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Even Buurten
Bi’j Harmke
Niet veel nieuws deze keer vanuit onze buurt.
Wel willen we van de gelegenheid gebruik maken om Arnold, Carla, Chantal en Twan Derks heel veel
succes en geluk te wensen op de boerderij in Zwiggelte! Het is goed om te horen dat zij, na
terugkomst uit Amerika, een nieuwe plek hebben gevonden waar ze zich nu al opgenomen voelen in
de dorpsgemeenschap.
Verder wensen we iedereen hele fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2012!
Jantje en Anne-Marie

De Daoken

Boschoordweg

Wist u dat………………….?
 Sven Vermeeren een dagje in het ziekenhuis heeft mogen doorbrengen? De dokter heeft de
amandelen verwijderd en nu gaat het weer goed met Sven.
 Thijs Tolman in korte tijd zijn C-diploma heeft gehaald. Thijs, veel plezier ermee.
 Rick Dumoulin intussen weer zonder pennen in zijn been loopt, hopelijk zien we hem weer
snel op het voetbalveld.
 De jaren voorbij vliegen? Anne en Griet Slot waren op 8 november 12,5 jaar getrouwd. Dit is
met een gezellig feest gevierd.
 Een gevulde veilingkar met rommel voor de markt erg zeer kan doen als je deze op je hak
krijgt? En dat dan een bezoekje aan de dokterswacht kan opleveren?
 In deze crisistijd er toch weer een rijkelijk verlichte kerstboom op ons veldje staat te pronken?
De mannen zijn hier weer dagen mee bezig geweest.
 Dat onze buurtgenoot Woeste Willem zijn laatste optreden met PUIK tijdens oudejaarsnacht
heeft? Wegens emigreren van één van de medespelers gaat de band onder een andere naam
door. Dit wordt vast een PUIK optreden!
 Dat onze buurt nog meer muzikale talenten heeft, daar zullen we in de toekomst nog wel meer
van horen.
 Roelof en Jannie heerlijke gerookte zalmforel, gerookte forel en zalmforel salades hebben en
deze ook te koop aanbieden. Belangstelling? bel 0561421889.
 Wij iedereen een fijne kerst en een gezond 2012 toe wensen.
Rina & Thea

Meuleveldweg

Rijsberkamp

Nou het nieuws in onze buurt is deze keer beperkt.
Jelly Postma heeft prachtige kunststof kozijnen in haar huis laten zetten.
Bij de familie Aberson is een mega dakkapel geplaatst wat ongetwijfeld veel ruimte en een mooi
uitzicht geeft.
Zonder onze buurman ging het ingespannen Friese paard alvast een eindje rijden over de straat.
Oooh dat was wel spannend...
Namens de buurt wens ik iedereen goede kerstdagen en een zalig uit einde.....
Wilma Bouwman
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Boijl Centrum
Hier weer wat nijgies uut Boijl Centrum.
Op 19 november waren wi’j uutnodigt deur Godelieve Ramackers veur een brunch bij Gasterij het
Builtje om samen met familie en vrienden heur 70ste verjaordag te vieren. ’t Was hiel gezellig en goed
verzorgd. Godelieve nogmaals bedankt.
Dan was er nog een feesien in de buurt. Op 1 december stond er bij familie Terpstra een groot
spandoek in de tuun, want dat was de dag waarop Gerrie 50 jaor leeden veur ’t eerst het levenslicht
zag. De garage werd versierd want dat mos natuurlijk worden gevierd. En et was me toch een feest,
tot in de kleine uurties ging et deur. ’t Was hiel gezellig en ie worden maar ien keer 50, daor doei et
dan ok veur.
Veur een posien terogge dee Ryan Greaves Lord een onaangename ontdekking. Het bleek namelijk
dat zien crosmoter verdwenen was.
Gelokkig zagen ze enkele daegen laeter in de omgeving iene die op zien moter rondreed, zodat ie nou
weer bij zien rechtmatige eigenaar terogge is.
Ziezo dit was het weer. Ik wil jim nog gezellige Kastdaegen toewensen en een gelokkig en gezond
Ni’jaor en tot de volgende keer.
Annie
Alweer is er bijna een jaar voorbij en als ik dit stukje schrijf is Sinterklaas
vertrokken en zie ik bij een aantal huizen in onze straat de kerstverlichting
weer branden. Gezellig!
Na een maandenlange grondige verbouwing hebben Ryan Greaves Lord en Djoeke afgelopen maand
hun huis op nummer 4 betrokken. Jongelui, hopelijk kunnen jullie nu wat uitrusten van het vele werk
en wij wensen jullie heel veel geluk op dit adres.
WELKOM FLOOR Mariska en Sebastiaan hebben op 28 november een dochtertje gekregen.
Ze heet Floor Veenstra. Omdat Floor een beetje te vroeg kwam moest ze nog een poosje in het
ziekenhuis blijven. Inmiddels is Floor thuisgekomen op nummer 12.
We feliciteren Mariska en Sebastiaan en wensen hun heel veel geluk met het kleine meisje.
Op 26 september is Louis Philipoom geopereerd en heeft hij een gloednieuw kniegewricht gekregen.
Louis herstelt goed en loopt met nog maar één kruk. En dat is maar goed ook want niets kunnen en
niks mogen, dat is niks voor Louis. Hij schrijft zelf nog een stukje in deze krant.
Marc Platje heeft er weer een papiertje bij verworven, hij is geslaagd voor schildersgezel. En dat is
natuurlijk een felicitatie waard, Marc van harte proficiat.
Het huis op nummer 3 wordt weer door Henny en Angelino Serra bewoond. Na twee jaar in een
appartement in Groningen te hebben gewoond zijn ze eind november terug gekomen naar Boijl. Voor
broer Piero Serra is een mooie studio gevonden binnen de gehandicaptenzorg in Groningen en hij is
daar zielsgelukkig mee. En omdat het huis nog niet verkocht is was de stap snel gezet. Van harte
welkom ‘thuis’ aan de Kerkweg.
Alle Boijligers wensen we vredige Kerstdagen, een goede jaarafsluiting en een gelukkig 2012
Namens bewoners van de Kerkweg, Corry en Rudy
Ingezonden bericht
Na 3 maanden op de wachtlijst gestaan te hebben na mijn kijkoperatie, was het maandag 26
september eindelijk zover. Ik moest mij melden bij Tjongerschans om 10.30 uur en om 13.30 uur werd
ik geopereerd en had ik mijn nieuwe knie.
Na flink oefenen mocht ik donderdag naar huis waar normaal 5 dagen voor staat.
De warme belangstelling van de buurt was zeker een stimulans voor mij en ik wil ieder bedanken die
hiertoe bijgedragen hebben in de vorm van bezoekjes, beterschapkaarten en andere vormen van
belangstelling. De enorme fruitschaal (de hele fruitafdeling van C1000 zat er volgens mij in)
was helemaal overweldigend, het geeft mij een gevoel van eer en blijdschap dat ik in Boijl woon.
Groeten, Louis Philipoom
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Snelshutte
NIEUWE BEWONERS
Het duurde inderdaad even, voor we ons meldden bij de nieuwe bewoners van Doldersumsestraat 2:
het ‘huis achter de ijsbaan’. In mei vertrokken Ferdi Tummers en Trudie Pit naar Oosterstreek. Vanuit
Amersfoort kwamen Marcel van Dijk (52) en Bernice Bronsema (30) naar het mogelijk wel meest
idyllische plekje van de straat: verborgen in het groen op bijna een are eigen grond.
Ze zijn dan ook nog altijd enthousiast over hun nieuwe huis, een groot verschil met hun woning in het
hart van Amersfoort. Ze hebben er graag een wat ingewikkeld leven voor over, vertellen ze bij de
houtkachel en de koffie. Ze zijn na een half jaar nog altijd blij het drukke centrum van het land
ingeruild te hebben voor het rustige en mooie gebied van Boijl.
Marcel was jarenlang werkzaam bij KPN, sinds een jaar of twee is hij als inkoper van logistieke
concepten verbonden aan Schuring in Harderwijk, een partner-organisatie van KPN. Bernice werkt bij
de KLPD, de landelijke politiedienst, waarvoor ze het grootste deel van de week in Assen werkt en
een dag in Driebergen. Ze verleent administratieve diensten, soms mag ze ook assisteren bij
verkeerscontroles. Daarvoor is ze opgeleid als buitengewoon opsporingsambtenaar.
Een belangrijk deel van hun vrije tijd besteden beide nieuwe bewoners aan de sport. Marcel heeft zijn
opleiding genoten aan het CIOS. In dat verlengde was hij tot enkele jaren geleden als hoofd opleiding
verbonden aan de jonge voetbalclub in Almere, sindsdien is hij hoofd jeugdopleiding bij de
Amersfoortse vereniging CJVV.
Ook Bernice is bij dezelfde club actief, ze speelt sinds kort namelijk in het dameselftal, dat uitkomt in
de eerste klasse. ‘Ik was eigenlijk gestopt met voetbal op dit niveau, maar ze hebben me pas
gevraagd. Ik had weliswaar een trainingsachterstand, maar intussen gaat het weer’, zegt Bernice, die
haar conditie op peil hield met fietsen en paardrijden (in Wapse).
De sportieve activiteiten vragen natuurlijk tijd, maar ze waren pas ook de reden voor een tweeweekse
trainingscursus in India, waar aan de opleiding van de jeugd nog heel wat verbeterd moet worden.
Tijdens deze sessie zijn mooie contacten gelegd.
Tijdens hun schaarse vrije tijd – waarin vooral Marcel ontspanning zoekt in gitaarmuziek – kijken ze
graag even naar de prestaties van de voetballers uit Boijl en lijkt het hen een goede gedachte straks
een balletje mee te slaan op het tennisveld. En wie weet, zo mijmeren ze nog even door wanneer we
huiverend de herfstavond weer in duiken, wordt het een echte koude winter. ‘Reken maar dat we ons
snel gaan melden bij de ijsclub.’
Jeannette en Reimer

Graag wil ik hierbij een ieder heel hartelijk bedanken voor de kaarten, telefoontjes en bezoekjes
tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis .
Omdat ik vanwege mijn ziekte op dit moment niet aan De Brink kan wonen,
verblijf ik op dit moment bij mijn schoonzuster en zwager in Nijeveen.
Adres: Familie De Boer
Kolderveen 55
7948 NH Nijeveen
Vanuit Nijeveen groet aan een ieder
Jan Hofman, Brink 17
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De Bekhof
Beste buurtgenoten,
We zijn alweer in de decembermaand aangeland en het sinterklaasfeest is al achter de rug, op naar
de Kerst en Jaarwisseling.
Intussen zijn er ook witte postduiven gesignaleerd bij de boerderij van Henk Jan en Carla.
Dat is een teken dat er voorbereidingen worden getroffen voor een huwelijk, we zijn benieuwd!
Minder leuk nieuws is dat 2 gezinnen ons buurtje hebben verlaten en wel de familie Sierdsema en de
familie Brouwer. De familie Brouwer, weten we, is inmiddels verhuisd naar Zorgvliet, wij wensen hun
daar veel woonplezier.
Natuurlijk hopen we dat we zo spoedig mogelijk nieuwe buurtgenoten kunnen verwelkomen en de
woningen weer bewoond zullen worden.
De woning van onze ex buurtgenote Wietske Jonkers is verkocht, we zijn heel benieuwd naar de
nieuwe bewoners.
We hebben ook nog een ziekenboeg deze keer.
Miranda was druk met uitruimen van de camper en ja hoor het laatste karwij was de schuldige, pats
daar schoot het in de rug, dus rustig aan nu en geen Zumba voorlopig!
Dan moet Anne eerdaags geopereerd worden aan z’n arm en Jaap aan de spataderen.
Alle drie wensen we sterkte en natuurlijk beterschap toe.
Kleine Nynke Gutterswijk heeft al 2 maanden een spreidbroek aan, vanwege de stand van de
heupjes. Eén dezer dagen beslist de dokter of het goed gaat en dat hij af mag. We horen het wel.
Trouwens, ondanks die spreidbroek kan die kleine al flink kruipen en ronddraaien, dus gelukkig heeft
het haar al die tijd niet zo in de weg gezeten.
Meer nieuws uit huize Gutterswijk.
Marianne is weer volop aan het werk als verloskundige.
Nu mag ze een opleiding gaan volgen tot klinisch verloskundige, wat nodig is wanneer je in het
ziekenhuis werkt. Ze heeft er erg veel zin in, dus we wensen haar veel succes!
Ook Silvia is aan het lessen, maar dan in een auto. Silvia doe je best zodat je gauw je rijbewijs haalt,
we horen het nog van je.
Dan is er nog een oproep van onze buurtgenote Joy.
Een stiltecentrum in de kerk van Boijl.
Beste dorpelingen,
Mijn naam is Joy Werdmuller von Elgg. Ik ben van plan om een stiltecentrum op te
zetten in ons schitterende Boijlerkerkje.
Wat is een stiltecentrum? Het is een ruimte waar iedereen, jong, oud, kerkelijk, niet kerkelijk, buiten de
eigen leef-of woonsituatie tot zichzelf kan komen.
Het is een plaats van bezinning, waar je bijvoorbeeld een kaarsje kunt branden (als herinnering aan
een dierbare overledene of gewoon voor de sfeer), je gedachte kunt neerschrijven in een
‘intentieboek’, de bijbel of ander spiritueel boek kunt lezen.
Het is een plaats van bespiegeling ook, waar je afstand kunt nemen van het alledaagse.
De bedoeling is dat er op bepaalde momenten ook een vrijwillig(st)er aanwezig zal zijn, voor een
luisterend oor, een praatje onder het genot van een kopje thee of koffie.
Ons kerkje is bij uitstek geschikt om ook als stiltecentrum dienst te doen, los van de religieuze functie.
Hier zijn door het gebruik en de architectuur de rust, de bezinning en de spiritualiteit vanzelfsprekend
en voelbaar aanwezig.
Een stiltecentrum op deze mooie plek geeft voor een grotere groep mensen een meerwaarde aan zo’n
belangrijk gebouw.
Ik wil me graag inzetten om dit stiltecentrum mogelijk te maken en vraag jullie bij deze of er in het dorp
en omgeving belangstelling voor is, en wie er eventueel en aantal uurtjes over heeft om ook als
vrijwilliger aanwezig te zijn.
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Willen jullie zo vriendelijk zijn op mijn voorstel te reageren, zowel positieve als negatieve reacties en
eventuele ideeën of invullingen zijn zeer welkom.
Misschien heeft iemand thuis bijvoorbeeld interessante boeken of lectuur voor in het stiltecentrum, of
aanvullende voorstellen.
De bedoeling is dat het een plekje wordt voor ons allemaal!
Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties.
Je kunt me bellen op tel. nr: 475380, of mailen naar yoydevivre@hotmail.com
Joy sluit haar oproep af met een ieder fijne kerstdagen en een fantastisch 2012 toe te wensen, waar
wij, Gerrie en Yvonne, ons natuurlijk van harte bij aansluiten!
Tot volgend jaar!
Gerrie en Yvonne.

