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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
De Stellingwerven, Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.
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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.

VAN DE REDACTIE
Data inleveren kopij voor 2003
Achter in 't Even Bi'jpraoten kunt u telkens de datum vinden voor het inleveren van de kopij voor de
eerstvolgende dorpskrant.

Voor het nieuwe jaar zijn dit de volgende data (wijzigingen voorbehouden):

-

7 februari

- 11 april - 13 junl - 12 september - 5 december -

Zoals u weet neemt het samenstellen van de krant, het drukken, het nieten en bezorgen in totaal een
kleine twee weken in beslag, dus houdt u daar rekening mee bij het zo volledig mogelijk volledig inleveren van uw kopij!!!

Bij de voorplaat
Tijdens het maken van de krant vroren onze vingers praktisch vast aan het toetsenbord, waardoor wij
ons telkens genoodzaakt zagen ons richting ijsbaan te begeven voor koek en warme choco!!!
En ja hoor,de ijsbaan was duidelijk de 'place to be'!
Voor sommige was het de eerste keer dat ze zich op 'glad ijs' bevonden, maar met stoelen, sleetjes
of aan de hand van mama kom je een heel eind?!
Op de foto;

Jense Bergsma vlak voor de finish en Julia & Ruben de Jonge genietend van een sledetocht!
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ln de 'Even BiJpraoten' van oktober stond dat
de pen bijna doorgegeven was. Die is inmiddels
overgenomen door Jannette de Vries (nr. 34) en
Elly van Bennekom (nr. 32). Wij willen dan ook
aan iedereen vragen om aan ons de nieuwtjes
voortaan door te geven, zodat we die tijdig kunnen vermelden in de dorpskrant.
Allereerst willen wij Jo en Julie bedanken voor
het brengen van het Brinknieuws, wij doen ons

Hallo allemaal,

De donkere dagen voor kerst zijn weer aangebroken en het wordt al aardig koudl

Bij ons op de buurt hebben toch heel wat mensen het te stellen met hun gezondheid, de heer
Bastiaans heeft een tijdje in het ziekenhuis vertoefd; begin oktober moest de ziekenwagen er
al eens aan te pas komen bij ondergetekende
maar gelukkig is alles prima en gezond; helaas
moest opnieuw de ziekenwagen uitrukken naar
onze buurt, want mevrouw Veurman was er ernstig aan toe, ze verblijft nu in Stellinghaven in
Oosterwolde. We wensen haar, de heer Bastiaans en ook anderen op de buurt veel gezond-

best hun te evenaren.
Het eerste nieuwtje dat bij ons binnenkwam was
Zwaardvis

dat Jennifer Jager haar diploma

goud had behaald, dat herinnerde ons er aan
dat Ashley Mooi al eerder haar A-diploma had
gehaald in juli van dit jaar, beiden van harte gefeliciteerd hiermee.

heid toe, zeker in het nieuwe jaar!

Michielde Jong is dit jaar naar het Linde college
in Wolvega gegaan, dat zal een hele verandering zijn na de basisschool, succes gewenst.

Een treuriger bericht is dat het huis van de heer
Eeuwijk, nummer 137, al een tijdje leeg staat,
hij is helaas overleden, Maar gelukkig hebben
we ook geweldig leuk nieuws want na al die jongetjes (van 0-12 jaar in onze buurt tellen wij E-4,

Zijn broer Patrick vergaat het de afgelopen tijd
wat minder, hij heeft al diverse keren gekneusde lichaamsdelen en een verstuikte enkel gehad. Wij geven dan ook het advies aan Patrick
dat het ons beter lijkt voortaan de ijzeren palen

16 jongens en maar

4 meisjes) is er dan
eindelijk weer eens een klein meisje geborenl Ze kwam thuis ter wereld op 21 september om 10.05 uur, woog 3720 gram
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en heet Chantal de Vries! Haar grote ,?\
broers Robin en Kevin en natuurlijk p"p1
Jacob en mama Helga zijn enorm trots op X

te vermijden.

Margriet Slot heeft een kijkoperatie aan haar
knie ondergaan, inmiddels loopt ze gelukkig al
weer als een kíevit door het dorp, houden zo.

haarl

Ook vonden wij dat we toch even moesten ver-

o*----De dochter des huizes, Anke Slot,
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melden dat onze buurt er steeds mooier uit
komt te zien, men klust en timmert van jewelste:
bij de familie Ouwerkerk zijn de drie jongensslaapkamers bijna klaar, bij Janneke en Ruben
komt een heel stuk huis bij aan, Hans en Jannie
klussen ook dapper door, de keuken van Lammie en Annius is ook helemaal klaar, bij de familie Kleinhoven ontstaat een slaapkamer beneden, eindelijk bijna een toilet boven bij ondergetekende, nieuw(e) vakantiehuisje(s) op de camping Te Hooi En Te Gras en bij Chris is de grote
bovenverdieping ook eens goed aangepakt.
Ook bij ondergetekende zal in het nieuwe jaar
de keuken een metamorfose ondergaan, we
zeiden al, het wordt steeds mooier op de buurt!
Over buurt gesproken, het zal wel door de kou
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veilige kilometers gewenst.
De oplettende Brinkbewoner heeft al opgemerkt dat op nummer 24 nieuwe bewoners druk
in de weer zijn. Binnenkort zullen wij even langs

gaan en vragen of zij zich voor willen stellen.
Wij heten hen nu alvast welkom en wensen ze
veel sterkte met de verhuizing.
Dit waren voorlopig de laatste nieuwtjes die wij
te horen hebben gekregen, en wachten af wat
de volgende periode ons brengt.
Jannette en Elly

!.

komen maar van de buurthaan horen wij weinig,

zou hij toch met de ganzen meegevlogen zijn
naar warmere oorden?
Ons rest nog om te zeggen, hele fijne feestdagen gewenst en een gezond, vreedzaam en
vooral gelukkig nieuwjaar allemaal!
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De Daoken/

Boschoordu/eg
Tim heeft een zusje gekregen en ze heet Anna.

Ze is geboren op 15 oktober en omdat ze

te

licht was, heeft ze een tijdje in de couveuse gelegen, daarna mocht ze naat huis, helaas ging
het thuis toch niet helemaal zoals het zou moe

Rijsberkamp/

als MgUlgVgld

ten, ze wilde niet goed drinken met
dat het kleine ding weer
naar het ziekenhuis is gegaan,

We hebben aan het eind van zomer met de hele buurt een barbecue georganiseerd bij Gerd
Parmentier in de tuin. Het was een geslaagde
avond en het weer werkte voortreffelijk mee.

hopelijk mag ze gauw naar huis.

Jenno heeft er ook een zusje bij en zij heet
Yinka. De hele familie loopt er al aardig mee te
pronken en dat hoort ook zo.

De herfst heeft ondertussen zijn intrede gedaan
en heeft bijna al het blad van onze bomen doen
afwaaien.

Renee Bron heeft op zijn fiets een aanrijding
met een auto gekregen, het is gelukkig goed
afgelopen met een hele dikke knie en een gekneusde enkel, de fiets was echter total loss.

Jan en Janke zijn voor 20 dagen afgereisd naar
Afrika zodat ze nog wat langer van de zon konden genieten.

Er is inmiddels ook weer een nieuwe woning
aan de Daoken bewoond. Op nr. 38 is de familie Drent komen wonen. We wensen hen veel
woonplezier op de Daoken.
Voor de volgende krant zullen we vragen of ze

Bij Meint zijn de laatste titaniumschroeven uit
het heupbot gehaald, hij is nu weer metaalvrij.

Franke en Gea hebben er een nieuwe
waakhond bij, het erf is nu extra beveiligd.

zich willen voorstellen.

Maaike is 18 jaar geworden (nog proficiat), haar eerste autorijlessen heeft ze on-

Even een waarschuwing voor ouders met kinderen en dan met name kleine kinderen, Op het
braakliggende bouwterrein zijn enorme diepe
gaten gegraven die nu vol met water staan. Als
hier een kind in terecht komt, kan dit hele vervelende gevolgen hebben.

dertussen al gehad.

Als laatste wensen wij iedereen alvast een fijne
kerst en een goede jaanrisseling.
Lida en Wilma

Meer nieuws is er niet binnen gekomen dus geven we de pen weerdoor aan nr. 16 en 18.
Rik en Saskia

Bi'j Harmke
Met ontroering hebben wij afscheid moeten nemen van onze buurtgenote Alie Wieldraaijer.
Na een periode van tien jaar is haar ziekte haar
toch de baas geworden. Wat blijft, is een enorme bewondering voor haar onvenryoestbare op-
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Alie doen wat zij graag deed: tuinieren, fietsen,
zwemmen en natuurlijk leuke dingen doen met
de kleinkinderen. Ook in onze buurt was Alie
actief, zij was correspondent van de dorpskrant,
altijd druk in de weer met het dorpsfeest en en-

kele jaren geleden zong zij tijdens de Bonte
Avond met ons mee, verkleed als jonge blom,
over de "Summer nights" uit de musical Grease.
Op de rouwkaart staat "Vergeet de mooie dagen niet". Dat zullen wij zeker niet doen, maar
we zullen Alie wel erg missen.
Wijwensen Dries, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte.

Jan Klaverboer zit in de

Trijntje Lijsten werd aan staar geopereerd en
ze ziel het al wat beter. Binnenkort wordt ze ook
aan het andere oog geholpen en we hopen, dat
dat ook goed zal lukken.
Bij ons aan de Klokkeweg zijn ook 2 nieuwe bewoonsters gekomen, Op Klokkeweg 5 kwam
Dinie uit Winschoten. Zij woont samen met Jan
de Boer en in de volgende krant stelt zil zichzelf
even aan u voor.

