VAN DE REDACTIE
Afscheid van een markant man, Jan Streek!
Op donderdag 10 januari hebben
wij afscheid genomen van een
bijzonder mens, Jan Streek.
Een man waarop je kon bouwen,
waarop je altijd een beroep kon
doen en die het woord “nee”
vreemd was.
Jan was een man van het dorp,
en tot het allerlaatste droeg hij
zijn steentje bij.
Dit was met name zichtbaar op
sportief vlak, maar ook voor de
dorpskrant Even Bi’jpraoten heeft
hij veel betekend.
Jan was onze link naar de
drukkerij op Hoeve Boschoord.
Dankzij zijn inspanningen werd
ons gestencilde dorpskrantje,
ineens een prachtig gedrukte
dorpskrant.
Met name in die beginjaren, toen er nog niet digitaal werd gewerkt, maar wij plaatjes knipten &
plakten, boog Jan zich vóór de krant werd gedrukt nog over elke pagina om te zien of er nog foutjes
weggepoetst moesten worden.
Typisch Jan, een perfectionist pur sang.
Van zijn grafisch talent hebben wij ook dankbaar gebruik gemaakt toen de dorpskrant 25 jaar bestond
en wij een speciale editie wilden uitbrengen.
Avonden brainstormen met een vijftal eigenzinnige dames die zo hun eigen ideeën hadden over hoe
het jubileumboek eruit moest komen te zien, schuwde Jan niet.
Hij nam zijn rol als adviseur serieus, maar bleef daarbij erg bescheiden, “het zijn slechts tips, dames”.
Al zijn tips hebben wij echter meegenomen, en gelukkig maar, want zijn adviserende rol wat betreft de
lay-out was van onschatbare waarde en mede dankzij Jan ontvingen alle inwoners van Boijl een
schitterend naslagwerk.
Het mag duidelijk zijn dat Jan op zijn eigen bescheiden manier een mooie stempel heeft gedrukt op de
dorpskrant en wij zullen hem enorm missen als mens én als vraagbaak!

Bij de voorplaat
Aangezien er niet elke krant redactienieuws is zullen wij voortaan in het colofon het onderschrift
vermelden van de foto’s die op de voorplaat van de dorpskrant staan.

Collecte
Zonder uw vrijwillige bijdrage zou de dorpskrant niet kunnen bestaan en daarom doen wij dit jaar weer
een beroep op u.
Begin maart zal er weer lijstcollecte worden gelopen en wij hopen dat u net als alle voorgaande jaren
ons weer gul wilt blijven steunen, zodat de dorpskrant in deze vorm vijfmaal per jaar voor heel veel
leesplezier kan blijven zorgen!
Bij voorbaat onze hartelijke dank!!
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Even Buurten
Boekelte
Op 2 januari jl. waren Lute en Jantsje Bos 60 jaar getrouwd.
We wensen hen nog vele mooie jaren toe.
De 11e januari 2013 hebben we een nieuwjaarsbijeenkomst gehad op uitnodiging van familie Schep.
Jan Schep gaf zijn visie over de toekomst van zijn bedrijf in Boekelte.
De schrijver de heer Strikwerda hield hier een bespreking over het fenomeen De Koe.
Het was een gezellige avond, voor herhaling vatbaar.
Vriendelijke groeten Anne en Annie Marks

Snelshutte
Knipper- en zwaailichten bij dag en nacht op de Doldersumsestraat, dat was de realiteit in januari- en
februari. Met dank aan de gemeente, want de (preventieve) gladheidbestrijding blijft voorbeeldig en
ook de snoeibeurt van de eiken aan de weg blijven we op prijs stellen. Dat mag ook wel eens gezegd
worden.
Op 24 januari trok een flinke delegatie familieleden en (oud-)buren naar de aula van de universiteit in
Wageningen om getuige te zijn van de afstudeercerenomie van de nieuwe generatie masters van de
vakgroep Plantenwetenschappen (plant sciences). Een van de nieuwe masters was namelijk Sigrid
Dassen, die via haar studie aan het Van Hall-instituut in Leeuwarden en de Wageningen University nu
het diploma kreeg.
Sigrid heeft intussen een goede kans bij de universiteit te gaan werken en intussen tijd (en geld) te
vinden om in haar studiegebied promotie-onderzoek te doen. Maar, zo vertelde ze ons, een baan in
het buitenland – en dan vooral Scandinavië – lijkt haar ook nog altijd een mooi perspectief.
Jeanette Kleinhoven en
Reimer Strikwerda

De Daoken

Boschoordweg

De kinderen in onze buurt waren goed vertegenwoordigd op de playbackshow op 8 februari.
Sven Vermeeren deed samen met Juan Huisman: de Toppers Er staat een paard in de gang
Lieke Tolman deed samen met Tessa en Mirre Mulder: K3 Waar zijn die engeltjes, zij hadden de 2e
prijs van groep 1 t/m 3
Eline Swildens deed samen met Sasja Algra: Gipsy Kings Bambolea
Thijs Tolman deed samen met Thomas Zuil, Gidion Verboom, Ellart Jongedijk: Band zonder BanaanStadje Koefstajn
Sumeyra Neeling deed samen met Mandy Goddijn en Mani Algra: Christina Aguilera Candyman
Yinka Kremer deed: Loreen- Euphoria, zij had de 2e prijs van groep 6 t/m 8
Wesley Rooks deed samen met Jesse de Weert, Remco Jager, Niels Veening en Mike Elsinga, Kiss I
was made for loving you
Op Boschoordweg 8 zijn nieuwe bewoners komen wonen. Wij willen ze langs deze weg welkom heten
en veel woonplezier in Boijl wensen.
Groetjes Rina & Thea
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De Bekhof
Beste dorpsgenoten.
We zijn alweer 2 maanden in het nieuwe jaar en er is aardig wat nieuws hier van ons buurtje.
Om te beginnen stond er bij Arnoud
een grote poort van strobalen versierd
met vlaggetjes en een mooi bord
eraan met de woorden:
“Welkom lieve Marloes, wij gaan samenwonen”
Nou als dat geen lentegevoel geeft!
Wij als buurtgenoten heten Marloes
natuurlijk ook van harte welkom als
“vaste” buurtbewoonster en wensen
jullie samen nog vele fijne jaren hier in
Boijl.