Hallo,
Op buurtje De Wissel is al een tijdje de koe van Alie en Wim Kleinhoven vermist.
Wie o wie heeft deze koe gezien? Hij heeft voor Alie en Wim een speciale waarde.
Weet iemand waar hij is? Het wordt zeer gewaardeerd indien hij wordt teruggebracht
naar Boijlerweg 125!
Alvast bedankt!
We wensen iedereen hele gezellige feestdagen en een gelukkig en gezond 2012 toe!
Groetjes van Helga en Sabine

Heeeel graag wil ik iedereen bedanken voor de
GEWELDIGE SURPRISEPARTY
ter ere van mijn zoveelste verjaardag……iets met een 0 en een 5 er in 
Lange tijd was het motto “Hennes wil het niet weten, maaaar wij gaan het niet vergeten”, en het moet
gezegd, het was een super verjaardag, zonder twijfel de mooiste ooit!!!!
Ontvoerd worden uit de kantine door mijn kinderen en dan belanden in een enorm gezellige feesttent
die vol staat met vrienden & familie, heerlijke hapjes en meeeer dan genoeg drankjes… tja dan kan het
Sarah worden, waar ik toch wel tegenop zag, niet meer stuk!!!!!
Vriendschap is een illusie wordt er wel eens gezegd… nouuuu het tegendeel is bewezen, ik heb écht
vrienden en ik ben er trots op!!!
Bedankt allemaal en natuurlijk en zeker niet op de laatste plaats een bedankje voor mijn drietal,
Janine, Jacob en Josje én hun partners, Harold en Marc.
Jullie geheimzinnigheid rond mijn verjaardag heeft me
wakker gehouden maaaaar de puzzelstukjes zijn in elkaar
gevallen en jullie zijn mijn toppers!!!!!!!!!!

Na het stiekem versieren van mijn tuin, om klokslag 00.00
uur op 8 december,
de eerste proost met vriendinnen………
Henneke
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PROTESTANTSE GEMEENTE BOIJL
In en rond de kerk…
HOE ZO GEWOON?
Onze streekgemeente is een kleine gemeente waar grote dingen gebeuren. Elke zondag is er een
kerkdienst in één van de drie dorpskerken. Voorgangers uit diverse buurgemeenten verzorgen in
afwisseling met mij deze diensten. Meestal zijn het ‘gewone’ diensten. Al vind ik dat niet het goede
woord. Met een ‘gewone’ dienst bedoel ik te zeggen dat het diensten zijn waarin geen speciale dingen
gebeuren.
Maar terwijl ik dit schrijf, denk ik dat klopt niet, Erica. Elke zondag is speciaal en nooit gewoon. Het is
immers de plek waar je viert dat God om mensen geeft en hen vasthoudt. Het is de plek waar week in
week uit de woorden die Jezus in de praktijk bracht, uitgesproken worden als we samen hardop het
Onze Vader bidden. Het is de plek waar zondag op zondag uitdrukking wordt gegeven aan de werking
en de kracht van Gods Geest. Nee, de zondag is juist geen gewone dag. Het is een bijzondere dag.
Een dag waarop je even pas op de plaats maakt en viert dat God van mensen houdt en wij
bemoedigd worden te houden van de ander én van onszelf.
Toch zijn er van die zondagen die extra feestelijk zijn doordat er een kindje gedoopt wordt of een
ouderling of diaken bevestigd wordt. Of wanneer je samen in een volle kerk kerst viert of op de laatste
dag van het jaar samenkomt om de gestorvenen bij naam te noemen en een kaars voor hen aan te
steken. In herinering zijn zij bij ons op de grens van oud naar nieuw.
BIJ DE DIENSTEN
24 December om 19.00 uur is er traditiegetrouw de kerstavonddienst in Boijl. In deze dienst is Gert
Plomp uit Makkinga de voorganger. Het kinderkoor o.l.v. Mirjam Cornelisse werkt ook weer mee. Zij
hebben samen met Minie Diever een kerstspel ingestudeerd. Het thema van de overdenking is Wil je
het even vasthouden? Niesje Rozema vertelt een vrij kerstverhaal. Na afloop is er voor iedereen
warme chocolademelk met een kerstkransje. Het belooft een afwisselende kerstdienst te worden met
mooie kerstliederen. U bent van harte uitgenodigd.
25 december is er om 10.00 uur in Makkinga een extra
feestelijke kerstdienst voor heel jong tot zeer oud. We zijn
blij met de medewerking van een ad hoc kinderkoor die met
Jantsje Dijkstra 4 liedjes heeft ingestudeerd. Ook nemen de
kinderen een deel van het gesproken woord voor hun rekening.
Deze dienst is voor alle inwoners van de dorpen. Voorganger is
Erica Plomp-den Uijl. Een dienst met veel muziek en vol
zingevende verhalen en gedichten geven de bezoekers het
échte kerstgevoel.
Oudejaarsavond
31 december is er om 19.30 een samenkomst in Boijl. In deze dienst worden de overledenen uit het
afgelopen jaar herdacht en denken we terug aan wat was en wat komen gaat. Op de grens van oud
naar nieuw kunt u een kaars aansteken voor wat zorgen geeft. Voorganger is Erica Plomp-den Uijl.
ZIEK-ZIJN EN HEELHEID
In onze dorpen zijn veel mensen ziek. Sommigen al langer, anderen ernstig en weer anderen niet
levensbedreigend, maar wel hinderlijk en pijnlijk. Al die zieken wens ik kracht en indien mogelijk een
goed herstel. Zelf ben ik ook een poosje uit de running. Mijn diensten zijn overgenomen door
collega’s. Met kerst hoop ik weer zover te zijn, om lange tijd te kunnen staan. Ik verheug me erop weer
mobiel te zijn. Al moet ik half december en begin volgend jaar ook nog twee ingrepen aan mijn polsen
ondergaan. Dan mogen mijn handen even rustig aan doen.
Mijn ziek-zijn biedt mij tijd voor geestelijke groei en bezinning. Ruim dertig jaar geleden kreeg ik toen
ik diabeet werd van mijn broer een boekje met de titel “de zin van het ziekzijn” van Friedrich Weinreb.
Daarin schrijft Weinreb dat het Hebreeuwse woord voor ziek-zijn ‘chole’ ook de betekenis gewoon
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heeft. Ziektes horen bij de sleur van alledag. Horen bij het leven van mensen. Daar tegenover staat
een woord “kadosh’ dat heilig betekent. Daarin zit het woord heel-zijn. Het zijn twee uitersten die in
een mensenleven samenkomen; je ziek-zijn en je heelheid. Zoals het aardse en het hemelse elkaar
raken in een kerstnacht lang geleden. Kwestbaarheid en goddelijkheid komen samen in het
vertrouwen dat een mens zoveel meer is dan een lichaam alleen.
Synodeleden ontvangen douchemeter van Kerk in Actie
'Zon, wind en water zijn elementen die we associëren met ontspannen. Maar tegenwoordig zien we
ook kansen om deze elementen in te zetten als energie-voorzieners.' Zo begon het filmpje van Kerk in
Actie over duurzaamheid in de kerken, dat werd getoond tijdens een presentatie op de vergadering
van de generale synode.
Evert Jan Hazeleger, directeur Kerk in Actie: 'Duurzaamheid is samen te vatten in drie V’s:
Verminderen, Veranderen, Vergoeden. Verminderen van energiegebruik, veranderen van bestaande
gewoonten en het vergoeden van onze verspilzucht. Dat laatste vraagt om meer toelichting. Vooral
arme mensen aan de andere kant van de wereld zijn namelijk slachtoffers van onze verspilzucht. Dit
kunnen wij vergoeden door projecten van Kerk in Actie te steunen.
Kerk in Actie Interactief helpt mensen in het Zuiden een beter leven op te bouwen zonder het milieu te
belasten. Daarmee vergoeden wij onze belasting van het milieu aan deze kant van de wereld.' Ook
het Landelijk Dienstencentrum Utrecht wil duurzaam te werken. Sinds dit jaar wordt bijvoorbeeld de
CO2-uitstoot vergoed. Daarmee is het Dienstencentrum een klimaat neutrale organisatie geworden.
Kerk in Actie riep ook de synodeleden op om duurzaam te leven. Om hen hierbij te helpen, ontvingen
zij een douchemeter in de vorm van een zandmeter. Bekijk het filmpje op You Tube en lees meer op
www.pkn.nl/actueel bericht dd 11 november 2011.
Kom met Kerst in Actie
De slogan van de kerstcampagne van Kerk in Actie is dit jaar ‘Kerst in Actie: Geef om ieder kind’. Op
de speciale Facebook-pagina Kerst in Actie kunt u aangeven wat uw kerstactie is. Via de inspiratiegids
op de website www.kerkinactie.nl/kinderenindeknel kunt u inspiratie opdoen voor kerstacties. Gaat u
een bezoekje brengen aan een buurvrouw die alleen is? Of bakt u koekjes voor uw kinderen?
Misschien stuurt u wel een kaartje naar kinderen in de sloppenwijken van Yogyakarta (het project dat
centraal staat in deze kerstcampagne van Kerk in Actie). Wat u ook gaat doen, meld het via het
prikbord op de Facebook-pagina van Kerk in Actie!
Ook kunt u daar een gratis CD bestellen met acht kerstkliederen. Via deze site kunt u ook de
kerstkrant ‘Pure liefde’ bestellen.
Filmavond
Unter der bauern 11 januari 20.00 uur in de kerk van Boyl.
Vanaf 19.30 uur is er koffie of thee. Na afloop praten we nog even na onder het genot van een
drankje.
Verfilming van de memoires van de joodse Marga Spiegel. Daarin beschrijft ze hoe moedige boeren
haar man hebben verstopt en haarzelf en haar dochtertje onder valse naam op de boerderij hebben
laten wonen. Op het helpen van joden staat de doodstraf en de Nazi's zijn bijzonder waakzaam en
houden alles in de gaten. Het is een romantische film over een boerenfamilie waar angst, hoop en
liefde door elkaar lopen.
Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End.
Tel. 0516-441477; e-mail de.pastorije@hetnet.nl

PREEKROOSTER FRIESLANDS END
24 dec. Frieslands End / Boijl
19.00 u.
Frieslands End / Makkinga
19.00 u.
Frieslands End / Elsloo
20.30 u.
25 dec. Frieslands End / Makkinga
10.00 u.
Frieslands End / Elsloo
17.00 u.
31 dec. Frieslands End / Boijl
19.30 u.
Frieslands End / Elsloo
20.30 u.

dhr. G. Plomp
mevr. H.M. Plomp
mevr. H.M. Plomp
mevr. H.M. Plomp
mevr. H.M. Plomp
mevr. H.M. Plomp
mevr. H.M. Plomp

Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstmorgendienst
Kerstfeest Zondagsschool
Oudejaarsdienst
Oudejaarsdienst