Op nr. 33 woont nu Martha Leijs-Steehouwer en
zij stelt zich hierbij even aan u voor.
We hopen, dat beide dames zich gauw thuis
voelen in ons mooie dorp.
Wist u dat hier een erg actieve dame aan volksdansen doet? Thuis wil ze dan wel eens repeteren, wat ze geleerd heeft en bij gebrek aan mededansers (zij woont alleen) doet ze dat met een
paar stoelen. Voor langs, achter langs en dat

lappen-

mand. Enkele weken geleden werd
hij geopereerd aan zijn knieband.
De herstelperiode zal zeker twee á
drie maanden gaan duren en volle-

dig herstel nog maanden langer. Jan,

veel

gaat heel goed.

sterkte met het nietsdoen en van harte beter-

Op de volgende volksdansles komt ze dan ook

schap.

altijd goed beslagen ten ijs.

Er is ook goed nieuws uit Huize

Klaverboer.

Jorn heeft namehjk onlangs zijn zwemdiploma C

Rest me nog u allemaal erg prettige kerstdagen

gehaald. Gefeliciteerd Jorn, knap gedaan!

te wensen en een goed nieuwjaar
Dat was het dan weer, tot de volgende keer.

Jantje en Anne-Marie
G. Bovenkamp
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Hurt.tiik dank voor alle attenties
die ik in het ziekenhuis en bij -rjn
thuiskomst mocht ontgvangen.
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Even voorstellen,

Per 1 oktober j.l. ben ik komen wonen op de
Kokkeweg nr.33.
Mijn naam is Maftha Le4s-Sfeehouwer, geboren
op 5 juli 1928 te Ridderkerk (omgeving Rotterdam).

Vanaf mijn + 1Be jaar tot aan mijn trouwen heb ik
daar op diverse kantoren gewerkt. O.a. op een
Scheepsbouwwerf en een Machinefabriek als
telefoniste/receptioniste. Het allerlaatst

bij

Kloos

Kinderdijk en bruggenbouw- en staalconstructiebedrijf, waar ik later op de corresponden-

te

De Klokkeweg

tie-afdeling terecht ben gekomen.

Na mijn trouwen heb ik gedurende twintig jaar
samen met m'n man een "Doe het zelf'-zaak ge-

Het is weer tijd voor onze krant en daarom ook
wat nieuwtjes van de Klokkeweg.

Op 18 oktober moest mevrouw Zuidema onverwacht naar het ziekenhuis en datzelfde overkwam Geertje Jager op 18 november. Allebeide
zrln ze nu weer aardig opgeknapt en we hopen
dat dat zo blijven mag.

Wietske Dijkstra kwam op haar werk ongelukkig
ten val en verstuikte daardoor haar knie. Na een
week gips en nu fysiotherapie gaat dat ook weer
aardig goed.

rund.

Door concurrentie van de opkomende grote zaken, dit helaas op moeten geven.
Op 48-jarige leeftijd kwam ik alleen te staan door
het overlijden van mijn man.
Het laatst heb ik in Rotterdam-Zuid gewoond. En
nu met 1 ex-kater en lex-poes op bovenstaand
adres en geniet van het prachtige uitzicht van uit
mijn keukenraam.
Martha
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Op een gegeven moment teek het mij wet teuk
om op een ouderwetse manier mijn haar te wassen. Dus ik naar boven om shampoo op te halen. Boven aangekomen zie ik geen auto, geen
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Hartelijk dank voor alle t[
attenties die ik in het t:
ziekenhuis en bii thuiskomst {L
mocht ontvangen.
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Zuidema-Smaal
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caravan, ik zie niets staan.
Op dat moment denk je dat je op het verkeerde
plek staat, dus loop je verder. Maar er sfaaf niefs
meer, niets van ons maar van niemand, wij waren er nog alleen.
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Daar stonden we dus met z'n vijven, met alleen
onze badkleding en Arend z'n heuptasje. ln een
land waarvan je de taal niet machtig bent. Probeer dan maar eens een voorbijganger duidelijk
te maken, wat er gebeurd is.
Voor ons was het duidelijk, wfiwilden terug naar
de camping waar wij weg kwamen. Deze was
ongeveer 20 minuten verwijderd van de plek des
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Boijl centrum

onheils.
Het is weer tijd om even wat nieuwtjes in te sturen voor onze dorpskrant. Zo'n jaar is maat zo
voorbij, want dit is al weer de laatste. Hier volgt
eerst een vakantieverslag van Lolita:

'

Een vakantie om nooit te veroeten!

Dit was een Nederlandse camping en dit
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Het was onze eerst vakantie naar het buitenland
met de kinderen.
Frankijk was onze keus, Saint Laurent du Pape
(in de Ardeche) onze eindbestemming.

terug kwamen was de koffie klaar, het eten
stond klaar. Auto's werden uitgeleend, echt van
alles (dit maakte hef iefs makkelijker om alles te

venverken).

Het weer was prachtig en de omgeving ook. De
kinderen vermaakten zich optimaal, dus wij ook.
Dat zijn toch wel de belangrijkste vereisten voor
een mooie vakantie (voor ons).
Vakantie geslaagd dus! Ja, daf was ook zo. Tot
we aan de terugreis zouden beginnen.

De volgende dag hebben we alsnog een poging
gedaan om naar huis te gaan en deze keer met
goede afloop.

Zo gezegd, zo gedaan. Caravan + auto werd op
een klein parkeerplaatsje gestald. Op dat moment (rond het middaguur, etenstijd dus) waren
er allemaal mensen.

De thuiskomsÍ uvas ook overweldigend. Een huis
vol bloemen en kaaftjes, binnen en buiten zag
alles er nefy'es uit (alleen voor deze ene keer,
omdat het zo zielig was). En dagen lang aan een
stuk door telefoontjes en aanloop van belangstellenden. (we zijn zelfs een dag gevlucht).
Een ieder daarvoor nog BEDANKT!!

Boven bij de auto een hapje eten en dan naar
beneden in de rivier pootje baden en even
zwemmen. WIdus ook.
Auto en caravan werd afgesloten en Arend nam
een heuptasje met de s/euÍels (waar dus gelukkig ook wat geld en de pinpas inzat) mee naar

Dagelijks worden we nog geconfronteerd met
onze vakantie. Mensen willen foto's zien, die
hebben we dus niet. En dan de verzekering en
we hadden maar beter op moeten letten enz.

de rivier.

_

je dus voorstellen, dat als je in de rivier
je
, sfaaf, de auto niet meer ziet staan (de rivier
Je moet

te
ta

,-#ffi

Toen we de volgende dag weer op het politiebu- i.{à
reau l<tramen, waren auto en caravan weer te- S\A
recht. Beschadigd, en de waardevolle spullen
waren ontvreemd, maar we konden met eigen
veruoer de terugreis weer aanvaarden. Daar
hoorden we dus ook dat de vorige dag nog
meerdere auto's waren gestolen. Wij mochten
blij zijn dat wij het meeste weer terug hadden,
dat gebeurde bijna nooit (schrale troost).

Het was een warme dag en omdat we de terugreis zo lang mogelijk wilden uitstellen, besloten
we (bepakt en bezakt) toch nog even te gaan
zwemmen. Er waren veel meer mensen die dat
deden, dus waarom w[dan niet?

' A'

was

achteraf dus een gelukkige bijkomstigheid. Dan
treft men midden in de vreemde toch nog een
grote "familie". ledereen leefde mee. Iedereen
hielp. Degenen die goed Frans spraken gingen
mee naar het politiebureau. Kleren werden uitgeleend. Er werd op onze kinderen gepasÍ. Als we

enz..

tigt een heel stuk lager dan de weg)

Nou dat doen we een volgende keer ook
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want het veftrouwen in mensen is op deze ma-

teerd.

nier wel beschaamd.

Ziezo dit was het dan weer. Prettige Feestdagen
en een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

Al met al een vakantie om nooit te vergeten.
Arend, Lolita,
Romana, Manuela, Naomi

Wist u dat Roelof en Hennie Boelen opa en
oma zijn geworden? Hun dochter Jacobien en
haar Ted (woonachtig in Groenlo) zijn de gelukkige ouders geworden van een jonge dochter.
Moeder en kind maken het goed. Ze zln zelfs al
op bezoek geweest bij Opa en Oma. Van harte
gefeliciteerd en dat ze maat voorspoedig op

Boekelte
Bij Pete Veldhuis en Dox Poiesz hebben ze gezinsuitbreiding gekregen. Op 11 november 2002
werd hun eerste kindje geboren, een dochter, ze
heet Sandrijn. Van harte gefeliciteerd en veel
geluk met de kleine meid.

mag groeien.

Na enige jaren samenwonen is onze vroegere
buurtgenote Tina Wever met Jan Vermeren in
het huwelijksbootje gestapt. Deze heuglijke dag
heeft op Terschelling plaats gevonden. Samen
met familie en vrienden hebben ze er een gezellig weekend aan vastgeknoopt. Heel geslaagd.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk op jullie
huwelij kspad toegewenst.

Harm Jan Veenstra heeft inmiddels onze buurt
verlaten. Hij gaat nu verder op het bedrijf van

zijn vader. Heel veel succes gewenst aan de
Boijlerweg.

Op Boekeltenrueg 5 woont nu Harry van Middelaar. Hij komt van Bunschoten, maar heeft al
een paar jaar in Noordwolde gewoond. Harry
werkte al bij HB0-stal, dus niet een onbekende
voor ons. Veel woonplezier in buurtschap Boekelte.

Bij Roelof en Vronie de Nekker, 't is eerlijk waar,
hingen slingers en een bordje met het opschrift
"12Y2 jaar". Omdat jullie nu je eerste lustrum zijn
gepasseerd, wordt je als nog van harte gefelici-

Anne en Annie

\Long= deze weg r.uillen wij iadere,an heal org bedonken voor
olle bloem"n, kooitÀ1
teloFoontjes on codeous die r.ue mochten ontvong@n no de geboorte von onze clochter

Rnnolll

en Tim's zvs1e,
Tevons zijn uij ol cJie m@ns@n cJonkboor clie tolkens kloor stonclen om mij, Tineke, noor
heL ziekenhuis te brengen toen onze Ílnno r.ueer opg@nomon ulerd in Meppoll Í?l clie
lievo belongst@lling en goedo zorg@n heeFt ons @norm goed gedoon!!!