Wat ook een lentegevoel geeft is de geboorte van een nieuwe Boijliger en wel bij Marian en Adrie
From. Zijn naam is Luca en is het broertje van Emma.
Ik heb hem al even mogen bewonderen en natuurlijk beschuit met muisjes gegeten.
Vanaf deze plaats natuurlijk van harte gefeliciteerd en Emma, straks fijn met je broertje spelen!
Ook bij Mariska en Peter is de ooievaar net geland, zij zijn op 22 februari de trotse ouders geworden
van zoon Max.
Van harte gefeliciteerd en dat hij maar voorspoedig mag opgroeien en een vrolijke Boijliger wordt.
Het houdt niet op met nieuwe wereldburgers, want familie Koopmans is voor de eerste keer oma en
opa geworden en wij kunnen jullie verklappen, dat is een hele leuke ervaring!
En over kleinkinderen gesproken, die van Yvonne en Wim wordt alweer 2 jaar in maart en gaat dan
naar de peuterspeelzaal. Veel speelplezier daar Nynke Gutterswijk.
De jeugd doet het deze keer goed, want dan hebben we nog Mike Elsinga die samen met Remco
Jager, Wesley Rooks, Niels Veening en Jesse de Weert mee hebben gedaan met de playbackshow
als Kiss. Helaas vielen ze niet in de prijzen, maar ook het meedoen geeft al veel plezier.
Wie wel in de prijzen viel was, Annemiek Jager die samen met Nynke de 2de prijs behaalde met een
nummer van Kinderen voor Kinderen. Gefeliciteerd hoor!!!!
Nog meer lente ………..
Bij Miranda en Anne van der Helm sloegen de lentekriebels toe en zij besloten een nieuw interieur
voor hun huis aan te schaffen, wat na veel passen en meten heel goed is gelukt!!
Nog meer harde werkers en wel op nr. 31. Daar zijn Jeroen en Geertje druk bezig hun huis te
verbouwen. Eerst zagen we van alles naar buiten komen, toen ging het dak er af, nieuw dak er weer
op en ja nu zijn ze al weer aan het opbouwen, waar vele handen aan meewerken.
Wanneer zij zover zijn dat ze er in gaan wonen, hebben ze tijd om iets in de krant te schrijven over
zichzelf en wie weet over het verbouwingsavontuur. Want dat is zo’n project echt wel!
Dan verwelkomen we nog Bas Hietbrink, dat is de nieuwe bewoner op nr. 23. Hij moet nog wel even
wennen hier te wonen. Zijn werk is namelijk in Heerenveen, waar hij een mooi autogarage bedrijf
heeft.
Carolien van der Berg gaat Boijl nu juist verlaten om samen te gaan wonen met vriend Paul Smits in
Elsloo.
Niet zover hier vandaan dus, natuurlijk wensen we ze heel veel geluk op hun nieuwe stekje.
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En bij Robby en Joy is er een nieuwe viervoeter bijgekomen, een klein wit hondje, luisterend naar de
naam Jiske.
We weten zeker dat hij het naar zijn zin zal hebben en goed op zijn plaatsje is, al zal het even wennen
zijn voor hem, want hij komt helemaal uit Spanje.
Tot slot willen we nog even wijzen op het leuke bordje wat in het weekeind aan de straat wordt
gehangen, namelijk B&B ’t Kragelhuus, bij Bram en Petra.
We hebben gehoord dat er veel animo voor is en dat het een dankbaar plekje is om bij te komen van
alle drukte of om te genieten van onze prachtige omgeving per fiets, wandelend of een ritje met de
auto.
Ook worden de bezoekers flink verwend met een heerlijk ontbijt, want wie via internet dit B&B aanklikt
ziet meteen dat het een hoge waardering heeft.
Leuk hoor, wij wensen jullie voor de toekomst nog vele gasten!
Zo mensen dit was het voor deze keer, wij kijken halsreikend uit naar de lente, want we zijn die kou nu
wel even zat. En wie weet hebben we dan ook weer wat nieuwtjes vanuit onze buurt.
Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk.

Boijl

ost

Babynieuws:
Rommert Jorritsma en Anneke van der Zijl hebben op 31 december een prachtige dochter gekregen,
en natuurlijk Jorrit een lief zusje. Haar naam is Liza, bij de geboorte was ze 50 cm groot en 3335 gram
zwaar. Iedereen in huize Jorritsma is super trots en blij met de nieuwe aanwinst.
Vanuit de buurt nog van harte gefeliciteerd en dat het een grote meid mag worden!
Buitengewoon mooi nieuws bij familie Veenstra:
De hengst Patijn van Roelof-Harm is onlangs ‘Preferent’ geworden op de hengstenkeuring in
Hardenberg. Dit is de hoogst haalbare graad bij het KWPN-Stamboek in de afdeling tuigpaard.
Roelof-Harm had in de zomer van 2012 de hengst van dhr. Boelens uit Bunne gekocht maar Patijn
stond al 6 jaar ter dekking in Boijl. In die tijd werd hij gehuurd. Patijn heeft bewezen dat hij veel goede
afstammelingen heeft en daardoor heeft hij het predikaat ‘Preferent’ zeker verdient. De fokproducten
van Patijn zijn zeer gewild in het buitenland met name Amerika en Duitsland. Familie Veenstra is dan
ook zeer blij met het bezit van deze bijzondere hengst.
Er zijn een aantal mensen bij ons op de buurt in de ziekenboeg. Ik wil hen namens de buurt
beterschap wensen en hierbij een hart onder de riem steken.
Persoonlijk wens ik dit ook allen die ziek zijn in het dorp.
Verder heb ik geen berichten van de buurt binnen gekregen. Als je een nieuwtje hebt voor de
dorpskrant dan hoor ik dat graag.
Ook met mij gaat het iets beter. Mijn hoofdgerecht of beter gezegd de chemo is achter de rug. Ik ben
bezig met de immuun therapie tot oktober en ik mag nu ook met de hormonenkuur beginnen. Dus als
jullie gegil horen of een heel rood hoofd zien op 149 dan ben ik dat… dat kun je krijgen met de
overgang!:)
Een meedenkertje voor iedereen in het dorp van mij:
Als je met je gezicht naar het verleden kijkt dan sta je met de rug naar de toekomst.
Het gaat jullie goed!
Liane
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Dit jaar is er voor het eerst een nieuwjaarsborrel
georganiseerd. De ruime garage van Erwin en Ali
Suiker was voor deze gelegenheid ingericht als
straatkroeg.
Er brandde een kacheltje en er was koffie en thee
met cake. Ook was er door diverse buurtbewoners
gezorgd voor soep met stokbrood, salades en
diverse lekkere hapjes.
En iedereen nam zijn of haar favoriete drankje zelf
mee.
Niet iedereen kon aanwezig zijn maar het was een
gezellige bijeenkomst die door oud en jong werd
bezocht.
Wiljan Veening heeft zijn rijbewijs behaald, dat is
mooi nieuws. Wiljan van harte gefeliciteerd!
Mat Platje is de laatste tijd diverse malen
opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hoe het
allemaal precies zit met zijn gezondheid legt hij
hieronder uit.
Van onze kant wensen wij Mat en familie heel veel
sterkte met onderzoek en behandeling en we
hopen van harte dat het allemaal weer goed komt
met je.
Corrie en Rudy