Voor informatie: mevr. T. Driehuyzen-Bloem (scriba), Makkinga, tel. 0516-441205
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INGEZONDEN
Geachte landeigenaren, vrijwilligers en betrokkenen bij Jacht Boijl in 2011.
Het jachtseizoen 2011/2012 is weer begonnen en wij - het organisatiecomité van de Jachtvereniging
Soestdijk voor Jacht Boijl - dromen alweer van een herhaling in 2012.
Wij zijn natuurlijk niet vergeten dat dit evenement rond Boijl afgelopen maart niet zonder uw aller hulp
gerealiseerd had kunnen worden en dat het succes in hoge mate aan uw belangeloze medewerking te
danken is geweest. Tegelijk hebben we met veel plezier kunnen constateren dat dit evenement voor
alle betrokkenen en de inwoners van Boijl een leuk evenement was.
Graag willen wij u bedanken voor uw belangstelling en suggesties op onze informatieavond op
9 november jongstleden in Gasterij het Builtje.
De datum van 7 maart om de slipjacht rond Boijl te houden is inmiddels vastgelegd bij de gemeente
en wij kijken er naar uit met u, dichter bij de datum, over de verdere voorbereidingen van gedachten te
wisselen.
Hierbij treft u een afbeelding aan van het voorgenomen trace met daarin alvast de kleine
veranderingen die wij op de informatieavond met u bespraken. Wij hopen u hiermee in de gelegenheid
te stellen ons eventueel aanvullende opmerkingen en suggesties te geven.
Mocht u nu al plannen voor 2012 hebben die wellicht de loop van het trace over uw grond op 7 maart
aanstaande zouden kunnen beïnvloeden, dan horen wij dat graag zodat we met u over alternatieven
kunnen overleggen.
Wij willen u nu al hartelijk bedanken dat u dit bij goede grond weer samen met ons mogelijk wilt
maken.
Met u hopen wij dat het in 2012 een nog leuker evenement met nog meer belangstelling en
betrokkenheid uit de gemeente Weststellingwerf/Boijl zal worden. Mochten er in uw omgeving mensen
zijn die ook bij het evenement willen helpen; bijvoorbeeld als verkeersregelaar of ruiters die paarden
willen uitstappen bij de stops of de sonneurs willen helpen om hun hoorns bij de hand te hebben, dan
horen we dat graag om hen op te nemen in onze communicatie met u allen. De slipjacht zal zich
afspelen tussen 13.00 en 17.00 uur op woensdag 7 maart.
Wij wensen u alvast een goede kerst en een goede jaarwisseling en verwachten u allen in 2012
gezond te mogen weerzien.
Organisatiecomité slipjacht Boijl.
(Karin Heere, Antoine de Graaf,
Max Schep, Hanne Wolf 06-24174575;
hanne.wolf.new@gmail.com)
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Willewarkerspries 2011
Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2012 wordt voor de
tweede keer de VKD Willewarkerspries toegekend aan een bijzondere vrijwilliger
in onze gemeente. Het herinneringsbeeldje en de wisselbeker worden uitgereikt
door burgemeester Gerard van Klaveren.
De VKD heeft de besturen van Plaatselijk Belang gevraagd om een vrijwilliger voor te dragen, die
opvalt door zijn of haar bijzondere inzet voor het dorp. Dit is vaak een hele moeilijke keuze; er zijn
immers zoveel mensen actief in een dorp en eigenlijk zouden heel veel mensen een dergelijke prijs
verdienen. De VKD is zich daar terdege van bewust, maar vindt ook dat, door die ene vrijwilliger in het
zonnetje te zetten, de rest van de vrijwilligers in datzelfde dorp er ook een zonnestraaltje van
meepikken en zeker niet minder gewaardeerd worden!
U bent allemaal van harte welkom tijdens de uitreiking op dinsdag 10 januari om 19.00 uur in het
gemeentehuis.
WMO Burgerplatform nieuws
Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, werden gemeenten verplicht
om een WMO Burgerplatform op te richten, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de
gemeente.
De diverse werkgroepen van het platform te weten: ouderen, jeugd, ggz, mantelzorg en vrijwilliger,
communicatie, armoede werk en inkomen en toegankelijkheid hebben allemaal hun plannen voor het
komend jaar ingeleverd.
De mantelzorgwerkgroep heeft de uitkomsten van de mantelzorgenquête gebundeld in een brief aan
de gemeente met adviezen, die de werkgroep noodzakelijk acht voor mantelzorgers om hun vaak
zware taak vol te houden.
De werkgroep "toegangelijkheid" heeft van de gemeente bericht
gekregen dat de het strooibeleid niet veranderd wordt. De diverse fases
van strooien blijven hetzelfde. Dat betekent dat de prioriteit niet ligt bij
verzorgingshuizen, kinderopvang, scholen etc. Het platform betreurt dit,
vooral ouderen worden in hun verplaatsingen belemmert als er sneeuw
ligt. De gemeente heeft wel toegezegd te willen kijken of er sneeuw
geruimd kan worden door mensen van de groenvoorziening.
De werkgroep toegankelijkheid heeft ook een eerste inventarisatie
gemaakt van knelpunten die de toegang belemmeren, zoals bijvoorbeeld
te smalle fietspaden, slechte verlichting, geen doorgang voor rolstoelen etc. Als u suggesties,
opmerkingen,
aandachtspunten
hebt,
laat
het
ons
weten
via
ons
mailadres:
burgerplatformwmo@weststellingwerf.nl
Namens de Verenging Kleine Dorpen Weststellingwerf,
Anne-Marie van der Geest
info@vkd-weststellingwerf.nl
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DORPSNIEUWS
OJP groter dan ooit…
Het is al weer een tijdje geleden dat wij wat van ons hebben laten horen, maar de nieuwjaarsviering
staat weer voor de deur en dat is voor ons het sein om als oudejaarsploeg weer actief te worden.
Daarom willen wij iedereen graag informeren waar de OJP voor staat en wat de OJP zoal doet.
Douane spel + nieuwbouw Boschoordweg!
Vorig jaar heeft de OJP, in tegenstelling tot de twee jaren ervoor, geen radio uitzending verzorgt in de drie
dagen voor oud & nieuw. Ondanks het feit dat we hiermee hele mooie tijden hebben gekend vonden wij
het toch tijd voor iets nieuws. Misschien komt de piraat in ons later nog weer een keer naar boven, maar
verandering van spijs doet eten. Natuurlijk hebben we vorig jaar niet stilgezeten en met het
nieuwbouwbord aan de Boschoordweg en het douanespel met de jeugd, hebben we toch weer een heel
leuk jaar gekend.
We zijn alweer een tijdje onderweg met een OJP groep die in de 56 jarige historie nog nooit zo groot is
geweest. Er zijn dit jaar 9 nieuwe leden bijgekomen wat het totaal brengt op 39 ‘man’. Ook dit jaar
proberen we er rond oud & nieuw weer iets spectaculairs van te maken, maar zoals u van ons gewend
bent kunnen we daar niet al te veel over loslaten. Wel kunnen we alvast meldden dat PUIK dit jaar haar
laatste optreden gaat geven met de instuif, daarover leest u verderop meer!
Instuif
Na de vuurwerkshow en het uitreiken van de cadeaus is er voor iedereen de mogelijkheid om het nieuwe
jaar te vieren in het dorpshuis van Boijl. Dit feest wordt georganiseerd door de OJP. Het is van belang dat
u weet, dat het bedrag dat u tekent op de lijst niet wordt gebruikt om het feest te kunnen bekostigen.
Dit jaar gaan we weer voor het concept wat twee jaar geleden werd geïntroduceerd, wat betekent dat je
gewoon munten kan halen. Vorige jaar hebben we onze eigen OJP munt laten maken die ook dit jaar weer
gewoon geldig is. Omdat het feest alleen kostendekkend hoeft te zijn is de prijs van een munt normaliter
€ 1,00. Dit jaar zal de prijs echter eenmalig worden verhoogd naar € 1,25 om de extra kosten die worden
gemaakt i.v.m. met het optreden van PUIK (podium, licht, geluid, geluidsman, etc.) te kunnen dekken. Er
wordt dan ook geen entree gevraagd.
Oprichting
Al meer dan 56 jaar verzorgt OJP ’t Zwaantje de festiviteiten rondom de nieuwjaarsviering. De reden van
de oprichting is ontstaan door twee oorzaken. Eén oorzaak was het ‘togen’ in Boijl. In Boijl was het
namelijk de gewoonte om alles wat los en vast zat naar het schoolplein te slepen. De omvang van het
togen nam steeds grotere vormen aan. Met trekkers en opleggers werd Boijl en omgeving afgestruind. De
spullen die verzameld waren, werden dan op het schoolplein neergezet. Deze konden dan nieuwjaarsdag
weer opgehaald worden. Tijdens het togen ging er ook wel eens wat kapot. Deze reparaties werden altijd
keurig vergoed. Politie de Vries, destijds de dorpsagent in Boijl, was de bemiddelaar in deze gevallen.
Voor 8 vrijgezelle mannen was dit alles de aanleiding om een oudejaarsploeg op te richten. Die zorgde
ervoor dat het togen een halt toegeroepen werd. Bovendien was de gedachte: het geld dat eerst gebruikt
werd om de schadegevallen te betalen, kon voor een veel beter doel gebruikt worden. Deze twee
doelstellingen werden door de 8 vrijgezelle mannen nagestreefd en ondanks dat het begin moeilijk was,
werd toch hun doel bereikt.
En nog steeds is de vereniging springlevend. Bestond de OJP bij de oprichting uit 8 man, op dit moment
telt ons ledenbestand 39 jonge ongetrouwde mannen. Hierbij komt ook nog eens dat alle vergaderingen
druk bezocht worden en dat iedereen zijn steentje bijdraagt om alles tot een succes te laten worden.
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Nieuwjaarsviering
In de loop van de jaren zijn de activiteiten van de OJP wel wat veranderd. Het togen wordt al lang niet
meer gedaan, maar nog steeds zorgt de OJP ervoor dat alles rondom de nieuwjaarsviering soepel
verloopt. Hierbij spelen de activiteiten zich de laatste jaren rondom de kroeg af. Rond 00:30 uur wordt
begonnen met een spectaculaire vuurwerkshow. Ook doen er altijd wel een paar bekende en minder
bekende mensen Boijl aan tijdens de zogenoemde ‘stunt’. Dit zorgt elk jaar weer voor hilarische taferelen.
Verenigingsleven
Een ander jaarlijks ritueel zijn de cadeaus voor de verschillende verenigingen in Boijl. Op dit moment zijn
er zo’n 20 verenigingen. Hier worden ook de Basisschool en de Peuterspeelzaal bij gerekend. Elk jaar
mogen alle verenigingen een lijstje inleveren waarin aangegeven wordt welk cadeau ze graag zouden
willen ontvangen. Wanneer alle wensen op een rijtje gezet zijn, wordt er een keuze gemaakt welke
verenigingen in aanmerking komen voor een cadeau. Hierbij staat van te voren vast dat de OJP geen
geldbedragen weggeeft. Geprobeerd wordt om ieder jaar zoveel mogelijk verengingen tevreden te
stellen. Tot op heden is dit aardig gelukt. Enkele sprekende voorbeelden zijn de grote kerkklok in Boijl, de
gordijnen in de achterzaal van de Tille en de A.E.D.‐kast van drie jaar geleden.
65+‐pakketjes
Naast de cadeaus voor de verenigingen wordt ook rekening gehouden met de oudere bewoners in Boijl.
De OJP zorgt ervoor dat alle mensen die 65 jaar en ouder zijn een ‘overlevingspakketje’ krijgen. Hierin
zitten vooral kwalitatief goede eet‐ en drinkwaren. Nu is het niet zo dat zonder dit pakketje de mensen de
winter niet doorkomen. Maar ieder jaar horen wij dat dit pakket voor veel mensen een verrassende
aanvulling is, een pakketje dat zeer welkom is bij de mensen. Ook de OJP krijgt steeds meer te maken met
de strengere regelgeving. Het is voor ons niet meer mogelijk om een uitdraai te krijgen van de 65 plussers
in Boijl. Daarom zal tijdens het lijstlopen tussen de spreekwoordelijke neus en lippen door gevraagd
worden wie hiervoor in aanmerking komt.
Lijstlopen
Zoals u wel zal weten, kunnen er geen activiteiten worden gedaan zonder financiële steun. En dat is ook
binnen onze vereniging het geval. Het is belangrijk om te weten dat binnen de OJP alles op vrijwillige basis
wordt gedaan. Daarbij komt dat veel dingen waar wij gebruik van maken, niet bekostigd hoeven te
worden. Hierbij speelt de kroeg ’t Builtje’ altijd een belangrijke rol.
Voor veel mensen is het daarom niet onbekend dat de OJP tussen Sinterklaas en Kerst langs de deuren
gaat met een intekenlijst. Via deze intekenlijst worden alle acties gefinancierd. De opbrengst van deze lijst
wordt voor de volledige 100% besteed aan cadeaus, 65+‐pakketjes en de stunt. Iedereen die de OJP een
warm hart toedraagt mag een vrij bedrag tekenen. Hier is geen minimaal en al helemaal geen maximaal
bedrag aan gekoppeld. Ieder jaar wordt er netjes getekend op deze lijst, hier zijn wij uiteraard erg blij
mee. Wij hopen dat u dit jaar ook weer uw steentje kunt bijdragen. Want zonder deze steun kunnen wij
de activiteiten niet tot een succes maken.
Wij hopen dat we u voldoende hebben geïnformeerd over de gang van zaken wat betreft de
Oudejaarsploeg in Boijl. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen wanneer we bij u aan
de deur komen tussen Sinterklaas en Kerst. Samen met uw bijdrage hopen wij de start van het nieuwe
jaar weer goed te kunnen laten verlopen en iedereen in het dorp tevreden te kunnen stellen.
Graag zien wij u terug bij de nieuwjaarsviering om 00.30 uur buiten, naast het café ‘de Tille’, voor onze
befaamde vuurwerkshow. Vervolgens bent u welkom in het dorpshuis ‘De Tille’ voor de uitreiking van
cadeaus en instuif. Dit jaar zal de cadeau‐uitreiking en stunt in het dorpshuis ingekort worden zodat we
zo lang mogelijk van PUIK kunnen genieten!
KOMT ALLEN!!!
Met vriendelijke groet, OJP ’t Zwaantje
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Mededelingen vanuit bestuur Dorpsbelang
Het was wel even wennen na de zomervakantie. Het bestuur van Dorpsbelang zonder Anne-Marie
van der Geest. Nogmaals alle begrip voor het besluit dat zij heeft genomen maar wij zullen haar wel
missen. Anne-Marie nogmaals bedankt voor wat je in de afgelopen jaren hebt gedaan én hebt bereikt.
Gelukkig hebben wij met Jelly Oosterveld een goed nieuw bestuurslid en kunnen wij nog regelmatig
een beroep doen op Gerard Prins en Henk Roeles. Voor de zomervakantie moesten wij nog even
bijkomen van het bericht dat de verbouwing van de Tille niet door kon gaan. Vervolgens hebben Henk
Roeles, Gerard Prins en ondergetekende besloten om nog een ultieme poging te wagen om uit de
impasse te komen. Binnen het bestuur hebben wij de plannen voor de verbouwing bijgesteld en
vervolgens begin september een eerste gesprek gevoerd met wethouder van der Zee. Vanaf dat
moment ging het allemaal erg snel. Uiteindelijk hebben wij de toezegging van de gemeente ontvangen
dat wij op een bedrag van €71.666 mogen rekenen voor de aanpassing en verbouwing van ons
Dorpshuis.
Zoals gebruikelijk is dit maar 1/3 van het bedrag dat uiteindelijk nodig is om de verbouwing uit te
kunnen voeren. De overige gelden moeten worden verkregen door bijdragen vanuit de provincie en
diverse fondsen (meestal ook 1/3) en het restant moet door acties en zelfwerkzaamheid door het dorp
zelf worden opgebracht. Al met al zal dat nog een behoorlijke inspanning vergen.
Er is snel een renovatiecommissie (secr. AM van der Geest) ingesteld en deze heeft er geen gras over
laten groeien. Er is inmiddels toestemming van de gemeente om een gedeelte van het oorspronkelijke
plan uit te voeren mits de bijdragen van de provincie, fondsen, acties en zelfwerkzaamheid daarvoor
toereikend zijn. Er is een informatiebijeenkomst belegd, waarin de plannen werden toegelicht en het
mogelijk was om vragen te stellen. De suggesties vanuit die bijeenkomst (o.a. het niet verplaatsen van
het toneel) zijn op dit verwerkt in een definitief plan. Dat plan wordt door de woningbouwvereniging
Weststellingwerf (die ons in het hele traject geheel belangeloos heeft ondersteund door
bouwtekeningen te maken en een gedegen kostenraming op te stellen) uitgewerkt in een definitieve
begroting en vervolgens kan er een start worden gemaakt met de fondsenwerving.
De renovatiecommissie roept via deze weg inwoners van Boijl op om op welke manier dan ook
medewerking te verlenen aan het uiteindelijk realiseren van de plannen. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met de secretaris van de commissie of een van de overige leden
(Geert Pijlman, Gerard Prins, Henk Roeles). Wij hebben uw hulp en steun nodig om ons
Dorpshuis duurzaam te verbouwen. Wij houden u op de hoogte!