/

Jos, Tineke on Tim

Begin september heeFt Tim ook een poosje in het ziekenhuis
gelegen en ook toen sLonden velen kloor om mij von oF noor heL
ziekenhuis te brengenl Bij daze u.ril ik iaderean ook doorvoor nog
horrel ijk donk zeggen!!!

Tineke Troolstro

lk uril ook iedereon bedonken die mij een
koortje heett gestuurd of ean kodootje heeFt
oF bij mij op bezook is geureest!
Vond ik ollomool hortstikke leukl!!
g@g@v@n

\/

Tim de

Vrier
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NEDERLANDS HERVORMDE
GEMEENTE BOIJL
Het kerkenpad op...
ADVENT EN KERST
24 December is er om 19.00 uur een kerstdienst in Boijl. De kinderen van dinsdagmiddagclub zrln al
druk aan het oefenen voor deze dienst. Aan de muur hangen schilderingen die de kinderen van de
club gemaakt hebben. Deze dienst is echt bedoeld voor iedereen. Dus ook als u nooit in de kerk komt
of er jaren niet geweest bent. Wietske Hartholt gaat voor.
25 December is er om 10.00 uur in Makkinga een traditionele kerstdienst voor alle drie de dorpen.
Andere jaren was er op de kerst zelf geen kerkdienst. Dit werd door een aantal mensen als een gemis
ervaren. lk zal deze dienst leiden, De Cantorij onder leiding van Philip Feij uit Oosterwolde zal haar
medewerking verlenen. Met hun geschoolde stemmen brengen zij ons in hogere sferen. Ook doen er
kinderen mee in de dienst. Zij blijven het hele uur in de kerk. Erzijn kleurplaten voor hen, zodat zijzich
tijdens mijn preek niet vervelen.

EEN ENGEL DAT BEN JIJ

lk wens u allen een goede decembermaand. Dat u kunt genieten van dat, wat het genieten waard is,
al is dat lang niet altijd makkelijk. Zeker als je alleen bent of dit jaar voor het eerste zonder je partner
kerst viert. Dan is er veel pijn en gemis. En wie zorgen om zijn of haar gezondheid heeft, wens ik
kracht toe. lk hoop dat u juist in de dagen dat het moeilijk is iets van Gods nabijheid zult ervaren. Dat
kan ook door mensen.
Juist in de dagen voor kerst mogen mensen Gods engelen zijn. Zij mogen Gods boodschappers van
liefde zijn in een koude winter. Vandaag hebben de echte engelen hun vleugels afgelegd. Ze gaan
niet gekleed in het wit. Vaak dragen ze een spijkerbroek en een shirt. Je kunt ze herkennen als je
goed in hun ogen kijkt. En wie weet, ziet u er wel een als u in de spiegel kijkt.

OUDERS VOOR EVEN

De stichting Pleegzorg Nederland heeft aan kerken gevraagd om het pleegouderschap onder de
aandacht van mensen te brengen. Zr1 zrln op zoek naar nieuwe pleegouders voor even. Want wie
zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een
welkome oplossing bieden.
Er zijn nog altijd kinderen voor wie geen geschikt pleeggezin gevonden kan worden. Nieuwe oudersvoor-even zijn daarom van harte welkom. Als fulltime pleeggezin, maar bijvoorbeeld ook voor een
weekend per maand.
Pleegouders zijn gewone mensen. Wat hen bijzonder maakt, is hun betrokkenheid en inzet om een
kind verder op weg te helpen in het leven. Wie meer wil weten kan kijken op www.pleeqzorq.nl. of
bellen met 0800-0223432.
PLEEGOUDERS VERTELLEN
Carola (45): onze eigen kinderen spelen een heel belangrijke rol. ledereen heeft zo zijn eigen plaats in
het gezin en ons pleegkind wordt er meteen bij betrokken. Het moeilijkste van pleeggezin zijn is het
u
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Peter (31): als je nieuwe huisgenoot zich voor het eerst in pyjama op de bank voor de tv nestelt, is dat
fantastisch. Maar ook als je voor de eerste keer een aanvaring hebt. Ruzie maken is immers een
teken van wederzijds vertrouwen.
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Gillsen (27): in de pleegzorg ben jij degene die er is om het kind op te voeden. Laat dit nou net het
moeilijkste, zwaarste maar ook het mooiste zijn wat er is.
Mijn eigen eerste ervaring als pleegmoeder wil ik u niet onthouden. Het is al meer dan twintig jaar
geleden, maar sommige dingen vergeet je nooit. Ik herinner me nog goed de eersÍe avond dat ik onze
pleegdochter Ramona (4 jaa] naar bed bracht. Ze zou bij mijn dochter Annemarie (toen 5 jaar) op de
kamer slapen. Van tevoren had ik gevraagd of Ramona ook met al haar speelgoed mocht speten.
Want ze had alleen kleding bij zich. Dat mocht van mijn dochter.
Maar waar ik niet op gerekend had, was dat Ramona nu net Annemarie haar lievelingspop uitkoos om
mee te gaan slapen. Terwijl die pop elke nacht in haar armen lag. lk besefte met schrik dat ik mijn
dochter overuraagd had.

UITNODIGING VOOR ALLE JONG VOLWASSENEN
Op verzoek van een aantal twintigers uit onze gemeente wordt er een gespreksgroep opgestart voor
jong volwassenen tot zo'n jaar of dertig. De volgende bijeenkomst is op donderdag 9 januari om 20.00
uur in de kerk van Boijl. De bedoeling is om eens per drie weken bij elkaar te komen.
Het gespreksondenverp wordt bepaald door wat aan ideeën, vragen of stellingen wordt aangebracht.
Dat kan echt alles zijn. Vandaag de dag is gelukkig elk onderuverp bespreekbaar in de kerk.
Uitgangspunt is dat jullie het de moeite waard vinden. Er is dus alle ruimte voor eigen inbreng,
lk zal de avond inleiden en sluiten. Natuurlijk mag je mij bevragen om mijn geloof en de traditie en
wereld waarin ik sta. De initiatiefnemers hopen veel leeftijdsgenoten te ontmoeten. Mocht je wel
interesse hebben, maar die avond niet kunnen, bel of mail mij dan even. Er is meer mogelijk.
Graag tot ziens, Erica

HET GEBED VAN DE HAAN
Onlangs was het mijn beurt om de vergadering van Vrouw en Kerk Fryslán te openen. Deze
provinciale werkgroep is een vrijwilligersorganisatie in dienst van de kerk. Zij organiseert
studieochtenden en geeft nieuwsbrieven uit om vrouwen in de kerk te ondersteunen. En zij kijkt hoe
op beleidsmatig niveau omgegaan wordt met vrouwen. Ook beijvert zij zich voor een gelijke manvrouw verdeling in alle kerkelijke functies. Het secretariaat van het Regionaal Diensten Centrum van
de SOW-kerken ondersteunt de werkgroep.

ln de laatste twintig jaar is er veel veranderd en is het voorgaan van vrouwen in kerkdiensten bijna
overal vanzelfsprekend. Maar op bestuurlijk vlak is het in de kerk net zoals in de politiek. Het is hoe
hoger de functie, hoe minder vrouwen er zijn. Vandaar dat ik met onderstaand gebed van de haan een
inleiding begon.

Ik ben Uw dienaar...
maar de waardigheid van mijn rol
noodzaaW mij tot wat opschik en ijdelheid.
Adeldom verplicht... niettemin :
iR ben IJw dienaar.
Vergeet niet, Heer,
dat ik Uw zon doe opgaan! Amen.

\o.

Een hele lange tijd geleden was er een groep kippen. Er was ook een haan bij en hij vond zichzelf
heel mooi en belangrijk, want hij was de enige haan. Hij kraaide elke morgen heel hard en zei tegen
de kippen: "Kijk, ik maak met mijn stem de zon wakker. Daarvoor zouden jullie mij moeten bedanken.
lk heb veel aandacht en eten nodig, anders kan ik mijn energie niet sparen om elke morgen voor jullie
de zon wakker te maken", Alle kippen geloofden het en de haan bleef de hele dag zingen dan dansen
en kreeg lekker eten als hij dat wilde.
Maar op een dag had eén kip er genoeg van. De haan sloeg haar en zei: "Hoe durf je?! lk wiljou niet
meer zien. Ga weg!" De kip ging weg, huilend, tot ze bij een rivier kwam en een kikker ontmoette. "Wat

is er gebeurd?", vroeg de kikker. De kip vertelde het verhaal van de haan. "O", zei de kikker, "dat is
ook ons verhaal geweest met de krokodil".

W'tj hadden het hier met alle kikkers heel gezellig, tot de krokodil kwam en zei: "dit is mijn rivier, en
jullie gehoozamen mij of ik maak de rivier kapot. Maar wij kikkers hebben niet naar de krokodil
geluisterd. Wij hebben elke avond heel veel lawaai gemaakt, zodat de krokodil niet kon slapen. Tien

avonden achter elkaar. De krokodil werd doodmoe, hij kon er niet meer tegen en is vertrokken. De kip
bleef slapen bij de kikker en de volgende morgen zag ze de zon opkomen, zonder dat de haan had
gekraaid. Ze ging terug naar de andere kippen en vertelde het. Maar de andere kippen geloofden het
niet en waren bang voor de haan. Toen zei de kip tegen de haan: "ik wil een groot feest voor je
organiseren, met veel eten, drinken en muziek". Dat vond de haan heel leuk en onze kip bleef maar
met de haan dansen. De haan zei: "ik ben moe, ik wil slapen." "Nee", zei de kip, "ik ga een verhaal
vertellen. Ze danste en vertelde een verhaal tot het licht werd en de haan in een diepe slaap viel.