Hallo allemaal.
Via deze weg wil ik alvast iedereen bedanken voor de leuke en ondersteunende kaartjes die in onze
brievenbus vielen en nog steeds vallen. Het doet mij erg veel goeds dat er zoveel mensen aan mij en
aan ons gezin denken. Zoals de meesten van jullie wel weten ben ik “goed” ziek.
Er is bij mij de ziekte van Kahler geconstateerd. Dit betekent Beenmerg Kanker.
In eerste instantie dachten ze aan longkanker omdat er een tumor achter mijn long zit. Ze dachten
eerst te zien dat die tumor in mijn long zat, maar hij zit er achter. Hij zit tussen mijn ribben en long in.
Maar de artsen vertrouwden het niet helemaal en door verder onderzoek blijkt nu dus dat ik deze vorm
van kanker heb. Ik ben ondertussen al begonnen met chemo therapie.
Daarvoor moeten wij twee keer in de week naar Heerenveen. En als deze chemotherapie aanslaat,
dan gaan we de volgende fase in en dat betekent opname weer in Heerenveen. Daar krijg ik dan elke
dag een spuit om de goede bloedcellen sneller te laten groeien.
Als dat ook allemaal goed gaat, dan moet ik een maand lang naar Groningen. Daar wordt ik
opgenomen en voorbereid voor een transplantatie met mijn eigen bloedcellen.
Ik weet dat er allerlei verhalen rond gaan dus vandaar deze korte versie van wat er echt met mij aan
de hand is.
Ik ben zoals ik al zei net begonnen, maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. En dan doen
die kaartjes je toch wel heel veel.
Namens mij maar ook namens ons gezin…………….
Mattien Platje
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BEDANKT !!!!!!!

Meuleveldweg

Rijsberkamp

De kwakkelende winter houdt ook op onze buurt aan, al schijnt de zon, de wind is vaak koud brr.
Na maanden vertoeven in de caravan heeft de familie Bokkers ondertussen hun intrek genomen in het
spiksplinter nieuw gebouwde huis met allerlei luxe en nieuwe snuifjes… een grote huiskamer met een
super strakke ruime keuken, oh het is echt perfect.. we wensen jullie veel woonplezier in het nieuwe
huis.
Justus Aberson heeft zijn citotoets gedaan en krijgt in maart de uitslag..spannend..
Gidion Verboom gaat oerendhard op zijn quad door het land, zijn vader staat als coach aan de kant.
Rens Aberson mag in mei met het Nederlands team een ijshockey wedstrijd spelen in het Belgische
Leuven..
Laura Mulder heeft een fietsje op haar verjaardag gekregen en gaat nu al op de fiets naar oma
Fenny…
Eva Aberson heeft bij het afzwemmen haar A diploma gehaald… Proficiat…
Jamy Verboom heeft met haar C pony Beauty de eerste prijs in B dressuur gewonnen..Proficiat…
Gea van Zanden is herstellende van de pittige chemokuren, het lijkt gelukkig weer goed te komen…
nu is ze met haar familie op Cran Canaria.. waar ze lekker relaxen..zon.. zee.. strand..cocktail en
lekker bier…
Wilmer en Tamara zijn tijdelijk onze buren want ze passen op Rossi en Kaya...
Wilma Bouwman

Boijl Centrum
Onze buurtgenote Marion Hoekstra is in december vorig jaar een paar dagen opgenomen geweest in
het ziekenhuis. Ze is inmiddels weer thuis. Het gaat gelukkig goed met haar en ze heeft haar
werkzaamheden weer hervat.
Voor Jan van der Helm liep het heel anders af. Nadat hij 2 dagen in het ziekenhuis had gelegen,
kwam het trieste bericht dat hij was overleden. Op 7 februari hebben wij afscheid van hem genomen.
We wensen Jantje, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze voor hen zo moeilijke tijd.
Het is en blijft een triest gezicht.
Het eetcafé “Het Builtje” is dicht.
Geen patatje meer of een andere lekkere hap.
Geen kopje koffie of een biertje uit de tap.
’s Avonds schijnt geen gezellig licht.
Want het eetcafé “Het Builtje” is dicht.
Dan volgt nu nog een plezierig bericht;
Ontmoeting Oud-Boijligers in Down Under!
Begin december vertrokken Erik Pijlman en zijn vriendin Linda naar Australië voor een trip van vijf
weken. Eerst brachten ze een bezoek aan Mark Oosterveld en diens vriendin Catharine in Adelaide,
helemaal onder in Australië.
Mark is de muziekvriend van Erik en Catharine en Linda zijn ook echte vriendinnen geworden.
Naast uitstapjes gebeurde daar iets heel bijzonders…
Erik en Linda zijn getrouwd op één van de prachtige stranden in Australië!
Zo werd een vakantiereis een echte huwelijksreis!!
Na een reis langs de Great Ocean Road vloog het kersverse paar in het weekend voor Kerst van
Melbourne naar Brisbane.
Daar brachten ze een paar dagen door bij een andere Oud-Boijliger, Willem Wever.
Willem en zijn vrouw Adelaide zijn altijd blij om bezoek te krijgen uit Nederland. Ze wonen met hun
kinderen May, Liam en Lilian, in een mooi groen en heuvelachtig gebied.
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Brisbane is een mooie stad en Erik en Linda maakten ook hier uitstapjes en ’s avonds ging de BBQ
aan in de tuin.
Vlak voor Kerst gingen Erik en Linda in een camper terug naar Sydney. Een tocht van zo’n 1000 km.
Daarna nog een ontmoeting met de vrienden uit Adelaide, een paar dagen samen opgetrokken en
toen…terug naar het koude Nederland. (van +40 naar -5 graden)
Eind januari was er voor familie en vrienden nog het trouwfeest in Groningen!!
Wij wensen Erik en Linda alle geluk voor de toekomst vanuit Boijl!!!
Annie

Allereerst wordt Hiltje de Vries, Boijlerweg 103, gefeliciteerd met het behalen van haar diploma
(SAW 4, Arbeidstherapeut). Superknap, vooral in combinatie met sport, werk en je gezin!
Helaas heeft de buurt afscheid moeten nemen van Jan Streek. Nadat hij, samen met Roelie, zijn
ziekte dapper heeft gedragen, is hij in januari overleden. Hij wordt herinnerd als een vrolijke en
sportieve buurtgenoot die altijd in was voor een praatje. Roelie, kinderen en kleinkinderen, heel veel
sterkte, ook namens de buurt De Wissel.

Een warmer en mooier afscheid van

Jan
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Alle blijken van medeleven in welke vorm dan ook en de belangstelling bij de herdenking zijn
voor ons heel waardevol.
Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken.
Al wat ons nu rest zijn de mooie herinneringen.