Vrijwilligers
Een tijdje geleden zijn de vrijwilligers van de Tille door ons
benaderd met het verzoek om door te geven of men nog als
vrijwilliger beschikbaar is en voor welke werkzaamheden.
Velen van u hebben al gereageerd maar als u dat nog niet
gedaan heeft, of als u u wilt aanmelden als nieuwe vrijwilliger
dan kunt u dat doorgeven aan Tineke van der Walle of Jelly
Oosterveld.
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Verkeer
Het laatste stuk van de Bekhofweg richting de Linde is door de gemeente deels opnieuw geasfalteerd
en de bermen zijn opgeknapt.
Na een melding van ons heeft de gemeente de paaltjes aan de Boijlerweg weer allemaal recht gezet.
Na klachten van omwonenden over stankoverlast van de put bij de kruising
Boijlerweg/Doldersumsestraat heeft dorpsbelang contact opgenomen met de gemeente. Daar kregen
we te horen dat een nieuwe put besteld was, maar dat daarvoor een lange levertijd was. Inmiddels is
er een nieuwe put geplaatst en zijn hopelijk de problemen voorbij.
AED (gaat verhuizen…)
De herhalingen zijn weer achter de rug, met dank aan deze
vrijwilligers, en de winter staat voor de deur.
We hebben in overleg met Daniël Stuurman besloten om onze AEDkast te verwarmen (met een verwarmingselement) tijdens de koude
winterdagen. Het blijkt dat “de plakkers” en de accu tijdens de vorst
hun kracht verliezen en daarna niet meer voldoende bruikbaar zijn.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling!
Tevens is daarom besloten om de AED “te verhuizen”. Hij komt nu aan
de muur van het dorpshuis “De Tille” te hangen, alwaar we gebruik
kunnen maken van de stroom die we nodig hebben.
Daarnaast zullen we zorgen voor een extra aanwijspunt richting de AED.

Website per 1 februari 2012
Na lang zweten en puffen is het dan bijna eindelijk zover!!
Per 1 februari 2012 gaat onze website live. Je kunt ons vinden op www.boijl.com (plak deze link in je
browser als het zover is!!).
Ga eens kijken en heb je nog op- of aanmerkingen en laat het ons weten.
Het hele gebeuren is in samenwerking met René Russchen tot stand gekomen.
Wat we nu nog moeten doen is zoveel mogelijk verenigingen en bedrijven “koppelen” aan onze site.
Ook deze actie krijgt zo spoedig mogelijk een vervolg.

Woningbouw in Boijl
Na een gesprek met de directeur van de Woningstichting in Wolvega (de eigenaar van het perceel
bouwgrond aan de Boschoordweg) is voor ons als Dorpsbelang de hoop op het op termijn realiseren
van enkele nieuwe woningen weer gestegen. De Woningstichting is nog steeds wel bereid om met ons
naar de mogelijkheden voor realisatie van verschillende woningtypen te kijken. De mogelijkheden
kunnen variëren van zelfbouw tot huur en
cascobouw.
Nu realiseren wij ons dat we nog niet zo lang
geleden een oproep hebben gedaan voor
belangstellenden voor koop, huur enz. Toch
willen we u nog één keer vragen om uw
eventuele belangstelling voor het wonen aan de
Boschoordweg aan ons door te geven. Hoe
meer potentiële kandidaten er op onze lijst staan
des te meer onze inspanningen om iets
gerealiseerd te krijgen, kans van slagen heeft.

U kunt zich aanmelden (ook voor meer inlichtingen) bij: Geert Pijlman tel. 0561-421729
Gerard Prins tel. 0561-421743
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Commissie Renovatie Dorpshuis De Tille
Eindelijk kunnen we aan de slag!
De gemeente heeft een bijdrage toegezegd voor de renovatie van ons dorpshuis en nu kunnen de
plannen concreter gemaakt worden. De verenigingen en vrijwilligers van De Tille worden per mail
regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken, maar ook via de dorpskrant en via
www.dorpsbelang-boijl@hyves.nl willen we iedereen met regelmaat bi’jpraoten.
Voordat de tekening definitief werd, heeft iedereen in het dorp de kans gehad om er zijn of haar zegje
over te doen tijdens een informatiebijeenkomst op 27 oktober j.l. Met Berend Slot, Roelof de Nekker,
Janneke Bayle en Tineke van der Walle zijn daarna de laatste puntjes op de i gezet en kon d e
tekening opgenomen worden in het projectplan dat nu naar alle fondsen onderweg is. We moeten
waarschijnlijk een klein half jaar wachten op de toezeggingen van de verschillende fondsen en dan
kan de klus aanbesteed worden.
Op de tekening kunt u zien wat deze klus precies inhoudt. We gaan dan uit van de alternatieve
tekening van de miva, het mindervalidentoilet.
 Het asbestdak wordt door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd en er worden nieuwe dakplaten
aangebracht
 Er wordt centrale verwarming aangelegd, die in verschillende circuits gebruikt kan worden
 De kapstokken in de garderobe wordt anders ingedeeld
 Tegen de achterwand van de hal komt een mindervalidentoilet
 Daarnaast komt een werkkast, die afgesloten kan worden
 In de grote zaal komt een verlaagd plafond en een geluiddichte, mobiele scheidingswand
 Er komt een nieuwe dubbele deur in ‘zaal 1’
 De bar wordt opengebroken en vergroot
 Van de huidige berging wordt een gedeelte ingericht als keuken en een deel als berging
 Er komt in de nieuwe keuken een deur naar buiten, zodat bevoorrading langs deze weg kan
plaatsvinden
De oorsprong van al deze plannen ligt in 2009, in de enquête en de keukentafelgesprekken die we
met elkaar hebben gevoerd over de toekomst van ons dorpshuis. We waren het er unaniem over eens
dat het dorpshuis open moest blijven en gemoderniseerd. Onder leiding van Tineke hebben we met
vrijwilligers de tent open kunnen houden en nu is het dus tijd om in actie te komen voor de
modernisering.
Ik weet zeker dat, straks wanneer alles klaar is, we heel veel plezier gaan hebben van ons dan veel
gezelliger en gerieflijker dorpshuis. Dan kunnen er meerdere en kleinere groepen tegelijk terecht.
Ook bekijken we de mogelijkheid om bepaalde diensten uit te breiden, zoals een informeel spreekuur
van Thuiszorg De Friese Wouden.
Heeft u ideeën of suggesties voor nieuwe activiteiten voor ouderen, jongeren of voor iedereen
natuurlijk, laat het ons dan weten! Het zou mooi zijn wanneer er een activiteitencommissie opgericht
zou kunnen worden. Wordt vervolgd….
Met vriendelijke groet,
Anne-Marie van der Geest
( voor degenen die denken ‘ze was toch weg bij Dorpsbelang?’ Dat is ook zo, maar de toekomst van
het dorpshuis ligt mij na aan het hart en daar wil ik me graag nog voor inzetten)
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Gemengd Koor “Boijl”
Het traditionele Nieuwjaarsconcert is op 15 januari a.s. om 11.00 uur in
de Tille te Boijl.
Net als vorig jaar werkt het kinderkoor o.l.v. Mirjam Cornelisse ook weer mee.
Het gezongen programma is heel gevarieerd zoals:
“Over the Rainbow”, “Wat a Wonderful World”, “Panis angelicus”,
“The Blessing”: In the morning when you rise, I bless the sun, I bless the skies....
Een mooi programma, voor elk wat wils.
Komt u luisteren? Dan wordt de Tille , net als in 2011, weer tot de laatste plaats bezet.
Welkom.