De kippen waren allemaal nog wakker en zagen de zon opkomen. Maar de haan sliep. De kippen
zeiden: "de haan is een leugenaar!" Ze maakten de haan wakker en die zei: "O, alsjeblieft, ik zal het
nooit meer doen". De kippen zeiden: "wij hebben geen baas nodig. De zon is voor iedereen". En vanaf
die dag leefden alle kippen zonder een haan.
Wie een afspraak voor een gesprek wil maken, mag mij bellen.
Sjalom, Erica Plomp-den Uyl, tel. 0516-441477, e-mail de.pastoriie@hetnet.nl

PREEKROOSTER FRIESLANDS END
ln de dorpen Boijl, Elsloo en Makkinga, diensten vangen aan om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
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da, L.J. Riemersma
mevr. W. Hartholt, kerstviering om 19.00 uur
da. A. Westra, kerstviering om 19.00 uur
J.H. Koerts, kerstviering om21.30 uur
mevr. E. Plomp
mevr. W. Hartholt, oudejaarsdienst om 19.30 uur
mevr. W. Hartholt, oudejaarsdienst om 20.30 uur
mevr. Van Dijk, na de dienst is er koffie en is er gelegenheid tot het
doen van nieuwjaarswensen
mevr. E. Plomp
mevr. E. Plomp
mevr. E. Plomp

ds. H. Rietman
ds. E.J. Struif, heilig avondmaal
mevr. W. Hartholt
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De traditionele maaltijd tussen de kerstdagen en oud en nieuw zal dit jaar niet plaatsvinden. Dit door
de opeenvolging van de feestdagen, het weekend en de jaaruvisseling. Op 5 januari is er na de dienst
gezamenlijk koffiedrinken (met knieperties?) en tot het doen van nieuwjaarswensen. We hopen u te
mogen begroeten.
De kerkenraad

Kerk en Samenleving, radioprogï.rmma
elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal
Zendfrequenties: Wolvega e.o. L05.0 Mhz; Noordwolde e.o. 107.4Mh2;kabel104.5 Mhz
19.00-20.00 uur: uitzending van de radiokerkdienst
20.00-2L.00 uur: In De Korenschuur (muziekprogramma)

(in de vorige dorpskrant hebben wij verzuimd het volledige radioprogramma Kerk en
Samenleving op te nemen, hiervoor onze welgemeende excuses)

DINSDAGMIDDAGCLUB
Op de club hebben we een recordaantalvan22 kinderen, wat heelerg gezellig is. Omdat de groep zo
groot is geworden en we toch wel erg veel tijd kwijt zijn met begroeten, thee, ranja, koekjes, verhaal
en zingen, eindigen we meestal rond kwart voor vijf. Op het moment dat ik dit schrijf, eind november,
zijn we al druk bezig voor de kerst. Zo worden alle kerstliedjes ingestudeerd die deze avond gezongen
worden, het welkom en het kaarsenspel door de kinderen en niet te vergeten het kerstspel waarin elk
kind, natuurlijk ook verkleed, een rol heeft. De kinderen zingen deze avond ook nog samen met
Mirjam Cornelisse, zij is als sopraan fulltime verbonden aan het koor van de Nationale Reisopera die
vanuit Enschede opereert. Zij heeft ook aan meerdere kinderopera's meegewerkt. De kinderen vinden
het fantastisch om samen met haar op te treden. Ook zijn de kinderen bezig aan twee, meterslange
wandschilderingen die deze avond in de kerk te bezichtigen zijn.

Even in het kort voor wie nieuwsgierig is geworden wat we zoal verder doen op club: spelletjes,
knippen, plakken, kleuren, enzovoort, bingo, Sinterklaas wordt gevierd, in het voorjaar gaan we een
middag weg (vorig jaar was dat speelstad Oranje), en met Pasen hebben we, als afsluiting van het
seizoen, voor vaders, moeders en iedereen die maar wil komen, een ontbijtpaasdienst in de kerk.
We zullen niet zeggen, 22 is genoeg, Éw kind is ook welkom! Wel hebben we een dringend verzoek
aan moeders, vaders, oma's of andere vrijwilligers: alle hulp is welkom, al is het maar voor de thee en
de afwas. Dus als u eens een keertje tijd heeft, laat het ons dan weten, zo kunnen we meer aandacht
besteden aan de kinderen.
Voor reacties of inlichtingen kunt u bellen naar de leiding van de club:
Sanna Schelhaas, Twijgstraat 1, Noordwolde, telefoon 431917
Minnie Diever, Alteveersweg 42a, Boijl, telefoon 421636
KERSTFEEST IN BOIJL
Op de avond van 24 december vieren we weer het traditionele kerstfeest in onze kerk midden in het
dorp. Samen als dorpsgenoten willen we dit feest met elkaar vieren. ln deze dienst waarin Wytske

Hartholt voorgaat, heeft

de

Dinsdagmiddagclub een groot aandeel. Mirjam Cornelisse, een

dorpsgenote die van beroep zangeres is, zal deze avond voor ons zingen. We willen bij de mooi
versierde kerstboom luisteren naar het aloude geboorteverhaal en met elkar bekende kerstliederen
zingen. Daarna is er voor iedereen chocolademelk en iets lekkers.
Het feest begint om zeven uur's avonds. We hopen op een goede, sfeervolle kerstavonddienst. Komt
u/jij ook? ledereen is van harte welkom!

\).

DORPSNIEUWS
Opening- en sluitingstijden café "de Tille"
rond de feestdagen
KTRST
Kerstavond 24 december sluit het café om 0.00 uur haar deurenl
1e Kerstdag zijn wijde gehele dag en avond gesloten!
2e Kerstdag bent U vanaf 17.00 uur weer van harte welkom!

OUDEIAARSDAq
Oudejaarsdag 30 december zijn wij de gehele dag geopend én let op...
vanaf 17.00 uur knalt als vanouds DJ Anne op geheel eigen wijze
de eindejaarsliedjes erdoor én..,

..

..

vanaf 18.00 tot 19.00 uur hebben wij het populaire EURO-UURTJE!!!
Om klokslag 21.00 uur sluiten wij voor de laatste maal in 2002 onze deur!

'fITUWIAARSDAq
Op de eerste dag van 2003.zijn wij.i.v.m. de schoonmaak van de grote zaal
in principe gesloten,
máár wie zijn gezicht even wil laten zien is welkom tussen 17.00 en 22.00 uur!

Want vergeet niet,
datwij allemaal, de meiden van de kroeg en de O.J.P.,
heel erg moe zijn en dat de restjes nog moeten worden opgedronken door het team!!!

2 & 3 IA,VUAR1
Donderdag 2 januari zijn wij de gehele dag en avond gesloten
i.v.m. familiebezoekjes, máár vanaf
Vrijdag 3 januari kunt u weer bij ons terecht op de gebruikelijke tijdstippen!!!
Verder wensen wij,

Wim, Tineke en Ramona, iedereen

Preftige kerstdagen
en een gelukkï S z|]()sll.l

13.

INGEZONDEN
Wij zoeken

u

....Geef een kind een kans!

Europa Kinderhulp is een stichting die al meer dan 40 jaar besÍaaf en door middel van vrijwilligers er
voor zorgt dat 2500 Europese kinderen, Íussen de 6 en 12 jaar, in Nederland een rustige vakantie
kunnen vieren. Alle kinderen worden geselecteerd in het land van herkomst door de sociale dienst,
Leger des Hels, Rode Kruis en andere maatschappelijke organisafies. Er wordt niet op geloof, kleur,
ras en nationaliteit geselecteerd.
Om eventuele problemen te voorkomen, besteedt Europa Kinderhulp veel aandacht aan de voor-

bereidingen en begeleiding tijdens de verblijfsperiode.
Met andere woorden "u staat er niet alleen voof'!

Heeft u interesse en wilt u uw hart en huis openzetten voor een kind en wilt u meer informatie,
neem dan contact opl
EUROPA KINDERHULP REGIO FRIESLAND;
jokedevriesbakker@hetnet.nl

JokedeVries
Jan Veenstra

janl.veenstra@planet.nl

DATA KINDERREIZEN

of 058 2573612
ol 0512 383166

2OO3:

Nederland 21 juli - 8 augustus, Croix Rouge 28 juni - 19 juli, Secours Populaire Francaise
19 juli - 9 augustus, Schneeberg/Delitzsch 21 juli - 8 augustus, Hannover 21 juli - 9 augustus,
Oldenburg 25 juli - 15 augustus, Project Roemenië 18 juli - 8 augustus.
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VERENIGINGSLEVEN
Oudjaarsploeg

voorbij!

Nog even en dan is dit jaar óók alweer
Het jaar 2003 komt al inzicht maar dat heeft iedereen al gemerkt, want erftX-ast at

de lijst langs
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geweest?!
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Ook dit jaar hebben we weer wat leuks bedacht. Wát het is kunt u zien om 0.30-uur bij-"de |i1le'ttt.//
We hopen dat u allen komtl (noot: bij gladheid wordt er
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Na de stunt is het feestvieren tot in de late, of beter gezegd, tot in de,vroege_u-urtjes!
Tevens is het dorpshuis omgetoverd tot een zeer geielli{feesthok
^
Wat het thema van2002 is kunt u zien om 01.00 uur in het
V
Ook dit jaar is de O.J.P. er door goed management in geslaagd de prijs van !0 euro per.;5ersoon voor

gestrooid)
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Ats afsluiting zouden wijwillen zegsen.....coEDE
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Dorpsgemeenschap
Spel- en Quizavond
Op 16 november was het dan weer tijd voor onze jaarlijks terugkerende spel en quiz avond. Rond de
klok van acht kon Herman namens het bestuur een 36 personen welkom heten, volgens ons (het
bestuur) een dikke '10 te weinig, omdat wij bij het vervaardigen van de vragen ed. er toch van uitgaan
datwe minimaal 10 groepen van 5 personen op zo'n avond kunnen begroeten, maar helaas waren de
groepjes deze avond iets kleiner en nadat iedereen was ingedeeld kon om half 9 "de strijd" beginnen.
Na 20 rondes van sport, taal, muziek, aardrijkskunde, roddel, biologie, luisteren, kijken, proeven en
velerlei behendigheden kon de voozitter om 12 uur de uitslag van de " Battle of Boijf' bekend maken.