‐
‐
‐
‐

Speciaal een woord van dank aan:
de OJP voor hun bezoekje aan Jan en de fruitmand
Sportcentrum voor het beschikbaar stellen van de sportaccommodatie
de mensen die hebben geholpen bij het opzetten en afbreken van de tent
Tineke en haar team voor de catering
Lieve mensen, heel erg bedankt.
Roelie
Arend en Lolita
Marjan
Roelof André en Emelie
en de kleinkinderen
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PROTESTANTSE GEMEENTE
Het kerkenpad op…
ERICA OP ZOEK NAAR GOD
Deze week keek ik bij uitzending gemist naar de 'Op zoek
naar God'-serie van de EO. Daar gaan presentatrice en
actrice Lieke van Lexmond, topmodel Kim Feenstra, socialite Christina Curry, actrice Sanne Vogel en punkrock
zangeres Elle Bandita (alias Ryanne van Dorst) op zoek naar God…in de stilte. Het is een emotionele
en confronterende ervaring, met pijnlijke, hilarische, ontnuchterende en kwetsbare momenten. Maar
ook één die hen hun leven lang zal bijblijven.
Deze 5 jonge vrouwen gaan op zoek gaan God. Ze doen dat door een week in stilte in een klooster
door te brengen. Ik volg ze met aandacht, omdat ik van 24 februari tot 4 maart een 8 daagse retraite
volgen mag. Ook in stilte. Ik neem zo nu en dan al de tijd om het even stil in mijn hoofd te laten worden. Maar ook om me de vraag te stellen wie is God voor mij.
Ik kijk er naar uit en zie het als een cadeau om stil te staan bij mezelf.
Hoeveel in pakpapier zit er om me heen? En wat komt er te voorschijn?
Ik wil graag mijn lippen sluiten en mijn hart openen. Daarvoor zijn er dagelijkse gesprekken met een
geestelijk begeleider, die teksten ter meditatie geeft. Pen en papier gaan mee, en ik neem ook maar
een schilderskistje mee. Weer eens wat anders dan een muur sauzen.
Vanmorgen aan het aanrecht stond ik mijn dagelijkse portie fruit te schillen om daarna met wat muesli
op te gaan eten. Ik ben zeer gehecht aan dit gezonde begin van de dag en realiseer me dat ik aan
drie dagelijkse lekkernijen gehecht ben. Mijn ontbijt met fruit, Griekse yoghurt en muesli, mijn koffie om
10.00 uur en mijn glaasje wijn 12 uur later. Dat laatste zal ik straks missen en wie weet ook het eerste.
Stil worden is ook ruimte geven voor wat nieuw of onbekend is. Hoe het me vergaan zal, dat houdt me
niet bezig. Het is goed, zoals het komt. En ik zie er naar uit.
Of ik op zoek ga naar God, zoals de 5 vrouwen uit de EO serie Op zoek naar God weet ik niet. Ik heb
een zeer sterk vermoeden dat God bestaat. Maar tegelijk is het niet aan mij om te zeggen ‘wie of wat
God is’. God is voor mij de basis van al wat leeft. De adem die mij draagt, de bron van mijn bestaan.
Een bron diep in mij, waar ik uit ik drinken kan.
Verhalen over ervaringen van mensen met God, die ik liever de Eeuwige of de Ene noem, geven mij
kracht op mijn weg door het leven in verbondenheid met al wat leeft. Ik leef meer vanuit verwondering,
dan vanuit voorschriften. Het leven is een te mooi geschenk om niet met al je zintuigen van te genieten.
Inmiddels ben ik begonnen 4 boeken te selecteren die mee gaan. Ik neem Lof der zotheid van Erasmus mee. Samen met de nieuwste cd van Jordi Savall waarop hij met zijn ensemble Hespèrion XXI dit
boek heeft samengevat met woord en muziek. Erasmus is een joodse humanist die geboren werd
rond 1466 en kritisch stond ten opzichte van vele 16e eeuwse denkbeelden en levenswijzen. Deze
tijdgenoot van Luther pleitte voor tolerantie tussen de diverse opvattingen.
Verder neem ik mee Vreugde en verdriet van de pastor onder redactie van Anke Bisschops. Jos Pieper en Willem Putman. Het zijn verhalen vanuit het parochiepastoraat. Dit boek maakt deel uit van een
onderzoek van de Katholieke universiteit.
Het volgende boek komt uit de protestante traditie. Het heet Weerspiegelingen van een gebroken hemel over lijden, door en leven van Piet Middelaar. De pastor is in het werk een verbinding tussen de
aanwezigheid van lijden en het verlangen naar zin en de vraag naar God.
Het laatste boek dat meegaat is Terugtocht naar het paradijs, een spirituele weg naar eenheid en
harmonie via de chakra’s en de bijbel door Nico Dekkers. De tocht die dit boek maakt, voert de lezer
langs het ontmaskeren van aangeleerde gedrags- en denkpatronen. Het gaat over loslaten en in balans komen.
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De vijf BN’ers dompelen zich compleet onder in het kloosterleven. Ze volgen de 500 jaar oude aanwijzingen van een mysterieuze Spaanse edelman tijdens een Ignatiaanse stilteretraite in de oude St.
Paulusabdij. Net als zij heb ik dagelijks een indringend gesprek met de geestelijk begeleider. Bij mij
geen ontboezemingen op de dagboekcamera. In mijn kloosterkamer is het een week lang stil en als ik
wil praten, zal het tegen en met mezelf zijn.
De 5 vrouwen lezen voor het eerst in de Bijbel; en dan gelijk vier keer op een dag. Ze werken in de
tuin tot de blaren op hun handen staan, zitten uren op harde kerkbanken en doen vele afwassen met
de kloostergemeenschap. Maar ze komen ook tot rust, raken gefrustreerd, geven hun weerstand op
en worden geraakt door de liefde en warmte van de kloosterlingen.
Ik lees meerdere keren per week in de Bijbel. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen nieuwe dingen kan
ontdekken over wat dat boek mij te zeggen heeft. Ik geloof in het bestaan van God. Met verwondering
kijk ik naar de schepping en al wat is. Wie God is hoef en ik kan ik niet weten. Daarvoor ben ik te klein
en te beperkt.
Maar ik heb mijn spirituele antenne en ik ben benieuwd wat ik opvang als ik in stilte bij mezelf naar
binnen ga. Mijn ontboezemingen uit ik op papier met pen en verf en wie weet ook in muziek.
Benieuwd naar de afleveringen, kijk dan bij uitzending gemist Op zoek naar God... in de stilte; 3, 10,
17 en 24 februari 2013 22:00 uur, Nederland 3 Meedoen? Ja, echt dat kan.
Kijk dan op de website van de EO Op zoek naar God - in de stilte. Zij bieden een cursus om thuis zelf
een soortgelijke zoektocht te ondernemen.
God zoeken in de stilte?
God is te vinden in alle dingen, maar om dat te ontdekken moet je er wel bij stilstaan. Tijd voor een
zoektocht naar de oorsprong van je bestaan schiet er vaak bij in. Wat zou je ontdekken als je ervoor
zou kiezen om elke dag een paar minuten of meer 'stil' te zetten en te luisteren naar God? Dat is precies wat de EO aanbiedt in deze cursus: elke dag zet je tijd apart om te mediteren naar aanleiding van
teksten uit de Bijbel.
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
Zondag 17 maart 10.00 uur staat de kerkdienst van onze Streekgemeente Frieslands End te Makkinga
in het teken van gewas en arbeid. Als vanouds wordt er aan het begin van de lente gebeden voor een
goede oogst. Juist agrarische samenlevingen weten zich afhankelijk van de zegen van God over hun
inspanningen.
Het thema van de dienst is nu nog niet bekend. Dat bereiden we deze dagen voor met diakenen uit de
drie dorpen. Wel zal dit gedicht gelezen worden. En wie weet is er wel iemand die het zingen wil.
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij,
Licht in mensen, dat wij elkaar verblijden en doen leven,
Brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar wie niets hebben, wie zal hen hier aan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen,
heeft ons bestemd om,
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.
U bent van harte welkom.

