststellingwerf vind ik De Kale Duinen een mooi gebied met name 's winters
als er sneeuw ligt.

9.

Welk boek heeft een onvergetelijke indruk op je gemaakt?
lk zou het zo één twee drie niet weten.
De kindeóoeken van Dagmar Stam en Carry Slee lees ik erg graag voor.
De reuzenleesboeken bij onze leesmethode vinden de kinderen er ik erg grappig.
Franciens mooiste kattenverhalen vind ik prachtig.
Geschiedenisboeken over de periode van 1914 tot ca. 1948 heb ik altijd met heel veel
interesse gelezen.

í0.

Welk vak vind ie leuk om'te geven?
De meeste vakken vind ik leuk om te geven, maar het vak gymnastiek heeft mijn voorkeur.

-:l-

VACATURE

pgertje Elzinga is gestopt met begeleiden van de overblijfkinderen op maandag en dinsdag.
We zijn nu op zoek naar iemand die deze taak over wil nemen.
Lijkt het u welwat? Nieuwsgierig geworden? Wilt u meer weten?
Neemt u dan contact op met één van de leden van de overblijfcommissie.
- Helga Reinders (namens de ouders) tel. 0561-432439
- Tineke Veening (namens de ouderraad)tel. 0561-421741
- Gerri Zijlstra (namens het team) tel. 056'l -421677
BEDANKT
Geertje Elzinga ruim een jaar heb je kinderen begeleid tijdens het overblijven.
Wij vinden het jammer dat je stopt.
Wijwillen je hartelijk bedanken voor je inzet.
leerlingen, team,
OR, MZR
Dalton basisschool
"De Oosterbrink"

BATTERIJEN
Als school doen we mee aan het project "lege batterijen? Lever ze in". Dit project is een initiatief van
Stibat (Stichting Batterijen).
Stibat zorgt voor de inzameling en vemerking van batterijen in Nederland.

Wat we wél inzamelen:
- Staafbatterijen
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- Knoopcellen
- Batterijen packs u it b'tjvoorbeeld boormach nes,
GSM-telefoons en draagbare computers.
i

.
Wat we níet inzamelen:
_.
- Batterijen die geroest, kapot of lek zijn
:.L_ +' ,
*: .ï, -_
- Batterijen die zwaarder zijn dan 1 kg.
- Auto-accu's en gelijksoortige typen
Deze batterijen kunnen door de ouders/vezorgers worden afgeleverd bij het KCA-depot of de mili
eustraat van de gemeente.

ln de hal van school staat een inzamelton.
Wij kunnen hiermee leuke spullen verdienen én we sparen het milieu.
U bent inwoner van Boijl en u heeft geen kinderen bij ons op school, maar u wilt wél uw batterijen inleveren?
Dat kan tijdens de schooltijden. Alvast bedankt!

SINT.MAARTEN
Dit jaar zal onzejaarlijkse Sint-Maarten optocht plaatsvinden op
maandag 11 november.
De optocht is voor alle kinderen van de Peuterspeelzaal en die
uit de groepen 1 Um 4 van de basisschool.
De lampionnen die de kinderen meenemen, hebben zezelf op school
gemaakt.
De aanvang van de tocht is om 18.00 uur, in de school.
U komt toch ook even kijken?
Na afloop van de optocht gaan de kinderen weer in school, waar ze een traktatie krijgen.
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NOVEMBER
9 Marjolein Reinbergen
10 Winfred Boekhoudt
12 Joey Bergsma
14 Amold Hilhorst
15 Robin de Vries
24 Jetske Kloosterman
26 Jiske Dassen
26 Helen Gorter
28 Nancy Oost
29 Jouk Dam
30 Maria van der Zee

OKTOBER
2 Kevin de Vries
3 Bastiaan Russchen
5 Debora Roelofsen
8 Robin Dam
8 Wilmer Terpstra
11 Jerko Lenstra
16 Robby Bloemsma
17 Dominique Veenstra

22Marin Zubonja
30 Judith van den Berg
31 Manuela Groen

Co
iA
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

Zomervakantie

LEO
14

-

10

D

DECEMBER
4 Sander de Vries
13 KarÍna Marks
28 Julia de Jonge

EZE DATU M

VAST

18

-2002

23-12-2402
24-02-2003
18-04-2003
28-04-2003
29-05-2003
09-06-2003
30-06-2003
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03-01 -2003
28-02-2003
21 -04 -2003
05-05-2003
30-05-2003
08-08-2003

Data inzamelingsacties oud papier
Zaterdag 9 november 2002
Zaterdag 14 december 2OA2
Zaterdag 25 januari 2003
Zaterdag I maart 2003

Donderdag 10 april 2003
Donderdag 15 mei 2003
Donderdag 19 juni 2003

GEVRAAGD
Puzzels, spelletjes, lego, duplo en stripboeken voor de kinderen
die tussen de middag op school overblijven.
U kunt dit inleveren op school bij juf Gerri.
De overblijfcommissie.