Uitslaq:

L
2.
3.

Henk v/d Laan, Marielle Vermeeren en Adrie Veldmeyer met 268,5 pnt.
Jolanda v/d Boer, Anne Slot en Jan Vermeeren mel254 pnt.
Geertje Akkerman, Grietje Edema, Tina Vermeeren en Arend Groen met244,5 pnt.

Alle deelnemers werden nog getrakteerd op een fiks geldbedrag aan chocolade munten en hierna
sloot de voorzitter de avond af.
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OP

!!t!!

LET

Op

ilt!!

LET

Op

!!!t!

De volgende dorpsgemeenschapavond is 15 februari!
Vanaf 16.00 uur kunt u uw oude spulletjes laten zien aan de heer Jan
Menger. Boeit u dit niet of kunt u niet zo vroeg dan is er voor u misschien
heel wat te winnen bij de bingo die rond de klok van 19.00 uur gepland
staat. De avond word afgesloten met vanaf t 22.00 het populaire karaoke!
Dus kom naar de Kunst & Kitsch-, Bingo- en Karaoke-dag/avond.

BvPF
Vrouwen van NU

afd. Boijl

Aan het begin van dit seizoen konden we nog niet vermoeden dat we al zo gauw en voorgoed afscheid zouden moeten nemen van Alie Wieldraaijer. We missen haar als actief lid van de afdeling,
van de tuinclub en zeer zeker als lid van de reiscommissie. Wat was ze goed in het bedenken van
echt hele leuke uitjes. We zullen helaas zonder haar persoon, haar humor en haar energie verder
moeten.
De afdelingsbijeenkomsten draaien weer volop. Die van oktober was eên doe-avond. Onder leiding van de "crea-doe" en het bestuur maakten 46 (!) dames hele leuke loodschoentjes en roosjes
van papier en paraffine.
De november avond had als thema "w|nn. De heer Kok uit Donderen wist er veel over
te vertellen. De zaal was heel gezellig in herfstsfeer versierd compleet met schaaltjes
druiven op tafel, De windlichten, gemaakt van hand beschilderde weckpotten, doen het
erg goed op de tafels.
De decemberavond staat in het teken van het 55 jarig jubileum. Enkele van de oprichtsters zijn nog
steeds lid. Het beloofd een feestelijke avond te worden met o.a. een terugblik in het verleden. Dit
alles omlijst door de blokfluitgroep van de afdeling Oosterwolde. ln de volgende krant meer hierover.

lntussen zijn ook de clubs als steeds, volop actief.
De gymclub dames staan iedere woensdagmorgen in "hoeve Boschoord" om 9 uur startklaar. Een
paar dames uit Elsloo zijn de groep komen versterken maar er kunnen nog best wel wat bij. U kunt
zich aanmelden: tel, 421322.
De volksdansgroep o.l.v. Bep Koopmans telt zo rond de 12 leden en bestaat al heel lang uit een
hechte groep mensen.

Voor de wintermaanden heeft de leesclub "de Vertraging" van Tim Krabbé, "Russisch
Blauvy'' van Rascha Peper en van Marek v.d. Jagt "De geschiedenis van mijn kaalheid"
op het programma staan.
ln Appelscha gingen de tuinclub leden samen met een boswachter op stap voor een paddenstoelen tocht. Met lngrid Cornelesse bespraken ze "tuinproblemên" en in december gaan ze o.l.v. Mia
ten Thij kerstversiering maken.
Ook de crea-doe zat niet stil. Ze waren o.a. druk in de weer met gaas en lood. Ze maakten een
"hoorn des overvloeds" en een fraaie klomp. Voor op de deur maakten ze een krans met vetbollen.

Volgend zomer wordt een gezamenlijke fietstocht georganiseerd met de buurt afdelingen Elsloo,
Makkinga en Langedijke. Op de route door de dorpen kunnen op verschillende
plaatsen stops gemaakt worden om iets te bekijken. Een goede gelegenheid om
al het mooi gemaakte door de "crea-doe" eens tentoon te stellen.
Het Bestuur.

r6.

Gemengd Koor Boijl
Het gemengd Koor Boijl staat sinds 26 augustus j.l. onder leiding van Monique Sturing.
Voor veel leden was het even wennen dat er een nieuw gezicht voor stond, maar inmiddels is het "nieuwe" eraf en voelt Monique zich helemaal "thuis" bij ons koor.
We zijn druk bezig met het instuderen van nieuwe nummers voor het komende seizoen.

26 oktober hebben we het Z.O.H. festival gehad. U heeft hier vast wel iets over gelezen in de
regionale kranten. Boijl was dit jaar aan de beurt om het festival te organiseren. Omdat hier
geen geschikte locatie voorhanden was zijn we uitgeweken naar't Anker in Oostenrolde.
Het was een zeêr geslaagde dag, waar zo'n 13 koren aan deelnamen. "onze" mannen stonden
te stralen in hun nieuwe giletje met vlinderdas. De jury bestond uit twee leden te weten: Fedde
Tuinstra en Albert Koekoek uit Heerenveen.
G.K.B. had een mooijury-rapport. Een kleine noot uit dit rapport: "algehele indruK' - Koor heeft
homogene koorklank, nieuwe dirigente is goed bij de les, het koor reageert alert, de goede kwaliteit is te danken aan de dirigent.
Zo is het niet allemaal rozengeur binnen het koor, helaas hebben een aantal leden om uiteenlopende redenen bedankt als lid. Wijzijn dan ook op zoek naar nieuwe leden, met name mannen
zijn van harte welkom. Dus ik zou zeggen, kun je zingen zing dan met ons mee. We repeteren
iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk te Boijl. De mannen beginnen een half
uurtje eerder. lk zou vooral ook een beroep op de wat jongeren willen doen, het is altijd bere gezellig want naast zingen wordt er ook veel gelachen en in de pauze de laatste moppen
rÍt uitgewisseld en dit onder het genot van een kopje koffie van Minke.
Een ieder die belangstelling heeft kan een maand lang gratis meezingen, om zo te bekilken of het wel of niet wat voor haar/hem is.

&

Het traditionele nieuwjaarsconcert is 19 januari 2003 om 11.00 uur in De Tille.
We zullen daar enkele nieuwe en reeds bekende nummers ten gehore brengen. Con Amore komt met een geheel nieuw repertoire en
ook de mannen zullen van zich laten horen. Concordia uit Elsloo zal
tijdens dit concert ook een vrolijke noot meespelen. Het beloofd als
vanouds een mooi concert te worden. Dus komt allen naar de Tille
en kijk en luister wat ons koor aan volume in huis heeft.

Verder zullen we volgende seizoen weer concerten in Appelscha en Vledder verzorgen, de data
worden nog nader bekend gemaakt in een volgens koomieuws.
Tot zover dit koornieuws en ik hoop U, mede namens het bestuur, op een van onze concerten te
mogen begroeten.
Henny Boelsma.

Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"
Onze bode mevrouw C. Veldhuizen-Loman is dag en nacht en in de weekenden bereikbaar.
Tel. 0561-431521of mobiel ffi-5174 33 49.

Van de redactie:
Onze excuses voor het foutieve telefoonnummer, vermeld in een vorige editie van onze dorpskrant.
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PUZZELPAGINA
Wat is er mooier dan een 'Witte Kerst'? Helaas is het erg lang geleden dat de kinderen
in de Kerstvakantie in de.tuin een'iglo'konden bouwen of gewoon maarsleetje rijdenl
op de stoep. Ook het schaatsfestijn is voor de allerjongste een onbekend wintersge-1
beuren. Vele zoeken het echte winter-gevoel compleet met oorwarmers en booty's dan
ook in andere oorden oftewelzij gaan genieten van een wintersportvakantie. Daarom voor de bofkonten onder ons alvast een puzzel bedoeld als 'opwarmertje' én voor de thuisblijvers,..wij 'lopen langzaam warm'voor een echte witte thuiswereld!

Sneeuw- en ijssport
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20 Feestelijke woorden zijn verborgen in dit rooster
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Horizontaal
1. Komt na de eerste - groente
2. Tocht - eerste man
3, Mensen die eten - kant
4. Deel v?il;€êr'r schoen.
5,'Achter - vijÍde maand van het jaar
6, Vlaams (afk.)- klap

V F b

-

vod

7. Daarin zitten wilde dieren - moeder legt een kip
8. Naam van een meisje - plus - vogel
9. Daar stroomt bloed door lang ... de koningin!
10, Plaats waar je iets kan drinken - thans

Verticaal
1, Rijdt op rails - beleg voor de boterham
2. Kleur - deel van de dag
3. Voedsel - leuke otter (afk.) - de boer gebruikt dit
4. Daarmee verminder je de snelheid - inwoner van lerland
5. Meervoud van das
6. En deze (afk.) - twee leren (aÍk.) - muzieknoot
7. Landmaat - niet dik
1
8. Niet brede - aan Vera (aÍk.)
doen
9. Open
10. Niet dezelÍde - bestaat
2

3

4
5
6

10
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Prettige Kerstvakantie

SPORT
Meiden & Dames opgelet!!!
Per volgend seizoen willen wij sportclub Boijlvertegenwoordigen met een DAMESVOETBALTEAM!l!
Ook vrouwen kunnen voetballen en dát willen we graag laten zien!
Om een dameselftal neer te zetten zijn we echter wel dames nodig?!
Ben je ouder dan 13 jaar, spreekt voetbal je aan en lijkt het je leuk om een sportief balletje te trappen
in competitieverband.....bel dan z.s.m. met het voetbalbestuur Boijl.
Bij voldoende animo kunnen we dan volgend seizoen met de juiste training een goed dameselftal
opstartenl Schroom dus niet máár meld je gewoon aan en dan zien we wel hoe'het balletje rolt'l!!