Toneelvereniging “Nut en Genoegen”
Zaterdag 10 december hebben wij onze 1e uitvoering gespeeld van het stuk, “Roef Radtie op
vekaanzie”. Onze kersverse regisseur Mieke Veldkamp kon ’s middags om 14.00 uur een 50-tal
bezoekers welkom heten. Aan de reacties in de zaal te horen viel het goed in de smaak en werd er
veel gelachen. Gelukkig hebben we weer wat nieuwe leden kunnen werven zo maakte Anke Slot haar
debuut zaterdagmiddag. Bij het ter perse gaan van de dorpskrant zullen we ook onze 2e uitvoering
gespeeld hebben maar we willen u de foto’s niet onthouden.
Zaterdag 14 januari 2012 spelen wij in het Vlechtwerk in Noordwolde, we werken mee aan het
jubileumfeest van de Stellingwarfer Schrieversronte. Samen met de Nortepé singers uit Noordwolde
en toneelvereniging Oosterstreek vinden wij het leuk als ook Boijl vertegenwoordigt wordt. Hier zullen
nog 2 potentiële leden hun debuut maken te weten Marjan From en Jorrit de Vries. Wij zouden
natuurlijk fantastisch vinden als u ons aan komt moedigen. De avond begint om 20.00 uur.
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Koersbal in Boijl
OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP
Door diverse omstandigheden, o.a. verhuizing, ziekte etc. is het ledenbestand bij onze koersbalvereniging wat aan het dalen.
Misschien kunnen we via deze oproep aan u ons ledenbestand weer wat aanvullen voor het spelen
van koersbal.
Het koersballen is een spel, een beetje lijkend op jeu de boules, maar dan binnen.
We spelen het spel op de woensdagmiddagen van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur in de de grote zaal
van ons dorpshuis de Tille.
Misschien heeft u interesse om eens een keer te komen kijken of wellicht hieraan mee te doen.
De kosten hieraan verbonden bedragen €6,-- p.p. per maand en dient aan het begin van iedere
maand te worden voldaan.
We spelen dit seizoen nog tot eind april 2012.
Wellicht heeft het uw interesse gewekt, (dat zou mooi zijn) want van jong tot oud kan dit spel gespeeld
worden.
We zouden willen zeggen, kom eens vrijblijvend kijken op een woensdagmiddag!! Liever nog, doe een
keer gezellig mee op één van de komende middagen en raak enthousiast om te koersballen.
Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Namens Koersbal Boijl, graag tot ziens!!
Arie van der Sel
Wim van der Hoef

tel. 0561 421286
tel. 0561 850817

Zoals velen van jullie misschien al weten ben ik op 10 september jl. verhuisd naar
een aanleunwoning in Wolvega. Een hele stap na bijna 70 jaar aan de Boijlerweg 35
gewoond te hebben. Het huisje begon me wat in de steek te laten en gezien mijn
leeftijd en naar de toekomst toe was een andere woonvorm, met meer
verzorgingsmogelijkheden, de nieuwe stap in mijn leven. Een moeilijke beslissing, maar die moeten
ook genomen worden. De fijne tijd die ik in Boijl heb gehad kunnen ze me echter niet meer
afnemen en daar wil ik alle Boijligers voor bedanken.
Ik woon nu aan de Hortensiastraat 5, 8471 KK Wolvega en mijn tel.nr. is ongewijzigd gebleven
t.w. 0561-421231. Als jullie eens langs willen komen zijn jullie hartelijk welkom.
Verder wil ik u vanaf deze plaats een Goede Kerst en een Gezond Nieuwjaar toewensen.
Met vriendelijke groet, Wietske Jonkers-Hoogeveen.

NB Tevens wil ik hierbij mijn lidschappen e.d. van de plaatselijke verenigingen
opzeggen.
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Dorpsgemeenschap
We kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde dorpswinteravond, de Spel & Quizavond, maar
liever nog kijken wij met u vooruit naar wat de Dorpsgemeenschap nog in petto heeft…

NIEUWJAARSINSTUIF
Op vrijdag 6 januari organiseren wij speciaal voor de jeugd een
spetterende NIEUWJAARSINSTUIF
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn van harte welkom op deze
instuif vanaf 18.30 uur.
Waar? In de Tille natuurlijk want dáár gaan we met elkaar gezellig
tot 19.30 uur het nieuwe jaar verwelkomen!!
Vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur willen we graag knallend het nieuwe jaar inluiden met alle kinderen uit
de groepen 5 t/m 8.
We rekenen op jullie allemaal want de jeugd heeft de toekomst… zo ook in 2012!!!

WAMPEX
Vrijdag 4 februari is het dan weer zo ver… DE WAMPEX
Dit sportieve evenement wordt georganiseerd voor de jeugd van groep 8 t/m 18 jaar.
Voor vragen (bijvoorbeeld over de samenstelling van de groep), de spelregels en/of
opgave kunt u zich wenden tot Tineke van der Walle, tel. 06 27236932

BONTE AVOND
Op veler verzoek organiseren wij in 2012 weer een fantastische en amusante BONTE AVOND
Die avond kunt u zich allemaal in- en uitleven als een geweldige komiek, prominente musicalster,
beroemde artiest of sexy diva.
Alleen of samen met buurtgenoten, vrienden en/of vriendinnen, mag iedereen die avond zijn/haar
momentje of fame pakken!!
Voor het bühnegevoel is er vrijdagavond 16 maart gelegenheid om te oefenen.
Zaterdag 17 maart hopen we er, vanaf 20.00 uur, met elkaar weer een geweldige,
gevarieerde show van te maken!!!
De avond valt of staat bij voldoende deelname dus wacht niet te lang met opgeven,
maar bel uw act zo spoedig mogelijk door naar Tineke van der Walle, tel. 06 27236932

Graag tot ziens!!
Bestuur Dorpsgemeenschap Boijl
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SPORT
Tennis
TENNISVERENIGING BOIJL
Hieronder enkele van onze activiteiten:
LADDERCOMPETITIE
Dit is een interne competitie, van 1 mei tot 1 november.
Ieder lid kan meedoen en bepaalt zelf hoe vaak men wil spelen. Alle deelnemers
beginnen bij aanvang van de competitie onder aan de ladder. De ladder is in dit geval een driehoekig
bord. De opzet is om iemand die een tree hoger op de ladder staat uit te dagen voor een wedstrijd.
Win je, dan ruil je van plaats op de ladder.Op die manier kun je naar boven of naar beneden gaan.
Diegene die op 1 november bovenaan staat is winnaar van de competitie.
DORPENTOERNOOI
Boijl heeft ook dit jaar weer meegedaan met het dorpentoernooi. Er is
gespeeld tegen teams uit de dorpen; Haulerwijk, Oosterwolde, Wijnjewoude
en Bakkeveen. Boijl heeft met 1 team meegedaan. De vaste spelers van het
team waren; Wil Douma, Bas Swildens, Ton Kee en Hester Jippes. Henk van
de Boer, Mariska Vaandrager en Marieke van de Molen hebben ingevallen
daar waar nodig. Met elkaar hebben we helaas de rode lantaarn weten te
bemachtigen. Het was nog een nek aan nek race met Oosterwolde,
maar toch…..
Volgend jaar doen we weer mee en wie weet laten we dan de lantaarn een keer bij een ander. Het
dorpentoernooi wordt altijd afgesloten met een gezellige tossavond waar alle deelnemende teams aan
meedoen. Oosterwolde heeft dit jaar de afsluiting georganiseerd, het was weer een gezellig en
sportief samenzijn.
TENNISLES
Er zijn weer 10 tennislessen georganiseerd dit jaar, 5 voor de zomer- en 5 na de zomervakantie. Men
wordt ingedeeld in groepen van 4 van gelijk tennisniveau. Zo’n 14 mensen hebben afgelopen jaar les
gehad van Jolanda Buurlage.
BIBBERTOERNOOI
Een onderling toernooi waarbij men tegen clubleden speelt. Dames tegen dames, heren tegen heren
en mix. Het is allemaal dubbelspel. Er wordt ’s avonds gespeeld.
Na inschrijving wordt er een speelschema gemaakt. Als je niet kunt spelen op de aangegeven avond
dan spreek je met de tegenstander een andere avond af. De uitslag van de gespeelde wedstrijd wordt
doorgegeven. Het bibbertoernooi duurt een winterperiode.
Meld je aan als lid van onze vereniging. De jaarlijkse contributie bedraagt maar € 70,= voor
volwassenen en maar € 35,= voor jeugd tot 18 jaar. Wil je eerst eens proberen of tennis iets
voor je is, ook daarvoor hebben we leuke regelingen en natuurlijk is er de mogelijkheid om
tennisles te nemen. We organiseren regelmatig toernooien en op woensdagavond is de
zogenaamde toss-avond.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris:
Gerard Prins Boijlerweg 71, tel. 0561- 421743
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Volleybalvereniging SDO (Samenspel Doet Overwinnen) is een vereniging die in 2004 is ontstaan uit
de volleybalverenigingen VV Boijl en NOVO'81 uit Noordwolde. Wij bieden op dit moment bijna 50
leden uit Boijl, Noordwolde, Oosterstreek, Zandhuizen, Doldersum, Oosterwolde, Vinkega,
Oldeholtpade en Steggerda de mogelijkheid om sportief bezig te zijn. Naast volleyballen organiseren
we ook meerdere gezellige activiteiten voor onze leden.
B-JEUGD, DAMES EN HEREN COMPETITIE
We hebben een B-Jeugd, Dames (5de klasse) en Heren (3de klasse) team die op vrijdagavond
competitiewedstrijden spelen in het rayon Heerenveen. De woensdagavondse trainingen en
thuiswedstrijden vinden plaats in de sporthal De Duker te Noordwolde.
CMV JEUGD
Cool Moves Volley (CMV) is speciaal gericht op kinderen in
de leeftijd van 6 jaar t/m 12 jaar. Door middel van
verschillende niveaus leer je stapsgewijs volleyballen! Cool
Moves Volley is een sport met veel 'coole moves': opslag,
pass, set-up, smash, blok en duik. Binnen Cool Moves
Volley zijn er zes niveaus, waardoor iedereen op zijn eigen
niveau kan leren smashen, duiken, serveren en blokken.
Naast de wekelijkse training organiseert de Nevobo elke
maand een CMV toernooi waaraan onze jeugd ook mee doet. Op dit moment
hebben we een team die net begint met volleyballen, dus meedoet op niveau 1 (6 t/m 8 jaar), we
hebben ook een team die al een aantal jaar met elkaar speelt en al op niveau 6 goed mee kan komen.
RECREANTEN VOLLEYBAL
Ons recreantenteam is de laatste jaren zeer gegroeid, ze bestaan alweer uit 14 personen! Hierdoor
doen ze sinds vorig jaar ook mee aan de maandelijkse Dorpencompetitie in Vledder.
LEDEN
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Jong en oud, getraind en ongetraind, jullie zijn allemaal van
harte welkom. Kom langs, neem je sportkleding mee, dan kun je meteen meetrainen. Eerst kijken mag
natuurlijk ook. Je kan vier keer gratis mee trainen om kennis te maken. Zie voor de trainingstijden
onze vernieuwde website: www.vv-sdo.nl.

SDO VLECHTERSTOERNOOI 2012
Voor alweer de zesde keer organiseren we dit voorjaar het Vlechterstoernooi in sporthal De Duker. De
voorbereidingen zijn net begonnen, de exacte datum is ook nog niet zeker maar vooralsnog gaan we
uit van woensdagavond 14 maart 2012. Iedereen die zin heeft om een avond te volleyballen is
welkom. Voorbeelden van eerdere deelnemers zijn: C1000, Brandweer Noordwolde, Novy De Jong,
Fixet Noordwolde, maar ook samengestelde team zoals De Dollies (fam. Dolstra) of Buurt De
Geldering uit Noordwolde.
Hoe kan je mee doen?
 Als team (minimaal 6 spelers)
 Individueel, je wordt dan bij een team van SDO ingedeeld
 Opgeven kan tot uiterlijk 22 februari 2012 bij: Inge van der Geest: vlechterstoernooi@vv-sdo.nl of
06 12 68 92 99
Zie voor meer informatie, de vernieuwde website www.vv-sdo
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Korfbal
KV LEONIDAS NOORDWOLDE
Informatie over korfbalvereniging Leonidas uit Noordwolde.
De Kangoeroe Klup is voor kinderen vanaf 3 jaar. Hier kunnen de
kinderen 1 maal in de 14 dagen op zaterdagmorgen in de gymzaal
een uurtje lekker sporten met leeftijdsgenootjes. Er worden veel
spelletjes gedaan met ballen, pionnen, hoepels, muziek en nog veel
meer.
Voor meer informatie: Rixt Pietersma, tel. 0561- 433779.
De Kaboutergroep is bestemd voor kinderen vanaf 5 jaar en zij
maken op speelse wijze kennis met korfbal.
Bij de Welpengroep, vanaf 6 jaar, ligt het accent op spelenderwijs
aanleren van de beginselen van de korfbalsport. Vanaf de welpen
kunnen de kinderen naast het trainen ook competitie spelen. Er
wordt in leeftijdscategorieën gespeeld. De korfbalsport kent een
aparte veld- en zaalcompetitie, dus er wordt het hele jaar gesport. In de winter vinden de trainingen en
wedstrijden in de sporthal of gymzaal plaats, in het voor- en najaar lekker in de gezonde buitenlucht
op ons korfbalveld aan de Elsweg. Momenteel zijn in de basisschoolleeftijd F-, E-, D-pupillen en Caspiranten binnen Leonidas actief. Lijkt het uw kind leuk om te gaan korfballen, dan bestaat de
mogelijkheid om een paar keer geheel vrijblijvend aan een training mee te doen.
Voor meer informatie over de kaboutergroep, welpengroep en jeugdteams:
Wilma Boonstra, tel. 06-252221203
Naast het beoefenen van de korfbalsport organiseert de activiteitencommissie van Leonidas voor al
haar jeugd zo nu en dan leuke en gezellige activiteiten. Verder ontvangen alle leden 10 maal per jaar
het clubblad “Leonidas-Nieuws”
Leonidas zoekt dringend nieuwe leden vanaf 18 jaar en ouder voor haar midweekteam en de senioren
teams! Wilt u een actieve sport in teamverband gaan doen of het korfbal weer gaan oppakken, neem
dan contact op met: Wilma Boonstra, tel: 06-252221203
Kijk ook eens op de website van Leonidas: www.kvleonidas.nl
Hoofdsponsor van Leonidas is C1000 de Jong
Leonidas is voor iedereen!