VEERTIGDAGENTIJD
Het Paasfeest is het grootste feest van het liturgische jaar. Wij vieren met Pasen dat Jezus leeft. Opstanding staat centraal in het christelijke geloof. De tijd voor Pasen heet de Veertigdagentijd. Een
groot feest kan pas echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan.
Vanouds is de Veertigdagentijd een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen.
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In de veertigdagentijd lezen we evangelieverhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Op die
weg gebeuren onverwachte dingen: Jezus is in de woestijn met engelen en wilde dieren. Mozes en
Elia praten met Jezus op de berg. Jezus jaagt de handelaars van het tempelplein. Duizenden mensen
delen vijf broden en twee vissen. Een graankorrel groeit uit tot een
grote oogst en Jezus wordt als koning binnengehaald in Jeruzalem.
Onnavolgbaar is het af en toe: Je kunt er met je verstand niet bij, zo
wonderlijk en nieuw is het wat hier gebeurt. Maar in de verhalen
wordt ook steeds weer verteld dat de dingen die Jezus zegt en doet
niet op zichzelf staan. Het is niet zomaar een verzameling wonderlijke gebeurtenissen; de verhalen uit deze periode laten zien hoe
God bij mensen betrokken is. Door de verhalen heen spreekt dan ook steeds een oproep tot ‘navolging’. We mogen een voorbeeld nemen aan de woorden en daden van Jezus en we mogen proberen
te leven in zijn spoor. Op zondag in onze kerkdiensten hoort u daar meer over. In Elsloo en Boijl is er
altijd koffiedrinken na de dienst.
ROND PASEN
Ook dit jaar zijn er in de week voor Pasen korte diensten in de kerk. Dat begint op 28 maart om 19.30
uur met Witte Donderdag met de viering van het Avondmaal.We eten het brood dat Jezus met zijn
vrienden brak.
Daarna horen we op Goede Vrijdag 29 maart om 19.30 uur het lijdens verhaal. Via beelden, teksten
en liederen volgen we de kruiswegstatie.
Op Paasmorgen 31 maart om 10.00 uur is er een feestelijke dienst voor jong en oud met na afloop de
traditionele koffiemaaltijd.
DE KERKELIJK WERKER ALS AMBTSDRAGER
Op zondag 7 april word ik ook bevestigd in het ambt als ouderling-kerkelijkwerker. Net zoals in het bedrijfsleven en bij de overheid veranderen er regels. Ook in de kerk gebeurt dat. De nieuw regels zijn
vanaf 1 januari 2013 van kracht. Daarmee komt een eind aan een langdurig en intensief proces van
de herbezinning op de positie van kerkelijk werker.
Zes jaar geleden schreef de streekgemeente een brief aan de synode met het verzoek om pastoraal
werkers die een predikantsfunctie vervullen in een langdurig vacante gemeente de mogelijkheid te
bieden in die gemeenten de sacramenten te bedienen. Dit tot opbouw van de gemeente van Jezus
Christus in Makkinga, Elsloo en Boijl en ook elders in den lande. Twee jaar geleden heeft de synode
besloten om kerkelijk werkers in bijzondere situaties bevoegdheden te geven als een predikant.
De kerkelijk werker als werker van de gemeente is in een nieuwe fase gekomen. De positie is er een
geworden van een volwaardig lid in de kerkenraad met een speciale opdracht.
De grootste verandering is dat in de toekomst de sacramenten die voorheen alleen door een predikant
in de gemeente gedaan werden nu ook door mij in de eigen gemeente mag worden bediend.
In al die jaren dat ik hier werkzaam ben, staat er in het jaarboek van de landelijk kerk te lezen dat de
kerken van onze drie dorpen vacant zijn. Dat stak mij wel eens. Ik werk hier toch... Met deze kerkordewijziging krijgt deze werkplek een volwaardige plaats binnen de landelijke kerk. En dat is goed.
De komende jaren gaan we met elkaar ontdekken wat dat betekent voor de gemeente en de Protestantse Kerk in haar geheel!
Eerst vieren we deze mijlpaal in een feestelijke dienst die ik samen met ds. P. Crom zal leiden op
zondag 7 april. Na afloop is er koffiedrinken. Ook u bent van harte welkom in Makkinga.
VORMING EN TOERUSTING
Joodse leesgroep bij mij thuis 16 april om 9.30 uur
Edgar Hilsenrath: De nazi en de kapper
Ik ben Max Schulz, de buitenechtelijke, maar zuiver Arische zoon van Minna Schulz. Zo opent Hilsenraths beroemde roman over de SS-er en massamoordenaar Max Schulz. Zeer humoristisch en in een
soepele stijl beschrijft Hilsenrath hoe Schulz, zoon van een Arische straatmadelief, opgroeit met zijn
joodse schoolvriend Itzig Finkelstein en bij diens vader het kappersvak leert. In 1933 wordt Max lid van
de SA en later de SS.
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Tijdens de oorlogsjaren is hij in het vernietigingskamp Laubwalde verantwoordelijk voor de dood van
ontelbare mensen. Na de oorlog neemt Schulz de identiteit van een van zijn slachtoffers aan: zijn
vroegere vriend Itzig Finkelstein. Hij duikt onder in Israël, trouwt en neemt in Tel Aviv een kapperssalon over. Max wordt een gerespecteerd burger, maar zijn geweten begint te spreken.
Slotbijeenkomst Vorming en Toerusting H2O met HUUB OOSTERHUIS
21 april om 15.00 uur in Het Anker te Oosterwolde
Het duurt nog even maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. De cantorij onderleiding van Henk
Oosterhuis is met aanvulling van gemeentenleden uit de vier samenwerkende gemeenten begonnen
met het instuderen van Huub Oosterhuis liederen. Ook ik doe mee en durf bij voorbaat wel te zeggen
dat het een mooie en inspirerende middag zal worden.
Huub Oosterhuis zelf zal een lezing geven aansluitend bij ons jaarthema, waarvoor hij voor onze gemeente uit Amsterdam komt. Huub Oosterhuis is tot in Rome bekend met zijn boeken,liederen en gedichten. Het is heel bijzonder om hem in onze gemeenten te verwelkomen.
Een middag om vast te noteren en vrij te houden. De intree bedraagt 7,50 euro. Kinderen t/m 12 jaar
mogen zonder betalen naar binnen. Het beloofd een inspirende middag te worden met veel publieke
belangstelling. Maak het mee!
Tot zover de berichten over al onze activiteiten. Het is mooi om te weten dat door samenwerking
mooie dingen tot stand komen. Onze kerkgemeente is een open gemeenschap, waar u vrijblijvend
mee kan doen op zondag of door de weeks.
Ook mag u een beroep op mij doen voor een gesprek over wat u bezig houdt.
Geniet van de kracht van de komende lente,
Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End
tel 0516 44 14 77; e-mail de.pastorije@hetnet.nl; www.depastorije.nl
GESCHENK OUDEJAARSPLOEG
Door de Oudejaarsploeg is de kerk dit jaar enorm verwend met een grote houten bank. Op dit moment
staat hij vanwege de winter nog even onder dak maar binnenkort krijgt hij een plekje op het grasveld
achter op het kerkhof. We hopen dat dit voor veel mensen een fijn (uit)rustpuntje zal blijken te zijn op
het kerkhof.
Oudejaarsploeg, wij zijn er heel blij mee, het is een prachtige aanwinst voor het kerkhof.
Ontzettend bedankt voor dit mooie cadeau!
Namens de kerkenraad, Minnie Diever
FEESTELIJKE KERSTBOOMONTSTEKING OUDEJAARSPLOEG
Het kan u vast niet zijn ontgaan want, net als voorgaande jaren, plaatste de Oudejaarsploeg op zaterdag 16 december weer een metershoge kerstboom op het pleintje voor de kerk.
Voor het 3e jaar op rij was er 's avonds om 19.00 uur een feestelijke ontsteking van de boom door de
Oudejaarsploeg. De kerkenraad stond ook dit jaar weer klaar met een gratis versnapering in de vorm
van warme glühwein en warme chocolademelk. Ondanks de matige opkomst overwegen we toch om
hier een traditie van te maken.
Namens de kerkenraad, Minnie Diever
PREEKROOSTER
Datum Plaats
3-mrt Frieslands End / Elsloo
10-mrt Frieslands End / Boyl
17-mrt Frieslands End / Makkinga
24-mrt Frieslands End / Elsloo
28-mrt Frieslands End / Boyl
29-mrt Frieslands End / Boyl
31-mrt Frieslands End / Boyl