Met een beetje goede wil kunnen 'oude gouden tijden' herleven, want in een grijs verleden, zo'n
kleine 20 jaar terug, beschikte Boijl reeds over een sportief, fanatiek en gezellig dameselftall!!
Onderstaand een foto uit de'oude doos';

Van boven naar beneden en van links naar rechts;
Helena Mollema, Elly Haringsma, trainer Frans Mooy, Wikje vd Wijk
Loes Marks, Jacoba Veldme'ljer, Henneke Velzeboer, Sjoukje Prakken
Rika de Vries, Sierdje Winters, Margreet de Jong, Marjan Groen, Gerda van Olphen

1"r.

Voetbal
COMPETITIEVERSLAG ZANDHUIZEN C1
Het was bij het begin van de competitie wel even wennen voor de C-spelers van Zandhuizen O oo*D
en Boijl. Werden ze beide vorig jaar nog gemakkelijk kampioen in na- en voorjaarsreeks,
nu stuiten ze op aanmerkelijk meer weerstand en dit moest eerst wel even verwerkt worden. a
Op zich een goede zaak, want in de voetbalsport, trouwens in elke sport, moet je kunnen -ltl \

Á\tr
rf,

winnen.

-3

verliezen en
Bij het schrijven van dit verslag stonden wij op de één na laatste plaats, maar de 3 winstpunten tegen
D.l.O. Oosterwolde waren daar nog niet bijgeteld. We staan er dus inmiddels toch weer wat beter
voor!
Begonnen werd de competitie zonder vaste keeper! Hier is echter verandering in gekomen door de

komst van Rutger Betten. Samen met Luuk Smink en Paul Smits kwam hij over van O.Z.C., omdat
daar een tekort aan spelers was voor de competitiedeelname. Tezamen met Ryan Greaves Lord,
Jacob Veldmeijer, Stefan Edema, Geert van de Boer, Rick Dam, René Terpstra, Hein Bergsma,
Ronny van de Velde, Richard Westerhof en Daniëlle Beun vormen zij de C1.
Milou Wapstra voetbalt om onduidelijke redenen voorlopig niet.
Zoals reeds vermeld beginnen onze voetballers zich weer een beetje te hervinden en onder de
enthousiaste leiding van trainer Hans Meijer begint het geleidelijk toch wat beter te draaien. Zijn werkwijze begint vruchten af te werpen en er werd toch nog redelijk gescoord.
René terpstra voert de score aan met I doelpunten, gevolgd door Luuk Smink met 7 en Paul Smits,
Hein Bergsma, Ronny van de Velde en Geert van de Boer met elk 1 doelpunt.
Ook werden er drie doelpunten in eigen doel geschoten. Laten we hier geen gewoonte van maken
heren! Al met al kunnen we vaststellen dat er wat meer zelfuertrouwen in de groep komt en dat we
ontdekt hebben dat als we het koppie erbij houden en de mouwen opstropen we iedere ploeg in deze
competitie partij kunnen geven!
De leiders, Roelof van de Boer, Nick Greaves Lord en Aize Marks

KC'89
KAARTMARATHON
Op Zaterdag 25 januari 2003 organiseert kaartclub KC '89 wederom een gezellig kaartmarathon!!!
Van 's morgens 10.00 uur tot's avonds22.Q0 uur zal er tenminste 9 rondes worden geklaverjast en
6 potjes canasta gespeeld worden.
Een íeder die het gezellig lijkt om op deze dag een kaartje te leggen is van hárte welkom!
Natuurlijk wordt er behalve gekaart ook aan de inwendige mens gedacht en wel in de vorm van o.a.
een voortreffelijke lunch en een overheerlijk warm en koud buffet!
Uiteraard zal er ook 'gestreden' worden om mooie prijzen en een beetje fanatisme is dan ook niet
verkeerd, máár er komen geen messen op tafel, dus.....bent u een gezelligheidskaarter schroom dan
niet en geef u zo spoedig mogelijk op!!!
Voor deelname aan deze jaarlijks terugkerende leuke dag kunt u zich tot 18 januari
opgeven bij cafe "de Tille", te|421285.
De kosten bedragen voor niet-leden slechts € 15,- en voor leden slechts € 5,- p.p.!
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NIEUWE LEDEN GEZOCHT

rew

Door allerlei omstandigheden hebben een aantal klaverjassers

de laatste tfd

aangegeven (voorlopig) even niet te kunnen c.q. te willen klaverjassen.
Het ledental is dan ook drastisch gedaald en het spelen met 4 tafels komt dan ook nog maar zelden
voor. Sterker nog, soms moeten we genoegen nemen met slechts 2 tafels en hebben we maar liefst
3 stilzitters! Het drukt de pret niet direct máár wat meer wisseling van 'maten' maakt het klaverjassen
(en de competitie) nét even wat interessanter en gezelliger!
Dus.....lijkt het u wel wat om (tot medio april) eénmaal in de veertien dagen een kaartje te leggen dan
kunt u voor informatie terecht bij Jan Riemersma 421038 of Henneke Veldmeijer 421448.

HOE STAAN WE ER VOOR?

Het is en blijf stuivertje wisselen in de hoogste regionen. De onderlinge verschillen zijn
zoals de meeste jaren niet erg groot en dit houdt in dat indien je een keer niet kunt
kaarten je met het grootste gemak van de eerste naar de tiende plaats kunt worden
verdreven. Gelukkig is dit voor allen van ondergeschikt belang, de gezelligheid staat
immers voorop, máár we spelen in competitieverband en wie wil er nou niet met een beker naar huis!
De eerste drie plaatsen worden op dit moment bezet door Alletta de Weert, Henneke Veldmeijer en
Roelof Groen.

De laagste boom dit seizoen werd tot nu toe gespeeld door Henk van der Laan en Johan Koopman,
zij behaalden slechts 965 punten. De hoogste boom met maar liefst 2224 punlen staat op naam van
Jan Riemersma en Henneke Veldmeijer. Tevens hebben zij het opgered om een volledige boom te
spelen met nul komma nul roem (ook een prestatiel). Uiteraard was dit een andere boom, n.l. de éen
na laagste, waarbij 971 punten werden behaaldl

PRIJSKAARTEN
Zoals bij de meeste welbekend organiseert café "de Tille" in samenhang met de kaartclub
éénmaal in de maand een avondje prijskaartenl Op deze avond is een ieder van harte
welkom, dus zowel leden als niet-leden van KC'89.
De laatste tijd is de opkomst echter niet zo groot en Tineke & Ramona overuegen deze avond dan
ook te laten vervallen. Het vrijhouden en verwarmen van de tussenzaal en het inkopen van overheerlijke verse vleesprijzen kan niet uit met slechts een handje vol kaartliefhebbers!
Dus.....vindt u het gezellig om maandelijks een vrijdagavondje te klaverjassen en de kans te lopen
om voor slechts € 2,50 met een overheerlijk vleespakket naar huis terug te keren, noteer dan
onderstaande data in uw agenda!!!

.

KERST

- PRIISKAARTEÍ/' vRIJDAG 20 DEcEMBen zooz'KERST - PRIISKAARTEI/"

PRIJSKAARTEN
PRIJSKAARTEN
PRIJSKAARTEN
PRIJSKAARTEN

VRIJDAG 31 JANUARI
VRIJDAG 28 FEBRUARI
VRIJDAG 28
VRIJDAG 25

MAART
APRIL

2OO3
2OO3
2OO3
2OO3

PRIJSKAARTEN
PRIJSKAARTEN
PRIJSKAARTEN
PRIJSKAARTEN

Tot zover het laatste kaartnieuws van KC '89 en bij deze de beste wensen voor het nieuwe jaar!!!
Namens het bestuur, Henneke Veldmeijer

1,3.

De

jaarlijkse oliebollenacti e 2002

Evenals voorgaande jaren komen de leden van onze sportvereniging bij u aan huis voor het aanbieden van oliebollen!
Dit jaar zal dit gebeuren op maandag 30 december vanaf 09.30 uur!!!

De opbrengst is voor de verenigingl

1 zak 10 stuks
3 zak witten
1 zak krenten

€ 2,50
€ 6,50
€ 3,00

Uw aankoop steunt onze kasl

Mocht u die dag niet thuis zijn, dan kunt u
ook voór 29 december een bestelling opgeven bij;
Lammie Jongebloed, Boijlenveg 90,

Tel.:421408
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Peuternieuws
NIEUWE PEUTERS
Er zijn vijÍ nieuwe peuters op de peutezaal komen spelen.
Dat zíjn: Niels Veening, GUs Wesselo, Bart Veenstra, Mike van Oort en Noëlvan Oosten.

NAAR DE BASISSCHOOL
Ronald Asma is naar de basisschool gegaan.
VERJAARDAGEN
Jamo v.d. Helm
Cailean Bolle
Guus Dam

21
29
13

december

januari
februari

3 jaar
3 jaar
3 jaar

VAKANTIE
Kerstvakantie

23 december Um 3 januari

WACHTLIJST
Helaas, helaas, we zitten voorlopig vol. Op alle 3 ochtenden
dat we open zijn, zitten we aan het maximale aantal van 15
peuters.

SINT MAARTEN
Op Maandag 11 november was het weer zover.
Alle zelfgemaakte lampionnen mochten weer branden. De kinderen van de peutezaal en de basi+
school vezamelden zich binnen in 'De Oosterbrink". De liedjes werden nog een keer gezongen en
daarna begon de optocht.
Met z'n allen achter de bakfiets met muziek aan. AIs een grote lange slinger gingen we door het
dorp. Wat een mooi gezicht al die lampjes in het donker. Het was ook nog eens prachtig weer. Bij de
school weer aangekomen kregen alle kinderen iets te drinken. Er werd nog even gezongen en iedereen kreeg een zakje met lekkers mee.

1,5.