Voetbal
CLUB VAN 50
Beste club van 50 leden,
Dankzij jullie financiële ondersteuning is de kantine prachtig geworden! Het zat al
enorm lang in de pen maar dit jaar is het dan eindelijk gerealiseerd, onze dank
hiervoor! Dit valt en staat natuurlijk ook met de vele vrijwilligers die hier heel veel tijd
aan hebben besteed, ook hen willen wij nogmaals danken.
Op een nog vast te stellen datum aan het begin van het nieuwe jaar volgt een vergadering voor de
leden van de club van 50.
Als bestuur willen wij jullie allen een fijne decembermaand toewensen en wij hopen jullie na de
winterstop in goede gezondheid weer te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groet,
Edwin Kraakman
Voorzitter vv Boijl
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Nieuwjaarsbijeenkomst VV Boijl

Op zaterdag 7 januari houdt het bestuur
van VV Boijl
haar traditionele nieuwjaarsreceptie.
Ook dit jaar zijn alle leden, vrijwilligers, sponsors,
supporters en iedereen die VV Boijl een warm hart
toedraagt weer uitgenodigd om het nieuwe jaar
feestelijk in te luiden!
U bent van harte welkom in de kantine
vanaf 20.00 uur.
De receptie duurt tot uiterlijk 01.00 uur.
Voordat het zover is wensen wij iedereen fijne
feestdagen toe en een prettige jaarwisseling.
Wij hopen jullie op 7 januari te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VV Boijl
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OLIEBOLLENACTIE
Op donderdag 29 december a.s. heeft sportvereniging DOS haar
oliebollenactie. Deze jarenlange traditie draait op vrijwilligers die de sport
een warm hart toedragen. Ook u kunt ons helpen de sport draaiende te
houden door oliebollen te kopen van onze venters, of rechtstreeks te af
te halen in de sportkantine in Boijl.
Vanaf 10.00 uur zijn onze heerlijke oliebollen al verkrijgbaar bij ons
verkooppunt bij de A.H.B. in Boijl.
Een zak witte bollen kost € 3,50, krentenbollen € 4,50.
De eerste venters starten ‘s morgens om 10.00 uur en zullen de
volgende buurten bezoeken:
Boekelte, Rijsberkamp, Bekhofweg, richting Zandhuizen,
Doldersumsestraat, Boijlerstraat, Alterveersweg, Schoollaan,
Oostvierdeparten, richting Vledderveen, Boijlerweg, Reeweg,
Verwersweg.
‘s Middags zullen de volgende buurten bezocht worden:
Daoken, Groene Zoom, Boschoordweg, Boijlerweg, Brink, Klokkeweg,
Kerkeweg.
Ook kunt u vooraf oliebollen bestellen, mocht u denken deze mis te
lopen. Deze zijn dan af te halen in de sportkantine.
Bestellen kan bij Lammie Jongbloed tot donderdag 29 december,
tel. 0561-421408.
Dus mogelijkheden genoeg voor u, om aan onze heerlijke oliebollen te
komen en zo smullend het oude jaar uit te luiden.
Vrijwilligers sportvereniging DOS

Vrijwilligers van 13 jaar en ouder
die willen helpen met het venten van oliebollen
kunnen zich melden bij:
Douwe en/of Geertje de Vries,
tel. 0561-420778
26

OLIEBOLLEN
per zak
Oliebollen wit

€ 3,50

Oliebollen krent

€ 4,50

Te bestellen bij Lammie Jongbloed, tel. 0561-421408

27

SCHOOLNIEUWS
Terwijl ik dit artikeltje schrijf, zijn de dames van de versiercommissie druk in de weer met het in
Kerstsfeer brengen van onze school. Buiten heeft de grote kerstboom een mooi plekje gekregen bij de
vlaggenmast. We kunnen twee weekjes genieten van deze sfeerbrengers, want dan is het alweer
Kerstvakantie.
De periode tussen de herfstvakantie en Kerstvakantie is omgevlogen. En wat is er weer veel gebeurd.
In school natuurlijk hard aan het werk met de dagelijkse lessen en er tussendoor allerlei activiteiten
zoals bijvoorbeeld St. Maarten en natuurlijk, bijna het belangrijkste, Sinterklaas.
De Sint, die via het nieuwe voetpad bij de sportvelden het schoolplein mocht betreden, had een
drukke morgen. Eerst naar de peuters, vervolgens naar
groep 1 en 2. Dan even tijd voor een kopje koffie en daarna
een bezoek aan groep 3 en 4. Gelukkig bleef er ook nog
tijd over om even bij de bovenbouwgroepen binnen te
kijken. Uit een gesprek met de goedheiligman en zijn
pieten, bleek dat ze eigenlijk alleen maar lieve kinderen
hadden gezien bij ons op school.

In het gebouw hebben al heel veel zaken hun plek
gevonden, maar toch zijn we nog veel aan het heen en weer schuiven. Wel zijn we nu zover dat we
verder kunnen met de aankleding van het gebouw.
De akoestiek van school, waar al veel over is gesproken heeft grote aandacht van zowel de gemeente
als Comperio. Inmiddels zijn er metingen verricht, met als uitkomst dat er aanpassingen gedaan zullen
moeten worden. Voor de afhandeling door de gemeente hebben we aangedrongen op een verkorte
procedure. Want als we straks de officiële opening gaan verrichten, willen we niet alleen dat onze
school er aantrekkelijk uitziet, maar dat verder ook alles tiptop in orde is.
Dat kunnen we nu al zeggen van het
schoolplein. Onder leiding van Bram
Mulder is er zes zaterdagen hard
gewerkt aan het schoolplein. En het
resultaat mag er zijn. Nadat ook de
beplanting was aangebracht, hadden
we het plaatje helemaal compleet.

De officiële opening van school, waarover hierboven wordt geschreven, vindt plaats op:
23 februari 2012.
U ontvangt hierover nog nader bericht. Een commissie bestaande uit ouders en personeel van zowel
de basisschool als het Speelhuus is hard aan het werk om alles rondom de opening te regelen.

Rest mij, u namens team, MR en Oudervereniging, prettige feestdagen te
wensen en alvast een voorspoedig 2012.
Roel van Nijen, dir.
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SINTMAARTEN
Op 11 november was het weer de dag van de lampionnen.

Dagen waren de peuters, kleuters en kinderen uit 3 en 4 bezig geweest met prikken, kleuren, plakken
en het in elkaar zetten van de lampion. Het resultaat mocht er zijn! Het beloofde een prachtige optocht
te worden.
De peuters van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de groepen 1 tot en met 4 hadden zich
verzameld in het speellokaal. Het licht uit en lampionnen aan: wat een feest!
Genieten van die mooie lampionnen. Uit volle borst werden de Sint Maartenliedjes gezongen. Hierna
gingen we naar buiten. In Boijl kan het gezegde: Er gaan veel makke schapen in een hok , vervangen
worden door het nieuwe gezegde: Er gaan veel lieve peuters in een bolderkar!
De groepen 1 t/m 4 moesten lopen! Midden op straat, vooraf gegaan door een auto met alarmlichten.
En natuurlijk de bakfiets met daarop de muziek!
Na een hele rondtoer door het dorp ging het terug naar school waar alle kinderen nog wat te drinken
kregen en wat lekkers. Tot slot gingen de kinderen op eigen gelegenheid nog even door het dorp.

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 3 EN 4
In het kader van leespromotie hebben de kinderen van groep 3 en 4 tijdens de Kinderboekenweek
een bezoek gebracht aan de bibliotheek in Noordwolde. Het prentenboek Zoeperman werd
voorgelezen en vervolgens was er voor de kinderen een speurtocht door de bieb. Tijdens deze
speurtocht moesten de kinderen een vragenlijst invullen. Aan het eind van het bezoek werd er
afgesloten met een letterspel. Al met al was het een gezellige en vooral leerzame middag.
DE WITTE SLANG
De kinderen van groep 3 en 4 zijn donderdag 24 november naar de voorstelling “De witte slang”in de
Vensterschool te Noordwolde geweest. De witte slang is een vertelling van een sprookje door actrice
Brenda Hauer. Zij nam de kinderen mee in de wereld van Wolter die allerlei avonturen beleeft. De
voorstelling was gebaseerd op een sprookje van Grimm en werd opgevoerd in een simpel en
aantrekkelijk decor. Voor deze voorstelling werd speciale muziek gecomponeerd. De kinderen hebben
samen met de kinderen van groep 3 van de Vensterschool genoten van de voorstelling.
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BEZOEK GROEP 5 EN 6 AAN HET NATIONAAL
VLECHTWERK
In het museum hebben de kinderen gekeken en geluisterd
naar een voorstelling over de Rietvlechtschool. Ze hebben een
rondleiding gekregen door het museum. Daarna gingen de
kinderen in tweetallen aan de slag met een speurtocht. Er
moesten antwoorden worden gezocht . Iedereen was erg
actief en betrokken bezig. Een leuke ochtend , die veel te snel
voorbij was.
SCHOOLSCHAATSEN

Een kleine impressie van de laatste keer schaatsen in Thialf. We hebben weer vier leuke lessen
achter de rug. Met dank aan de Ouderraad die het ook dit jaar weer mogelijk maakte dat wij weer naar
de ijshal konden om weer lekker te schaatsen. We hebben er weer van genoten en we hebben weer
beter leren schaatsen.
SINTERKLAAS
Daar stonden we, peuters, kinderen van het kinderdagverblijf en leerlingen van
De Oosterbrink en een flink aantal ouders, te wachten op het parkeerterrein bij de sport op de Chaos
Pieten. We hadden ze al door het dorp zien scheuren in de prachtig versierde vrachtwagen van Anne
van der Helm maar naar het parkeerterrein komen zoals ze beloofd hadden kwamen ze niet!

Gelukkig hoorden we na enkele minuten sinterklaasliedjes en ja hoor daar kwamen ze aan! Eenmaal
op het terrein wilden ze dat alle leerlingen en ouders eens flink in beweging kwamen. Dat hebben we
geweten. Ochtendgymnastiek, dansen, de polonaise, ja wat hebben we al niet gedaan. Ondertussen
waren Sinterklaas en zijn beide Pieten heel stilletjes het parkeerterrein op komen lopen. Ze zochten
onze nieuwe school!
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Vorig jaar zaten we hier in noodunits en Sint dacht dat we hier nog inzaten.
Dat zitten we gelukkig al lang niet meer. Na een welkomstwoord hebben we voor Sinterklaas met zijn
allen een dansje opgevoerd. Daarna mochten Sinterklaas en zijn beide Pieten het nieuwe paadje van
het parkeerterrein naar onze school inwijden! Onze leerlingen hoeven nu niet meer langs de drukke
straat van de auto naar school te lopen. De kinderen met de groep Chaos Pieten erachteraan. Het
laatste stukje over het plein mochten de gasten door een erehaag van kinderen de nieuwe school
inlopen. De Chaos Pieten bleven nog even buiten en zetten de boel opnieuw op stelten. Ze heten
niet voor niets Chaos Pieten! Daarna vertrokken de Chaos Pieten om in de dorpen in de omgeving
een chaos te veroorzaken.
Sinterklaas en zijn beide (gewone) Pieten
brachten eerst een bezoek aan de peuters en
de kinderen van het kinderdagverblijf, kort
gezegd de kinderen van Het Speelhuus!

Daarna waren de kleuters aan de beurt
gevolgd door de groepen 3 en 4.Ook aan de
groepen 5,6 en 7,8 brachten Sinterklaas en zijn
Pieten een bezoek .In alle groepen deden de
(acrobaten) Pieten kunstjes met de kinderen en
verschillende juffen moesten er ook aan
geloven.
Alle kinderen in de onderbouw zijn even bij Sint geweest en hebben hem van alles verteld en liedjes
voor hem gezongen.