Tijd

Voorganger

10.00 uur Da. L. Gnossen
10.00 uur Ds. E.J. Struif i.s.m.
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
10.00 uur Mw. H.M. Plomp- den Uijl
10.00 uur Dhr. J. Koops
19.30 uur Da. M. Werhoven i.s.m.
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
19.30 uur Mw. H.M. Plomp- den Uijl
10.00 uur Mw. H.M. Plomp- den Uijl
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Bijz. diensten
Doopdienst
Biddag gewas en arbeid
Palmpasen
Witte Donderdag / H.A.
Goede Vrijdag
Pasen

INGEZONDEN
Geachte landeigenaren, vrijwilligers en betrokkenen bij ‘Slipjacht Boijl’.
Het slipjacht-seizoen 2012/2013 is
alweer halverwege en we hebben al
veel mooie jachten kunnen rijden.
Nu moet er een gedwongen rustpauze
worden ingelast om even de Elf-steden
tocht te rijden :-) maar de draaiboeken
voor een hele mooie jacht Boijl liggen
klaar.De Gemeente heeft de vergunning
afgegeven, we hebben de leges betaald
en niets zal ons dus kunnen
tegenhouden om woensdag 13 maart
weer een fantastische slipjacht te
organiseren en er met Uw hulp weer
een groot succes van te maken.
Want wij zijn natuurlijk niet vergeten dat
dit evenement rond Boijl niet zonder Uw
aller inzet gerealiseerd kan worden.
Daarom dit teken van leven, ook als aankondiging dat we u graag de komende tijd weer willen
benaderen, per mail, telefonisch en in persoon, om de verdere organisatie tijdig rond te krijgen.
Maar, mocht U nu al opmerkingen of suggesties hebben dan houden we ons daarvoor natuurlijk van
harte aanbevolen.
Wij wensen U veel succes met het oefenen voor de tocht der tochten!
Met vriendelijke groet,
het organisatiecomité; Max Schep, Karin Heere, Antoine De Graaf, Yvonne van Lierop, Hanne Wolf.

LET OP - VERZOEK – IDEE – SUGGESTIE – TIP
Zou men, zodra de vorst eruit is, het Kerkepad naar het Kerkebos
eens kunnen bewerken met een “kettingeide”?
Er zit halverwege een uitholling overdwars en
deze loopt met regen steeds vol water!
Alvast hartelijk dank!
H. Greaves Lord - Marks
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DORPSNIEUWS
Dorpsfeest 2013
‘Puur Hollands’
6 t/m 9 juni

Het duurt nog even voordat ons dorpsfeest losbarst, maar de voorbereidingen beginnen in de meeste
buurten al voorzichtig op gang te komen. Dit jaar staat immers de optocht met versierde wagens op
het programma en dat vergt het nodige denk- en timmerwerk. Iedere buurt zal een provincie van
Nederland gaan uitbeelden waardoor we hopelijk een Puur Hollands straatbeeld gaan krijgen op
zaterdagmorgen.
Het programma van het feest wijkt verder niet veel af van eerdere edities; een gezellige
openingsmiddag, de wandeling door het dorp, kinderspelen, stratenquiz, optocht, picknick, sportieve
activiteit op het sportveld, feestavond met de Moeflons, fietstocht en de afsluitende prijsuitreiking op
zondagavond.
Gelukkig hebben we een flinke groep vrijwilligers waar we elke keer een beroep op kunnen doen bij
het organiseren van de verschillende activiteiten. Top!
In mei komt uw buurtvertegenwoordiger bij u langs voor de bekende lijstcollecte (we kunnen niet
zonder!) en met de inschrijflijsten voor de picknick en de meerkamp.
U krijgt dan ook een flyer met het definitieve programma.
Veel succes en plezier met de voorbereidingen!
Het bestuur,
Marein, Tineke en Anne-Marie
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VERENIGINGSLEVEN
Gemengd Koor Boijl
De Tille in Boijl was goed bezet tijdens het traditioneel Nieuwjaarsconcert van het Gemengd Koor
Boijl, m.m.v. Kinderkoor Boijl.
Beide koren onder de inspirerende leiding van Mirjam Cornelisse. ‘Pianobegeleiding: Jeanine Santing
en Minnie Diever.
Het publiek werd verwelkomd met een nieuwjaarswens uit de Oekraïne, gezongen door koor en
binnenkomend kinderkoor: “Mnogaja Leta”.
Met leuke liedjes, vergezeld van pasjes en dansjes, stalen de jonge meisjes de show.
Gemengd. Koor Boijl bracht een gevarieerd programma: met religieuze liederen uit Missa Hongarica
van Tavasszy tot Amerikaanse filmmuziek
o.a. Hallelujah uit de film Shrek, met woorden en muziek van Leonard Cohen.
Femmes Vocales, vijf leden uit het koor, zongen o.a. “Ave Maria Stella” van Grieg.
Het slotlied “The Blessing” maakte zichtbaar indruk op het publiek: een zegening wordt uitgesproken
over de geliefde.
Met nogmaals de nieuwjaarswens uit de Oekraïne, kwam een einde aan een geslaagd concert:
“Gelukkig Nieuwjaar”.
Het Gemengd Koor Boijl heeft dringend bassen en tenoren nodig. Voor inlichtingen kunt u contact
opnemen met tel 0516-520401.
Aukje Hoekstra
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Dorpsbelang Boijl

Welkom op de website van Boijl
Ja, na vele moeizame pogingen krijgt de website van ons dorp dan eindelijk vorm.