VRIJWILLIGER

Wij zoeken met spoed een enthousiaste vrijwilliger.
Wie lijkt het leuk om één of meerdere ochtend(en) in de week onze juf te helpen met de peuters.
Het betreft de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Wilt u meer inÍormatie, neem dan kontakt
op met Jannie de Jong tel.421370 oí 42'1634.
SINTERKLAAS
woensdagmorgen 4 december was het weer zover.
Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen op bezoek.
Bijna alle peuters waren aanwezig met papa's en mama's, opa's en
oma's. Het was een gezellige boel. Sommige peuters vonden Sinterklaas en Zwarte Piet een beetje eng. Anderen gingen direct naar
de Sint toe om iets te vertellen. Sinterklaas en Zwarte Piet gingen
op de grond zitten met een grote zak vol met pepemoten en snoepjes, heerlijk.
Vlak voordat Sinterklaas wegging, kregen alle peuters een kadootje.

KINDERPRAAT
Wat hebben jullie van Sinterklaas gekregen?

Savannah - peperno

Ramon
Deamon
Martine

Ruben
Tjeerd
Mike
Guus
Leonie
Julian
Silvan
Rowan

- snoepie handvol
- pepemoten
- baie pop
- boormachine

- zaag
- tjein
- petenootje
- kinderwagen met babyborn en een koffer
- kruiwagen
- kar
- chamPion

26.
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VOORUITBLIK 2003.
Vorig jaar heb ik in de decemberkrant een korte terugblik met betrekking tot activiteiten ten aanzien
van onze school geschreven.
Deze keer maar eens een vooruitblik op basis van de huidige situatie.
* Allereerst de ontwikkeling van ons leerlingenaantal.

Dat vertoont, ook voor de toekomst, een stijgende lijn. Momenteel staan er 1'11 leerlingen op onze
school ingeschreven. Dat voor ons ongekend grote aantal komt niet alleen door de sluiting van de
school in Zandhuizen (4 leerlingen) maar heeft ook duidelijk te maken met de nieuwbouw aan de
Daoken en verdere verhuizingen (5 leerlingen). Een positieve ontwikkeling. Eens te meer een bewijs
dat nieuwbouw, zij het in een op het dorp aangepaste mate, van groot belang is voor de leefbaarheid in het algemeen en de school in het bijzonder.
Ook voor de komende jaren laat de prognose zien dat het aantal leerlingen ruim boven de 100 zal
blijven.

" De omvang van het personeelsbestand groeit gelukkig in gelijke mate mee. Kon ik in de oktober-

krant nog melding maken van het feit dat Anneke Kromhout (voormalig leerkracht aan de school in
Zandhuizen) ons team alleen voor de ochtenden kwam aanvullen, nu is het zelfs zo dat ze bijna de
gehele week, op de woensdagochtend na, aan onze school verbonden is. lk ga er vanuit dat deze
regeling duurt tot de zomervakantie. De mogelijkheid is zelfs nog aanwezig dat Anneke vanaf ongeveer maart 2003 ook de woensdagochtend nog komt opvullen.

* Beide hiervoor genoemde zaken hadden tot gevolg dat de 4 lokalen en 1 speellokaal niet meer
voldoende waren om de groepen te huisvesten.
Voor ons was op korte termijn de oplossing van het ombouwen van ons computerlokaal tot een leslokaal. Ons bestuur, de gemeente, is daar op een zeer prettige wijze direct op ingesprongen en heeft
in de herfstvakantie de nodige aanpassingen laien uitvoeren. Hulde.
Momenteel wordt gekeken naar een meer structurele oplossing. Eerst wordt in kaart gebracht waar
de lange termijnprognose op uitkomt. Mede op grond daarvan zal worden besloten wat er met I in of
aan het gebouw zal moeten gebeuren om, rekening houdend met onze Daltonwerkwijze, voor al die
kinderen een optimale les- en werkruimte te creëren

" Mooi zienze eruit die nieuwe speeltoestellen op de beide pleinen. Met name achter is het toestel
perfect en valt in de smaak bij de leerlingen.
Op het plein vóór hebben de onderbouwleerlingen ook al even kunnen spelen in het rovershol, het
kabouterhuisje en de trein, maar helaas... ..
Het geïmpregneerde hout laat af. Kinderen krijgen gele strepen op de kleding. Noodgedwongen hebben we het spelen erop dus moeten stopzetten en de leverancier opdracht gegeven een en ander te
verhelpen. Dat duurt altijd langer dan iedereen, en dus ook wij, willen. Gelukkig zijn de toestellen
nog niet betaald, maar ook wij zagen liever dat ze weer zo snel mogelijk bespeelbaar waren.
* De organisatie met betrekking tot meer ouderbetrokkenheid begint te werken. Vele ouders hebben
zich namelijk opgegeven om in de doorde ouderraad ingestelde commissies zitting te gaan nemen.
Vanzelfsprekend is het eerst wat zoeken naar de perfecte structuur, maar de formule van een commissie onder verantwoordelijkheid van een ouderraadslid aangevuld met één leerkracht en een aantal ouders, werkt.
Definitieve regels over mandatering, verantwoordelijkheden, budgetten enz. zullen nu nog moeten
worden vastgesteld.

3c.

Uit bovenstaande blijkt dat onze school volop in beweging is.

Wij vezelfstandigen onze organisatie zo, dat iedere betrokkene onder eigen verantwoordelijkheid,
maarwel in onderlinge samenwerking een optimale bijdrage kan leveren aan het uiteindelijke doel:
"leder kind, daarwaar mogelijk, een op maat gesneden individuele begeleiding bieden."
Vooreerst wens ik een ieder, direct of indirect betrokken bij onze school:

Prettige Kerstdagen
en een
Meesterlijk 2003
Geert Pijlman.
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laatsle dag

eerste dag
Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie
Paasvakantie

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

Zomervakantie

23

-

03-01 -2003
28-02-2003
21 -04 -2003
05-05-2003
30-05-2003

12-20A2

24-A2-2003
18-04-2003
28-04-2003
29-05-2003
09-06-2003
30-06-2003

08-08-2003

DATA INZAMELINGSACTIES OUD PAPIER
Zaterdag 25 januari 2003
Zaterdag I maart 2003
Donderdag 10 april 2003

Donderdag 15 mei2003
Donderdag 19 juni 2003

VÊRJAARDAêEN
Januari
I Erwin Boekhoudt
5 Jochem Boeijenga
6 Aaron Dam
7 Daniël Reinbergen
7 Edwin Veening
11 Uilke Bosma
15 Dion van Oosten
17 Dennis Rooks
24 Wiljan Veening
26 Daisy Mieras
27 Hessel Hilhorst

Februari

Maart

4 Ashley Mooij

6 Ruben de Groot
7 Saskia de Vries
10 Rob Klaverboer
10 Sylvia de Vries
11 Jennifer Jager
13 Joella Benders

6 Olrik Lenstra
8 Antoon de Jong
23 Tim de Vries
27 Vincent Spijkers

16 Ruurd Bosma
18 Sanne de Groot

26 Barry Mailly

UURCULTUUR
De kinderen van groep 1 en 2 bezochten Dondedag 21 nov j.l. de voorstelling "Een koning van
niks" in het Vlechtwerk te Noordwolde.
Deze voorstelling werd op fantastische wijze gebracht door 3 mensen van het gezelschap "Tryatef'
uit Leeuwarden
De kinderen en begeleiders hebben er volop van genotenl

3t.

ST. MAARTEN
Een bonte stoet met lichtjes trok elf november door het dorp.
Alle peuters en leerlingen uit de groepen 'l Um 4 liepen met
mooie zelfgemaakte lampions mee. Ook verschillende
leerlingen uit de bovenbouw liepen mee in de optocht.
Na de optocht was er nog een versnapering voor alle leerlingen.
Hierna gingen de meeste kinderen nog even langs de deuren.

SPROOKJE
Op 28 november j.l. gingen de kinderen van groep 3 tot en
met 8 naar zaal Oostra te Noordwolde.
Ze zagen daar het "sprookje": De vloek van Tout - Am - Ooghie".
Het sprookje speelde zich af in Egypte. De kinderen leefden
mee en zagen hoe alles goed afliep. Het sprookje werd opgevoerd door leerkrachten. Dit jaar deed er van onze school geen
eerkracht mee.

SINTERKI.AAS
Het was 5 dec. al vroeg rumoerig in Boijl. Dit jaar waren de Pieten met 2 auto's in de buiten gebieden op pad om alle kinderen wakker te maken met een handvol pepernoten. Volgens Sinterklaas
zijn dit de zgn. "Chaos-Pieten' en zijn die uitermate geschikt voor hun taak: zet het dorp op steltenl
Sinterklaas zelf kwam met twee Zwarte Pieten in een koets rustig het dorp binnen gereden. Opgewacht door alle kinderen van De Oosterbrink. Na een rondrit door ï dorp bracht Sinterklaas een bezoek aan alle groepen.
Sinterklaas praatte met de kinderen en de Pieten deden allerlei kunsten samen met de kinderen.
's Middags hebben alle leerlingen een taaipop verguld.
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na de geboorte van
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IEUWE SINTERKLAASKLEDING.
ln de Sinterklaashoek van groep 1 en 2 hingen dit jaar hele mooie nieuwe verkleedkleren.
Thea Mooij had een nieuw Pietenpak gemaakt, Lolita Smit kleding voor de Sint, terwijl Arend Groen
voor de nieuwe staÍ had gezorgd.
Tijdens het spelen in deze hoek werd de kleding door de kinderen heel veel gedragen, ze voelden
zich echt Sint en Piet.
N

Op de foto poseren Manuela Groen en lris Mooij (leerlingen gr. 3) als Sint en Piet.

BERICHTJE VAN DE OVERBLIJFCOMMISSIE
Hartelijk dank voor de puzzels en spelletjes, die wij gekregen hebben
voor de overblijfkinderen.
Ruimt u op en u denkt.... Wat moet ik toch met die puzzels, spelletjes,
lego, duplo?