Toppunt van het bezoek waren de cadeautjes!
De bovenbouwleerlingen hadden Sinterklaas
de helpende hand toegestoken door prachtige
surprises met een bijbehorend gedicht te
maken!
‘s Middags zijn we met alle kinderen van De
Oosterbrink gaan koekvergulden. Dat was een
geslaagde activiteit en alle kinderen gingen na
een uur met een prachtig versierde taaipop
naar huis. Verschillende kinderen vonden hun
pop te mooi om op te eten!
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KINDERPOSTZEGELS
Vanaf woensdag 28 september tot en met vrijdag 7 oktober 2011 zijn meer dan 200.000 kinderen uit
groep 7 en 8 van ruim 5.500 basisscholen op pad geweest om kinderpostzegels en kaarten te
verkopen. Ook de leerlingen van groep 7/8 van onze school hebben weer meegedaan aan de
Kinderpostzegelactie. Met de verkoop zetten zij zich in om andere kinderen een veilig thuis geven. Het
thema van de Kinderpostzegelactie 2011 was ‘Geef kinderen een veilig thuis’.
Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie kan Stichting Kinderpostzegels Nederland méér
kwetsbare kinderen een veilig thuis geven. Niet alleen in Nederland zoals op pleegzorgboerderij
Samen Thuis, maar ook in andere landen. Dit jaar deden 25 kinderen uit groep 7/8 van De Oosterbrink
mee. Geef kinderen een veilig thuis. Stichting Kinderpostzegels Nederland vindt dat elk kind een
veilige leefomgeving verdient. Een omgeving waarin je je beschermd en geborgen voelt. Niet ieder
kind heeft zo’n plek. Kinderpostzegels wil kwetsbare kinderen in Nederland en het buitenland een
thuis geven waar zij zich veilig voelen. Zij worden dan bij voorkeur opgevangen in een pleeggezin,
omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de gezinssituatie blijft. Dat kan tijdelijk of voor een langere
periode. In 2010 hebben 24.000 kinderen voor kortere of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg.
Dit aantal neemt jaarlijks toe.
De opbrengst bedroeg dit jaar 10 miljoen euro. Een beste prestatie!
EHBO
De leerlingen van groep 8 volgen ook dit jaar weer de EHBO lessen. Deze lessen worden gegeven
door EHBO-er Wim van der Hoef en leiden op tot het jeugd EHBO diploma. Dit jaar helpt juf Albertina
bij de lessen, omdat de groep erg groot is. Dit betekent dat zij vaak het slachtoffer is. De leerlingen
vinden dit natuurlijk erg leuk, maar natuurlijk gaat het om de handelingen en daarin gaan ze iedere
week vooruit. Zij kunnen al een mitella en verbandjes aanleggen, iemand in de stabiele zijligging
leggen en ze weten wat ze moeten doen bij brandwonden.
We blijven door oefenen tot het examen in april.
LEERLINGENRAAD
Dit jaar zijn we gestart met een leerlingenraad. Dit betekent dat twee leerlingen uit elke groep vanaf
groep 5 om de zes weken vergaderen over schoolse zaken, waar zij een mening over hebben. 29
november is de leerlingenraad officieel geïnstalleerd. Jonas, Velthe, Tristan groep 6, Mani, Tristan
groep 7, Justus, Tim en Jarno zijn de vertegenwoordigers van de leerlingenraad.
Hieronder een stukje van Jonas over de eerste vergadering.
Op dinsdag 29 november hebben wij de eerste vergadering van de leerlingenraad gehad.
Hierin zijn de ideeën van kinderen van groep 5 en 6 uitgewerkt (groep 7 en 8 komen de volgende
vergadering aan de beurt). We hebben bedacht dat we na elke vergadering even voor in de klas gaan
zitten en jullie ideeën op papier zetten. Dat bespreken we allemaal in de leerlingenraad en misschien
komt je wens wel uit! (wel gewone dingen).
Voor vragen of tips voor in de leerlingenraad kun je terecht bij:Velthe, Jonas, Mani, Tristan groep 6,
Jarno, Tim, Justus of Tristan groep 7.
De volgende kinderraad is in januari (2012).
MUZIEKPROJECT
In oktober zijn we gestart met verschillende muziekprojecten voor de duur van 11 weken. In de
onderbouw kwam Mirjam Cornelisse lesgeven, in de middenbouw kwam Menno Bonnema gitaarles
geven aan de hele groep en dezelfde Menno Bonnema gaf aan de bovenbouw een popworkshop.
De leerlingen van de onderbouw waren heel enthousiast. De leerlingen van de middenbouw waren in
eerste instantie enthousiast, daarna werd het minder, omdat ze niet aan spelen toekwamen. Dit kwam
omdat de groep te groot was. Toen de groep in tweeën gesplitst werd kwam de animo terug en
kwamen de leerlingen enthousiaster tot het spelen van hun eerste noten op gitaar.

De leerlingen van de bovenbouw begonnen ook heel enthousiast, maar de verwachting van het
project was te hoog gespannen en het pakte anders uit. Heel jammer, want het had een mooie
kennismaking met muziek kunnen worden.
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DOEMIDDAG AOC TERRA
De leerlingen van groep 8 zijn donderdagmiddag 17 november 2011
naar het AOC Terra in Wolvega geweest. We kregen een lunch
aangeboden. Na de lunch gingen we met onze eigen groep lessen
volgen. We kregen les Biologie (microscopie), Dierenhouderij, Groen
(corsage maken),Techniek (vier op een rij maken) en sport in de
sporthal. Twee leerlingen van de school leidden ons van het ene
lokaal naar het andere. De leerlingen van groep 8 vonden het een
leuke DOEmiddag. Ze hebben een eerste indruk van de school
gekregen. Om twintig voor vier waren we weer terug bij school. Remo
de Wolf, Annet Nieuwenburg, Henk Koorneef en Anita Drent bedankt
voor het rijden en de begeleiding.

LESSEN IN MEDIAWIJSHEID IN GROEP 8
Baukje Krediet, mediacoach van de Bibliotheek Zuidoost Frylân, heeft in 6 lessen alle belangrijke
aspecten van internet gebruik aan bod laten komen.
De lessenserie creëert kaders, waarbinnen kinderen op een veilige manier hun digitale kennis,
vaardigheden en creativiteit ontwikkelen. Onze eigen groep 8 startpagina is het resultaat.
In de eerste 5 lessen kwam aan de orde:
1. Internet, zoekmachines, betrouwbaarheid
2. Hoe ver reikt het internet?
3. Yurlspagina, wat is dat?
4. Welke onderwerpen plaatsen we op de yurlspagina?
Hoe zet je foto’s, artikelen enz. op yurls?
5. Wat is mediawijs? Werken aan de yurlssite.
Maandag, 21 november 2011 was de zesde, tevens laatste les.
Alle leerlingen hebben een Mediawijsheidcertificaat ontvangen. Op het raam van het lokaal prijkt een
mooie sticker, waarop staat dat groep 8 de lessen Mediawijsheid heeft gevolgd.
Elke les werd afgesloten met het spel : Petje op en petje af.
De zesde les werd het spel gespeeld om te kijken wie het meest had onthouden van de lessen
Mediawijsheid.
Silvan Bergsma en Melissa Nieuwenburg wonnen elk een prijsje
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De wedstrijd , die was verbonden aan: Wie ontwerpt het mooiste visitekaartje voor onze yurlssite?,
werd gewonnen door Lin Klaassen. Haar visitekaartje wordt afgedrukt en gebruikt om onze site onder
de aandacht te brengen.
Bent u nieuwsgierig geworden? U
kunt een kijkje nemen op:

www.de15oosterbrinkertjes.yurls.net.
Wilt u ons laten weten wat u van onze site vindt?
U kunt dat invullen in de Poll, maar we hebben ook een mail adres: de15oosterbrinkertjes@gmail.com

HANDVAARDIGHEID IN DE GROEPEN 5 TOT EN MET 8
Het handvaardigheidcircuit is weer gestart. De leerlingen zijn verdeeld in zes groepjes. Elk groepje
bestaat uit leerlingen van groep 5,6, 7 en 8. Elke ronde duurt drie weken. Elke les duurt een uur. Dit
alles is niet mogelijk zonder de inzet en hulp van ouders. We zijn ook erg blij dat Carolien Reinbergen
ons weer wil helpen.
Het circuit bestaat uit de volgende onderdelen:
Koken ….
Tineke Veening
Creatief met fietsband …. Carolien Reinbergen
Flipperkast maken ….
Dox Poeisz
Creatief met papier …. Juf Chantal
Figuurzagen (klok maken) …. Juf Gerri
Knopenplankje ….
Juf Albertina




Dankzij Gered Gereedschap hebben alle leerlingen bij het onderdeel : Flipperkast maken de
beschikking over een goede hamer. Wij mogen belangeloos en kosteloos deze hamers lenen.
Peter Veldhuizen, vader van Sandrijn uit groep 6, heeft dat voor ons geregeld.
Heeft u oud gereedschap denkt u dan eens aan de Stichting Gered Gereedschap Wolvega
Wilt u meer informatie kijkt u eens op de website: www.geredgereedschap.nl
Van de ouderraad kregen we nieuwe pannen, die geschikt zijn voor keramisch koken en
voldoende keukengerei, zodat ook het favoriete onderdeel van veel kinderen ook door kan
gaan.

DE LEERLINGEN VAN GROEP 7 EN 8 BEZOEKEN DE BIBLIOTHEEK IN NOORDWOLDE

Woensdag , 30 november 2011 bezochten de leerlingen van
groep 7 en 8 de bibliotheek van Noordwolde.
Het doel is de leerlingen kennis laten maken met verschillende
informatievaardigheden.
Na een algehele inleiding door Wikje Haan, de
bibliothecaresse, werd de groep in tweetallen verdeeld. De
tweetallen moesten aan de hand van opdrachtkaartjes vragen
beantwoorden . De opdrachten moesten opgelost worden met
behulp van de computer of moesten opgezocht worden in
verschillende boeken of de antwoorden waren te vinden in de
boekenkasten van de bibliotheek. De antwoorden noteerden de
leerlingen op een antwoordenvel. De antwoorden op de vragen vinden viel niet altijd mee. Gelukkig
boden Wikje Haan, juf Albertina, Anita Drent en juf Gerri dan een beetje hulp.
Als afsluiting werden alle antwoorden besproken. We kregen allemaal een pen mee naar huis.
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Tineke Veening, Adrie Hilhorst, Anita Drent, Elly van Bennekom, Jannie Jongedijk bedankt voor het
halen en brengen van de leerlingen. Zonder u is het onmogelijk dit soort activiteiten te bezoeken.

DIGITAL STORY TELLING IN GROEP 7 EN 8
Wat is dat zult u zeggen?........Het is eigenlijk niets anders dan met behulp van digitale media een
verhaal vertellen.
De leerlingen hebben geluisterd naar zes muziekjes van 1 minuut. Ze luisterden naar:
• dance of the sugarplum fairy
• danse macabre
• divertissement
• Gymnopedie
• song of the volga boatmen
• toccata and fugue in D minor
Hiervan maakte iedere leerling zijn eigen favoriete top 3. Juf
Albertina en juf Gerri maakten hier 5 groepjes van 5 van, waarbij de
leerlingen met hetzelfde muziekje op nummer één bij elkaar in een
groepje kwamen.
Elk groepje bedacht een verhaaltje (met een inleiding – kern en slot)
bij het muziekje. Daarna maakten ze een storyboard (met eenvoudige
tekeningen vertellen wat je wilt filmen).
Dinsdag 29 november 2011 kwam Jelien Veenstra Zij is B.I.K. kunstenares, gespecialiseerd in videoen animatiekunst. Meer informatie is te vinden op: www.jelien.nl
Zij besprak eerst met ieder groepje met behulp van de storyboard, wat ze bedacht hadden. Daarna
filmde ze het verhaal op de bedachte
locatie ( het plein,
een lokaal,
de
personeelskamer) met de leerlingen als
echte filmsterren. Dezelfde scène werd
steeds weer gespeeld, totdat vanuit
allerlei gezichtspunten de opnamen waren
gemaakt. Van elk groepje heeft ze
ongeveer 20 minuten filmopnamen
gemaakt. Jelien gaat de gemaakte
filmopnamen monteren met behulp van
het storyboard en het door het groepje
gekozen muziekje er achter zetten.
Dat vergt enige tijd. We zijn erg benieuwd
naar het resultaat. We wensen Jelien veel
succes bij het monteren van het filmpje. We zijn straks zo trots op ons resultaat, dat we u zeker laten
weten, waar u onze filmpjes kunt bewonderen.
In het kader van kunst en media educatie hebben de leerlingen van groep 7 en 8 dit project
uitgevoerd. Hiervoor is een subsidie beschikbaar gesteld door het VSBfonds voor één klas kinderen
op 25 basisscholen binnen Comperio. De leerlingen van groep 7 en 8 hadden het geluk op deze
manier kennis te maken met een kunstenaar en te snuffelen aan mogelijkheden van digitale media.
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VERJAARDAGEN

JANUARI
8 Jesse van der Wijk
9 Nynke Veenhouwer
11 Jamy Verboom
12 Brent Groen
17 Rens Aberson
18 Ellart Jongedijk
20 Sam Slot
24 Wesley Rooks

FEBRUARI
5 Mirre Mulder
10 Marnix Drent
12 Ryan Tummers
13 Guus Dam
16 Thijs Tolman
21 Loes Slot
22 Fen Yi Klaassen

MAART
9 Ilse Spijker
12 Justus Aberson
13 Mike van Oort
15 Annemiek Jager
17 Remco Jager
18 Chris Dumoulin
25 Tjeerd Hilhorst
27 Denise Moes
27 Tiemo Oosterveld
28 Eline van der Lelie

LEG DEZE DATUM VAST
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koninginnedag + meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
26 december
27 februari
6 april
30 april
17 mei
28 mei
23 juli

Laatste dag
6 januari
2 maart
9 april
4 mei
18 mei
31 augustus

OUD PAPIER
Iedere eerste dinsdag van de maand.
In de afgelopen jaren zijn er vele kilo’s oud papier huis aan huis opgehaald. Van deze opbrengst
worden allerlei activiteiten georganiseerd, b.v. het schoolschaatsen. Dit is een uniek jaarlijks
terugkerende activiteit voor de groepen 5 t/m 8. In Thialf te Heerenveen krijgen de kinderen
schaatslessen.
BATTERIJEN
De inzameltonnen staan bij de ingangen van onze school.