KINDERPOSTZEGELS
Woensdag 25 september gaat de verkoop van kinderpost
zegels weer van start.
Het geld gaat naar kinderen over de hele wereld.
De leerlingen die b'rj u aan de deur komen zullen u inÍormeren
over de manier van bestellen en de keuzes die u kunt maken.

EHBO

I een cursus EHBO ges{art. Deze wordt gegeven
Meijer
en
Angela
Stuiver.
De kinderen zijn al volop bezig met verbindoor Gerry
den van klasgenoten en huisgenoten, dus dat belooft veel goeds.
Er zijn 20 lessen, waama er een examen wordt aígenomen.
23 Augustus j.l. is voor groep
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Dion van Oosten

Jackie Rooks

Jenno Kremer

Rob Klaverboer

Lisanne Bron

Vincent Spijkers

Sanne de Groot

Peter Eijbergen

Ruben de Groot
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Daisy Mieras

Daniël Reinbergen
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Sietse Bosma
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Even voorstellen:
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groep 2
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Esmee Dam

Kevin de Vries

Edwin Veening
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Jórny Ouwerkerk

Stijn Dam

Nancy Oost
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Naomi Groen

Ashley Mooy

Arnold Hilhorst
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Juf Thea
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Helen Gorter

Ruben de Jonge
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Om ons aan u vooÍ te stellen hebben we
groepsfotos's gemaakt van de meisjes van groep
5, de
Jongens van gÍoep 5, de meisjes van groep 6 en de
dejongens van groep 6.

De meisjes van groep
Van links naar re.chts. Achterste rij: Jiske Dasse,n, Sabine
Sprjkers, Jose de Vries, Marjolein
Reinbergen, Lieke Klijnsma
Voorste rij
Kimberley van Clort, Astrid Bruursma, Lisa Bergsma,
Silvia van den Berg
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Dejongens van groep 5:
Van links naar rechts. Achterste rij: Matthijs de Jonge Bastiaan Russchan, Herwin Marks
Tim de Vries, Remon van der Velde
Voorste rij: Jouke de Jong, Wiljan Vearing, Marco Asma, Erwin
Boekhoudt
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lle meisjes van groep 6:
Van links naar reclrts. Actrterste rij. Judith van den B*9, Sylvia de Vries, Josje Veldmeijer
Bertine de Vries, Nienke vanZanden, Silvia Beun, Frieda Bergsma
Voorste

rij:

Op de groepsfoto's ontbreken de juffen van groep 5 en 6.
JufHerma Jorritsma, Juf Anneke lfuomhout en juf GerriZijlstra
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Dejongens van groep 6:
Van links naar rechts. Achterste rij: Winfred Boekhoudt, Jerko Lenstra, Danny Wijntjes,
André lager, Jelmer Klijnsma
Voorste rij: Hidde Kloosterman, Uilke Bosma, Robby Bloemsma, Joey
Bergsma, Liam Bergsma
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AGENDA
27 sept.
12 okt.
14 okt.
17 okt.
1B okt.

25 okt.
'1

nov.

9 nov.

I nov.
16 nov.
21 nov.
5 dec.
1

6 dec.
dec.
dec.

12
14
14
19

dec.
dec.
20 dec.

Prijskaarten 20.00 uur
Sch lagerfestiv al 21. 00

uu

r

Jaarverg. Dorpsgemeenschap 20.00 uur
Spelmiddag ANBO
Busreis ANBO
Prijskaarten 20.00 uur
Kinderjeugddisco Dorpsgemeenschap
Oud papier "de Oosterbrink" 9.30 uur
Optocht Sint Maarten "de Oosterbrink"
Spel- en quizavond Dorpsgemeenschap 20.00 uur
Dia-avond ANBO
lntocht Sinterklaas
Prijskaarten 20.00 uur
Toneelvoorstelling "Nut en Genoegen" 20.00 uur
Oud papier "de Oosterbrink" 9.30 uur
Toneelvoorstelling "Nut en Genoegen" 20.00 uur
Kerstmiddag ANBO
Prijskaarten 20.00 uur

a

KoPu
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VRUD4G
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het als boerin belangrijk dat mensen ln de stad rveten
iï$êbeurt op het platteland. Tenslotte komen hier de pfciduffi

vandaan die daar 1n de supermarkt liggen. "

Rabobank
Midden in de samenleving
Rabobank Boyl-Noordwolde, Hoofdstroat Oost 20,8391 AV Noordwolde,tel. (056:.) 43 21 5
1
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