Kijk op: www.boijl.com
Samen met onze nieuwe webmaster Karel Kaptein is het gelukt om in een aantal weken de contouren
van een ‘website in aanbouw’ op te zetten. Natuurlijk moet er nu verder invulling aan worden gegeven.
Daarvoor hebben we uw hulp nodig.
Bedrijven kunnen worden opgenomen achter de buttons: Recreatie en Bedrijven.
Naast adresgegevens mag u, naast een logo, in een 5-tal steekwoorden aangeven waar uw bedrijf
voor staat en natuurlijk is een link rechtstreeks naar de eigen website ook mogelijk.(zie voor een
voorbeeld onder de button Dorpsleven bij de onderstreepte verenigingen)
Verenigingen kunnen een plaats krijgen achter de button: Dorpsleven.
Ook hiervoor geldt: Geef kort en bondig doel en activiteit van uw vereniging aan, of laat de bezoeker
rechtstreeks doorlinken naar uw eigen website.
De agenda- en nieuwsbutton zijn bedoeld voor de plaatselijke activiteiten. Dus verenigingen geef de
datums die belangrijk zijn voor alle Boijligers door aan de webmaster.
Stukjes voor, vragen over de website kunt u mailen naar de webmaster, rechtsboven op de site.

Laten we met elkaar nu verder deze site tot een succes maken door hem
a) te vullen.
b) zo actueel mogelijk te houden.

Werkgroep Dorpsarchief Boijl
In Boijl is onlangs, op initiatief van Dorpsbelang, de
Werkgroep Dorpsarchief Boijl in het leven geroepen.
De werkgroep die uit zeven leden bestaat, kwam 17
januari jl. voor het eerst bijeen en is begonnen met
het inventariseren van de archieven in Boijl. Vooraf
werd een bezoek gebracht aan de commissie
Dorpenarchief Idzawolde in het kerkje in Ter Idzard,
waar al enkele jaren ervaring is op dit gebied. Joop
Sanders gaf daar tekst en uitleg. De werkgroep
Dorpsarchief Boijl komt nu regelmatig bijeen in De
Uutbouw van De Tille.
Foto: v.l.n.r.: Karel Kaptein, Rient Menger, Thea Pijlman, Lineke Diever, Gerard Prins en Pier de Jong;
op de foto ontbreekt Jellie Menger wegens ziekte.
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Werkzaamheden aan het riooloverstort aan de Boschoordweg
In een rioolstelsel moet een riooloverstort zitten. Een riooloverstort voorkomt dat bij veel regen, zoveel
dat het rioolstelsel het niet meer kan verwerken, wateroverlast ontstaat in woningen en andere
gebouwen.
In Boijl zit het riooloverstort aan de Boschoordweg, ter hoogte van de ingang van de Groene Zoom.
Als het riool de hoeveelheid regenwater niet kan verwerken wordt sterk met regenwater verdund
rioolwater geloosd op de sloot. Deze sloot loopt langs de Boschoordweg. Omdat deze sloot voor het
grootste deel van het jaar droog staat, kan er in het geval van lozing vervuiling en stank optreden.
Daarom krijgen wij voor de bestaande situatie geen vergunning.
In overleg met het Wetterskip die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater,
hebben wij een oplossing gevonden. Achter het bestaande overstort leggen wij een bergbezinkleiding
aan. De bergbezinkleiding loopt vanaf het bestaande riooloverstort tot aan de watergang die de
Boschoordweg iets ten zuiden van Boijl kruist.
De bergbezinkleiding heeft twee functies.
- Ten eerste vangt de bergbezinkleiding het verdunde rioolwater op voordat het wordt geloosd op de
watergang.
- Ten tweede kunnen de vaste delen die in het verdunde rioolwater zitten in de leiding bezinken
voordat er rioolwater wordt geloosd op de watergang.
Nadat het bestaande riool van Boijl weer nagenoeg leeg is, wordt het water en de verontreiniging uit
de bergbezinkleiding teruggepompt in het bestaande riool.
De bergbezinkleiding wordt aangelegd in het perceel dat ligt naast de Boschoordweg, tussen de
ingang van de Groene Zoom en de watergang aan de zuidkant van Boijl. Ongeveer onder de
bestaande sloot. Een andere optie was geweest om de leiding onder de Boschoordweg te leggen.
Hiervoor zou de Boschoordweg opgebroken moeten worden met alle gevolgen (overlast, stremming,
hoge kosten) van dien. Daarnaast was het gevaar dat door de aanleg de wortels van de bomen langs
de Boschoordweg beschadigd zouden worden.
De aanleg van de bergbezinkleiding in het perceel naast
de Boschoordweg staat de ontwikkeling van dit perceel
niet in de weg. Hierover is uitgebreid overleg geweest
met de eigenaar van het perceel.
De start van de aanleg van de leiding staat gepland voor
halverwege april 2013.
Geert Pijlman.
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Renovatie dorpshuis De Tille: het einde is in zicht!
Terugbladerend in de vorige dorpskrant, realiseer ik me pas echt hoe ontzettend veel werk er is verzet
de afgelopen maanden door onze vrijwilligers en de mannen van ITN. De stand van zaken in
december en die van nu, is een wereld van verschil. Er staan inmiddels al 60 verschillende namen in
het boek waar de vrijwilligers hun naam, werkzaamheden en aantal uren moeten bijhouden i.v.m. de
subsidieverlening van de Provincie Fryslân. En die 60 mensen hebben al meer dan 1600 uur van hun
vrije tijd besteed aan het renoveren van ons dorpshuis. En altijd met veel plezier in een gemoedelijke
sfeer. In één woord: geweldig!!
De nieuwe keuken is geplaatst,
het verlaagde plafond zit er in,
de mobiele schuifwand kan de
zaal in tweeën verdelen, er is
heel veel geschilderd en de
toiletten zijn totaal vernieuwd.
Wanneer ik dit schrijf is de
nieuwe bar al in huis, maar nog
niet helemaal afgewerkt. Zo zijn
er nog meer kleine, of iets
grotere klussen die nog gedaan
moeten worden voordat De Tille
klaar
is
voor
het
heropeningsfeest.