Sinterklaas bij de groepen 1 en 2.
We hebben een gezellige ochtend gehad met Sinterklaas en zijn beide Pieten.
Aan de kleuters de vraag: Wat vond je het leukste cadeautje dat je van
Sinterklaas hebt gekregen?
Sasja Algra:
Armando Yalci:
Eva Aberson:
Jesse Hoitema:
Mirre Mulder:
Pijke Noordam:
Eline Swildens:
hakken.

Het Playmobil eiland.
Bestuurbare Cars auto.
Een schrift.
Het treinspoor.
De Nintendo DS.
De hijskraan.
De schoenen met
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Julia van der Wijk:Een schrift.
Niels Boersma: Het busje van Cars.
Lieke Tolman:
Make-up met een poppetje.
Ilse Spijker:
Auto met een pop erin.
Felicia Goeree: De chocoladeletter met het muziekdoosje.
Sterre Bakker:
Een geurtje.
Eline Goetttsch: Een nietmachine.
Landon Moes:
Nintendo DS.
Noëlla Meurs:
Barbiepop.
Fennick Groen: De Cars auto’s.
Beau Peters:
De Cars2 racebaan.
Wouter Zuil:
Figuurtjespen met alle kleuren.
Juan Huisman:
Carsboek dat kreeg ik op Bonaire!

Het avontuur van Sinterklaas en de Zwarte Pieten
Het avontuur van Sinterklaas en de Zwarte Pieten is bedacht door de kinderen van de groepen 3 en 4.
Op deze foto zitten op de eerste rij van links naar rechts: Thijs, Brent , Tessa, Madelief en Yaslin.
Op de tweede rij zitten van links naar rechts: Thomas, Gidion, Annemiek, Nynke, Lieke en Ellart.
Deze kinderen hebben samen met de kinderen van groep 4 onderstaand verhaal bedacht.
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Het avontuur van Sinterklaas en de Zwarte Pieten
Het is half oktober en Sinterklaas en alle Zwarte Pieten beginnen met voorbereidingen voor de reis
naar Nederland. Er moet van alles worden ingepakt en meegenomen. Ook veel cadeautjes en niet te
vergeten ontzettend veel zakken pepernoten worden naar de stoomboot gebracht. Eindelijk is het dan
zover en is de stoomboot klaar voor vertrek naar Nederland. Sinterklaas en de Zwarte Pieten zijn een
halve dag onderweg en dan komen ze tot ontdekking dat Americo in Spanje nog op stal staat. Ze
besluiten om meteen terug te gaan. De boot gaat rechtsomkeert en dan gebeurt het …….Sinterklaas
valt overboord. De Hoofdpiet springt direct in het water en redt Sinterklaas. De andere Zwarte Pieten
hijsen Sinterklaas en de Hoofdpiet weer aan boord. Sinterklaas en Hoofdpiet gaan droge kleren
aantrekken en snel varen ze terug naar Spanje. Americo komt aan boord en dan gaan ze supersnel
op weg naar Nederland. Onderweg ziet Kleine Piet drie dolfijnen. Hij wil naar ze toe zwemmen maar
Hoofdpiet zegt dat het verboden is. Kleine Piet gaat dan naar de keuken om wat lekkers te halen. Hij
pakt pepernoten en gaat ervan snoepen. Vergeetpiet pakt ook pepernoten en strooit pepernoten
overboord. De Hoofdpiet komt vragen wat hij aan het doen is. Vergeetpiet zegt dat hij pepernoten
strooit zodat ze de weg naar Spanje terug kunnen vinden. Maar de pepernoten worden door de vissen
opgegeten. Kleine Piet gaat ook nog speculaas snoepen . Hij neemt een grote hap speculaas en
dan……….een tand eruit!
Trots laat hij zijn tand aan Sinterklaas zien. Ja, ja zegt
Sinterklaas……Kleine Piet jij gaat tanden wisselen. Toen kwamen ze in Nederland aan in de haven
van Dordrecht. Er stonden wel drieduizend kinderen om Sinterklaas en de Zwarte Pieten welkom te
heten. Sinterklaas ging op zijn paard Americo naar het Pietenhuis. In het Pietenhuis gingen
Sinterklaas en de Zwarte Pieten aan tafel om wat te eten en te praten over de reis naar Nederland. Ze
vonden dat ze best wel weer wat avonturen hadden beleefd maar het was wel een leuke reis.

Op deze foto de kinderen van groep 4
Op de eerste rij zitten van links naar rechts: Denise, Sam, Jesse Sjoerd. Jesse en Talitha.
Op de tweede rij zitten van links naar rechts: Chris, Julus, Jamy, Adrian, José en Damian.

Wij wensen iedereen veel leesplezier!!!!!!
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Verhaaltjes van groep 5 en 6
Kerstvakantie
Ik ga in de kerstvakantie naar Amsterdam een paar
nachten slapen, daar woont de nicht van mijn
moeder. Dan gaan we daar iets leuks doen. Ook ga
ik nog naar Den Haag daar woont mijn tante.
Rens Aberson

Sinterklaas
Het was de laatste week erg spannend , want
sinterklas was in het land. Het was spannend omdat
je niet wist wat je kreeg, sommige kinderen hebben
een scheet kussen gekregen en andere kinderen een
chocolade letter en nog wel veel meer. Ik vond het
erg leuk.
Dit was mijn verhaal.
Mani Algra

Sinterklaas
Sinterklaas was dit keer in Boijl aangestrand. Hij
was eerst bij groep 1, 2 gekomen, daarna bij groep
3 ,4 en toen kwam hij bij ons in de groep om
kunstjes te doen daarna ging hij naar groep 7 en 8
en toen gingen we naar huis en
s’middags gingen we
koekvergulden.
Jonas Russel

Sinterklaas
5 december was het pakjesavond. Sinterkaas en de
pieten kwamen op school. Die deden heel erg gek
maar het was wel grappig. We hadden ook surprises
en s’avonds hebben we thuis zelf nog pakjesavond
gevierd.
Yinka Kremer

Sinterklaas was op school.
De pieten kwamen in het dorp
met een versierden wagen en met
harde muziek. Het was een grote
optocht met fietsen er achter aan. Toen gingen we
naar de school en gingen we de surprises uitpakken
de hele ochtend. Na de pauze kwam Sinterklaas bij
ons en de pieten deden trucjes en toen gingen we
naar huis en s’middags gingen we koekvergulden
Tiemo Oosterveld
Sinterklaas
Sinterklaas was heet erg leuk. Ik had FIFA 10
gekregen bij mijn oma en een hele lekkere
chocolade letter. En bij ons thuis op pakjesavond
had ik een scheetkussen gekregen oh ja ook heb ik
nog bij mijn oma een Ajax klok gekregen en bij mij
vader en moeder nog een pyjama en nog veel meer.
En we hadden sinterklaas op school, hier deden we
aan surprises
Isil de Vries

Pakjesavond
Sinterklaas was weer op school. Groep 5 t/m groep
8 hadden surprises. Ik had Yinka, en ik had een hart
voor haar gemaakt en Mike Elsinga had mij, Hij
had voor mij een blauwe doos gemaakt. Weet je
wat ik kreeg? Een soort lamp een magic twisty. En
die avond kreeg ik nog meer cadeautje, maar dat ga
ik allemaal maar niet opnoemen.
Marret v/d Wijk

Sinterklaas
Ik heb leuke cadeautjes gekregen en een leuke
surprise. Ook heb ik erg veel pepernoten gegeten.
Jildou Veenhouwer

Kerstverhaal
Ik ga naar Zweden, en de honden gaan we ergens
heen brengen dat vind ik jammer, maar het moet
wel want anders hebben we geen plek meer. Het is
erg lang rijden
zelfs een nacht, we hebben zelfs een tv mee. Om 8
uur s’avonds gaan we weg.
Sumeyra Yalci

Pakjesavond
Ik vond pakjesavond heel erg leuk want eerst
gingen we een spel doen, dan mag je cadeautjes van
iemand anders pakken en later gingen we gewoon
uitpakken en toen heb ik lego en een ijshockey stick
gekregen.
Mike Elzinga

Vlechtwerk
Wij gingen ergens in november naar het vlechtwerk
dat was heer er leuk, er waren allemaal gekke
dingen van vroeger. Er was ook een speurtocht. Ik
was met Jildou in een groep we waren iets van
derde of tweede. Je kon ook een grote mand op je
rug hebben (het lijkt op een wasmand)
Fen Yi Klaassen
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Vlechtwerk
Ik ben naar het vlechtwerk geweest het was heel erg
leuk. Je zag oude vlechtwerken en dat was heel erg
mooi. En we deden een speurtocht. En we mochten
ook nog spullen dragen bijvoorbeeld een grote
mand op onze rug houden.
Het was heel erg leuk
Velthe Veenstra

Sinterklaas
Oké, ik vind het heel leuk want dan krijg je
cadeautjes en toen heb ik een dagboek gekregen en
een pen en een ring met een hartje. En ik heb een
hartje erop met een diamant erop en hij is roze en
nog een chocolade letter.
Chantal de Vries

Sinterklaas
Sinterklaas was heel leuk op school, ik had een
scheetkussen gekregen en een broodtrommel van
Ajax. Het was heel erg leuk, want toen de pieten
weg gingen strooiden ze pepernoten in de klas.
Danny Sijbesma

Surprise
Het was vrijdag en ik had mijn surprise mee. En ik
heb mijn surprise aan de juf gegeven. En ik ging
naar buiten. Even later ging de bel en alle kinderen
gingen naar binnen. En gingen we beginnen aan de
surprise ik mocht als eerste. Ik heb playmobiel
poppetjes gekregen en het was erg leuk.
Loes Slot

Motorcross
Ik ben Wesley en ik zit op voetbal en we staan
tweede, we kunnen gelukkig niet meer derde
worden en helaas ook niet meer eerste. Ook zit ik
op motorcross 2 oktober was de clubrace in
Noordwolde. Ook zijn we met school op de
donderdag gaan schaatsen in het thialf en dit vond
ik erg leuk.
Wesley Rooks
Vlechtwerk
We zijn met school gaan schaatsen, en ook zijn we
naar het vlechtwerk geweest. Ook ben ik eerste
geworden bij een judo wedstrijd en ben ik museum
inspecteur geworden.
Eline v/d Lelie

Sinterklaas
Sinterklaas was in het land geweest. Avond voor
avond hadden we onze schoen gezet. Pakjesavond
was vooral erg leuk. We kregen heet veel dingen
zoals: Een nieuw wii-spel genaamd: Lego star wars
the complete saga. We kregen ook een wiiafstandsbediening. Ik kreeg een lego star wars
ruimte schip. Een Donald Duck dubbelpakket extra
genaamd: De ruimte in.
Dus ik kreeg van alles en nog wat en nu stop ik met
het verhaal.
Jellis Groen

Schoolschaatsen
Ik vond het schoolschaatsen heel erg leuk de eerste
les was best spannend. Sintmaarten was ook op
school en ook dit was leuk. Mijn moeder en ik
hadden een hele
mooie draak
gemaakt. Iedereen
keek op want ze
vonden hem erg
mooi. Van Juf
Anneke moest ik
zelfs mijn
lampioen aan de
hele school laten
zien.
Tristan Verdam

Sinterklaas
Ik ben Sandrijn en heb van sinterklaas een touw en
een halster, en een borstelkist gekregen. Ook heb ik
playmobiel gekregen en mijn surprise was een
paardenhoofd.
Sandrijn Poiesz

De kinderen van groep 5, 6 wensen jullie allemaal
alvast fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar
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Agenda
31 december / 1 januari 00.00 uur

OJP VUURWERKSHOW
aansluitend uitreiking cadeaus in dorpshuis “de Tille”

OJP INSTUIF
met een spetterend optreden van PUIK
**************************************************
******************
3 januari
6 januari
7 januari
14 januari
15 januari

Oud papier
Nieuwjaarsinstuif groep 1 t/m 8 – dorpshuis de Tille
Nieuwjaarsreceptie VV Boijl – kantine sportcomplex VV Boijl
Toneelvereniging Nut en Genoegen – Spelen in Vlechtwerk, N’wolde
Nieuwjaarsconcert – dorpshuis de Tille

1 februari
4 februari
7 februari

Website Boijl LIVE www.boijl.com
Wampex groep 8 t/m 18 jaar - dorpsgemeenschap
Oud papier

6 maart
7 maart
16 maart
17 maart

Oud papier
Slipjacht Boijl
Bonte Avond oefenen – dorpshuis de Tille
Bonte Avond – dorpshuis de Tille

KOPY INLEVERDATUM VRIJDAG 2 MAART 2012

De redactie en medewerk(st)ers van
dorpskrant Even Bi’jpraoten
wensen u fijne feestdagen
en een gezond & gelukkig Nieuwjaar!!!

Rabobank de Stellingwerven streeft naar het leveren van
duurzame klantwaarde. Een voorwaarde om dat te kunnen
bereiken is dat we door onze lokale betrokkenheid goed op
de hoogte zijn van wat onze klanten nodig hebben en op
prijs stellen. Daar zetten we ons iedere dag volledig voor in.

Rabobank. Een bank met ideeën.

(0516) 43 83 43
www.rabobankdestellingwerven.nl