IIrfl
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Denkt u dan aan onze overblijfkinderen. Bij slecht weer kunnen zij zich hiermee prima vermaken.
De overbl ijfcommissie.
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TIEN VRAGEN AAN: JuÍ Rixt Meijer-van der Valk
uit Haulerwijk.

1.

Wat is jouw taak op De Oosterbrink?
lk geef Godsdienstige Vorming

2.

Op welke scholen heb je zelf gezeten?
Op de kleuterschool, de lagere school, de ulo en de
opleidingsschool voor kleuterleidsters. Daarnaast heb
ik ook nog de applicatiecursus gedaan.

3.

Heb je een relatie, kinderen?
lkben getrouwd met Hilbrand en hebtwee kinderen: Klaas, hij is 19 jaar, en Rianne, zij is
16 jaar.

Wat zijn je hobby's?
Uitslapen, lezen, Íietsen en mandalatekenen.
5.

Wat is je lekkerste zelfgemaakte gerecht?
Witlofsalade.

6.

Welk t.v.programma vind je leuk?
Kopspijkers, Spoorloos, aclualiteitenprogramma's, Songs of Praise en soms een lekkere
jankfilm.

7.

Welk boek heeft een onvergetelijke indruk op je gemaakt?
Zo'n boek heb ík niet, ik vind veel boeken mooi.

8.

Wat vind je het mooiste plekje van Boiil?
lk zal je eerlijk zeggen, ik kom niet verder dan de school, maar de omgeving van Boijl lUkt me
erg mooi.

9.

Wat is je favoriete vakantieland?
Nederland en dan met name Ameland.

10.

Doe je aan sport?
Ja, ik doe aan zwemmen en ik zit op stuitvolleybal,
fietsen doe ik voor de lol.

BATTERIJEN
Lege batterijen.. U kunt ze bij ons op school tijdens de schooluren in de inzamelton in de hal gooien.
Nog even voor de duidelijkheid:
Wat we wel inzamelen:
- Staafbatterijen

- Knoopcellen
- Batterijenpacks uit bijvoorbeeld boormachines, GSM-telefoons en draagbare computers.
Wat we niet inzamelen:
- Batterijen die geroest, kapot of lek zijn
- 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 milieustraat van de gemeente.

Alvast bedankt.
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Sinterklaascadeautjes groep
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We zijn wel heel erg verwend
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Het kerstproject, waar we met alle groepen aan werken, heet:

Kerstmis, een feest van dromen
Eén van de opdrachten was schrijf een droomwens voor jezelf en schrijf een
droomwens voor de wereld. Hieronder kunt u de resultaten lezen.
L--,,

O

o

Jiske Dassen:
Mijn droomwens is, dat ik in de dierentuin wil werken
en dat ik dan de tijgers vlees geef.
Mijn droomwens voor iedereen is, dat de hele werr:ld
een sprookje is en dat iedereen kan toveren.

Lisa Bergsma:

Mijn droomwens is, dat ik springruiter word

en

kampioen word.
Mrjn droomwens voor iedereen is, dat ze lief voor
elkaar zijn en dat ze niet meer ziek zijn.

,
\--/l
)
Herwin Marks:
Sabine Spijkers:
"\
Mijn droomwens is, dat ik geen ruzie kijg met ientand. Mijn droomwens is, dat ik boer word en dat ik eín \
Mijn droomwens voor iedereen is, dat er geen oorlog goed voetballer word.
meer is en dat de mensen niet arm zijn.

Mijn droomwens voor de wereld is, dat hij zo blijft,
maar meer vrede.

Marjolein Reinbergen:
Mijn droomwens is, dat ik later graag met paarden wil

Silvia van den Berg:

Mijn droomwens is, dat ik later heel goed kan
paardrijden en dat ik heel goed kan springen met mijn

werken. Dat ik een manege heb en dat ik er heel veel

paard.
geld mee verdien.
Mijn droomwens voor iedereen is, dat de oorlog stopt en Mijn droomwens voor iedereen is, dat de wereld een
dat het vrede wordt op de wereld en dat de arïne mensen goed leven krijgt en dat de wereld eten krijgt.
rijk worden....nou niet zo rijk, dat wij arm worden, maar
gewoon heel gewoon.
Erwin Boekhoudt:Mijn droomwens
is, dat ik heel goed kan paardrijden.
Kimberley van Oort:
Mijn droomwens voor iedereen is, dat
Mijn droomwens is, dat ik een grotere pony krijg.
geen oorlog heeft.
Mijn droomwens voor de wereld is, dat iedereen
gelukkigen gezond

is.

V

Astrid Bruursema:
Mijn droomwens is, dat ik later

Bastiaan Russchen:
Mijn droomwens is, dat ik brandweerchef word.
Mijn droomwens voor iedereen is, dat ik voor iedereen
een robot maak, die de afuas kan doen en kan koken.

een manege ga
opbouwen en ik wil later dierenarts worden.
Mijn droomwens voor iedereen is, dat alle mensen
van de wereld beter worden.

Marco Asma:Mijn droomwens is,
Lieke Klijnsma:
Mijn droomwens is, dat ik alle zieke dieren kon

dat ik uren achter de computer lnag.

Mijn droomwens voor

de wereld is,
dat er geen oorlog meer is.

Wiljan Veening:
Mijn droomwens is, dat ik

helpen.
Mijn droomwens voor iedereen is, dat de arme landen
rijker worden.

de rijkste man van de wereld

ben.

Mijn droomwens voor iedereen is, dat niemand ann

is.

Tim de Vries:
Mijn droomwens is, dat ik burgemeester kan worden,
Mijn droomwens voor iedereen is, dat de mensen
weer beter worden.

Remon van der Velde:
Mijn droomwens is, dat ik goed in voetballen en trainen
om geld te verdienen.

Matthijs de Jonge:
Mijn droomwens is, dat ik profvoetballer

Mijn droomwens voor iedereen is, dat de doden weer

word.

Ievend worden

Mijn droomwens voor

en dierenarts

de wereld is, dat er overal
wede was en dat niemand meer ruzie maakt.

Jouke de Jong:

José de Vries:

Mijn droomwens is, dat ik op karirte zit. Mijn droomwens is, dat ik nooit meer naar school
hoef.
Mijn droomwens voor iedereen is, dat
Mijn droomwens voor iedereen is, dat er vrede is
er geen oorlog is.
in andere landen.
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Kerst eten oP school.
Kerst is leuk.
Kadootjes uitPakken.
Kerstboom versieren.
De kerstman komt.
Met de familie bij elkaar zijn'
SneeuwPoP maken.
Sneeuwschuiven.
Kerstliedje zingen.
Wat eten we met kerst?
Chocolade belletjes en zovoort'
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André, SYlvia en Bertine
De kerstman
ophingen
Er waren eens twee kinderen, die hun kerstsok
hij wou net weglopen'
De volgende ochtend zagen ze de kerstman,
Ze zeiáen:"Hallo". De kerstman schrok heel erg'
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Endekerstmanrendeheelhardnaarzijnslee.
Oe kinderen doken stiekem in de zak' De kerstman
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Josje, Frida en Silvia.
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Zag het en bracht ze weer naar bed'
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Kerstmis
oit iuut zal het kerstdiner weer een succes worden'
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De kerstman zal er ook wel zijn
En we gaan ook weer in de klas eten'
De meèste kinderen verheugen zich er op'

0

Zoals de meeste hebben ze ook trek in de soep'
Ik denk dat iedereen in hun klaslokaal eten'
óe Suffen vinden het korte tijdje met kerstmis
gelukkig erg leuk.
met kerstmis'
En daaro* róàt"n wij met zijn allen lachen

\

t-I
I

/

i

,z
1o

\il

v

De kerst
Bij Jelmer en ludith gaan ze gourmetten'
rÀ Ui1 Hidde gaan ze groente eten'
En de kerstboom oPtuigen'
En als het vriest gaan we schaatsen'
Ook gaan we kerstballen kapot gooien'
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Hidde, lelmer en ludith
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Winfred, lerko en RobbY
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AGENDA
19 december

20 december
27 december
30 december

31 december

Kerstmiddag - ANBO
Kerst-prijskaarten - Tineke & Ramona
Tussenzaal"de Tille", aanvang 20.00 uur
Competitiekaarten - KC '89
Tussenzaal "de Tille", aanvang 20.00 uur
Oliebollenactie - Sport
Vuurwerkspektakel - O. J. P.
BoijlCentrum, aanvang 0.00 uur

* 2003 * 2003 * 2003 * 2003 * 2003 * 2003 *
1

januari

4 januari
18 januari
19 januari

22 januari
25 januari
25 januari
15 februari

21 februari

7 maart
8 maart
22 maart

Nieuwjaarsstunt - O.J. P.
Nabij "de Tille", aanvang 0.30 uur
Nieuwjaarinstuif - O.J, P,
"Feesthok de Tille", aanvang 01.00 uur
Biljartdag - Biljartvereniging "'t Zwaantje"
Café "de Tille", aanvang 08.30 uur
Biljartdag - Biljartvereniging "de Stoters"
Café "de Tille", aanvang 08.00 uur
N ieuwjaarsconcert Gemengd Koor Boijl
Dorpshuis "de Tille", aanvang 1 1.00 uur
Stembureau "de Tille" de gehele dag geopend
Kaartmarathon - KC'89
Tussenzaal "de Tille", aanvang 10.00 uur
Oud Papier - "de Oosterbrink"
Kunst & Kitsch/Bingo/Karaoke - Dorpsgem.
Dorpshuis "de Tille", aanvang
16.00 uur / 19.00 uur / 22.00 uur
Min i-playbackshow - Kinderwerk
Dorpshuis "de Tille"
Kinder- en Jeugddisco - Dorpsgemeenschap
Dorpshuis "de Tille", aanvang 19.00 en 22.00 uur
Oud Papier - "de Oosterbrink"
Cabaret "Zonder Haa/' & "Terry West Trio" - Dorpsl
Dorpshuis "de Tille", aanvang 20.00 uur
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