Dat openingsfeest staat gepland voor zaterdagmiddag 20 april a.s. vanaf 14:00 uur.
U krijgt daar natuurlijk nog bericht van, want we verwachten dat u allemaal nieuwsgierig bent
geworden en komt kijken naar het resultaat. U bent van harte welkom!
Namens de Renovatiecommissie,
Anne-Marie van der Geest.
Gelezen op een website en het sprak mij zo aan, dat ik het aan onze situatie heb aangepast:
Onze gezamenlijke opdracht is,
om niet naar het dorpshuis te kijken als
“ze” maar als “we”.
Want als bestuur alleen
kunnen we het reilen en zeilen van het dorpshuis
niet tot een succes maken,
daar hebben we u,
als inwoner van Boijl, bij nodig.
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Dorpsgemeenschap en Kinderwerk

KERSTSTUKJES MAKEN
Woensdagmiddag 19 december heeft Kinderwerk Kerststukjes gemaakt met de kids uit Boijl.
De opkomst was jammer genoeg niet zo groot maar er zijn wel hele mooie creaties gemaakt.

De kinderen mochten zelf een bakje meenemen en deze naar eigen inzicht indelen, maar er was
Ook een voorbeeld van een vogelvoederbakje buiten.

De mannen deden erg hun best om het voorbeeld bakje zo goed mogelijk na te maken.
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MINI PLAYBACKSHOW 8 FEBRUARI 2013
De jaarlijkse mini Playbackshow was ook dit jaar weer een groot succes. Vele kinderen deden ook dit
jaar weer hun uiterste best om in de prijzen te vallen. De jury bestaand uit Henneke Velzeboer, René
Ruschen en Gerry Zijlstra, hadden de lastige taak om de winnaars te bepalen en de acts van
commentaar te voorzien. De presentatie was zoals gebruikelijk in handen van Herman Vermeeren die
we via deze weg nogmaals willen bedanken net als de dames van de schmink en de mensen van het
licht en geluid.

Sasja Algra en Eline Swildens
Gipsy Kings - Bambolea

Thomas Zuil, Gidion Verboom,
Ellart Jongedijk en Thijs Tolman
Band zonder Banaan - Stadje Koefstajn

Wouter Zuil - Cowboy Billie

José Visser en Talitha Blum
Cheyenne en Marleen - Druk, Druk in mijn leve

Juan Huisman en Sven Vermeeren
Toppers – Er staat een paard in de gang

‐ 22 ‐

Mandy Goddijn, Sumeyra Neeling en
Mani Algra
Christina Aquilera - Candyman
Loes Slot en Fen-Yi Klaassen
Mr. Saxobeat - Just Dance

Denise Moes
Lila - Is dit wat ik wil
Lieke Jager
Kelly Clarkson - Walk Away

Jesse de Weert, Remco Jager, Niels Veening
Mike Elsinga en Wesley Rooks
Kiss - I was made for loving you
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Groep 1 t/m 3

1e prijs
Julia van Wijk
Sterre - I’m singing

2e prijs
Lieke Tolman, Tessa Mulder, Mirre Mulder
K3 - Waar zijn die engeltjes

Groep 4 t/m 5

2e prijs
Annemiek Jager en Nynke Veenhouwer
Kinderen voor Kinderen - Kriebeltrui

1e prijs
Jesse Sjoerd van Wijk
Robbie Williams - Let me entertain you
Groep 6 t/m 8

2e prijs
Yinka Kremer
Loreen - Euphoria
1e prijs
Marret van Wijk
Rachel - KnockOut
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“Junior” Wampex 2013
Van onze verslaggever.
Via deze weg willen we u vertellen hoe de “junior” Wampex is
verlopen, aangezien de vorige editie een groot succes was.
Hebben we dit keer besloten om er misschien wel nog meer
uitdaging in te verwerken. Voor diegene die niet weet wat de
“junior” Wampex inhoud volgt hier een korte beschrijving. Het
gaat hier om een soort survivaltocht die in het donker moet
worden afgelegd. Onderweg komen de kandidaten
opdrachten tegen die ze moeten voldoen en komen ze op de
verschillende routes letters tegen die ze moeten noteren op
hun antwoord kaart. Wordt dit niet goed gedaan dan krijgen
ze straftijd bovenop de looptijd.
Al met al wint het team met de snelste tijd.
Het maken van zo’n Wampex kostte de organisatie dit jaar
ook weer flink wat meer moeite. Dit vooral omdat er deze
editie is gekozen om twee teams tegelijk te laten starten,
namelijk een met de klok mee en de ander tegen de klok in.
Op deze manier kunnen we meer teams laten starten in
dezelfde tijd, het enige probleem is dan dat er een keer
zoveel routes uitgezet moeten worden.
Uiteindelijk deden er 16 teams mee. Dit waren zo’n 100 geweldenaren die het aandurfden aan de
tocht te beginnen. De “junior” Wampex startte en eindigde in Dorpshuis de Tille. Vanaf 17.30 uur was
het een komen en gaan van deelnemende teams. Waar sommige teams halverwege de strijd moesten
staken of wel de route niet konden volgen en huiswaarts keerden, waren er ook teams die in plaats
van 4 uur, er ongeveer 7 uur en 39 minuten over hebben gedaan maar wel de eindstreep hebben
gehaald.

Dit jaar was de route ongeveer 15km lang voor de
meeste teams, onderweg kwamen ze vier posten
tegen waar ze verschillende opdrachten moesten
doen. Zo werd de wijk overgestoken door middel
van een touwbrug, werden er pallets gestapeld om
een bordje te bereiken, een ladderbrug
overgestoken en een aardappel kieper in bijna
verticale stand beklommen door het gebruik van
een net en autobanden.

Wij vonden het leuk om te zien dat er bij de verschillende opdrachten zoveel mensen kwamen kijken.
Zo stonden bijvoorbeeld Albert en Danny Sijbesma op een groep genaamde De Witte Wieven te
wachten. Helaas zwierven deze dames geruime tijd, zonder ook maar enigszins idee te hebben waar
ze waren, rond in de bossen rondom Hoeve Boschoord .
Uiteindelijk zijn er twee teams precies gelijk geëindigd op de eerste plek!
Met een totaal tijd van 4 uur en 15 minuten zijn dit geworden:
De Groep van 18:15 (die overigens om 18:30 uur starten) en The Twins.
Via deze weg willen we ook nogmaals de vrijwilligers, landeigenaren en sponsoren bedanken. Zonder
deze mensen is het niet mogelijk om zulke activiteiten te organiseren. Hopelijk kunnen we deze
samenwerking volgend jaar voortzetten.

‐ 25 ‐

Komende activiteiten
22 maart Summerbingo voor de groepen 3 t/m 8
23 maart Summerbingo voor 12 jaar en ouder
10 mei Casino avond voor de groepen 5 t/m 8
11 mei Autopuzzeltocht

Toneelvereniging Nut en Genoegen
De geplande uitvoering van 8 december kon wegens een
verwarming storing niet doorgaan. In allerijl werden her en der
wat telefoontjes gepleegd. De spelers werden weer
afgeschminkt en buiten stonden Mieke Veldkamp en Meint
Postma om de eventuele bezoekers nog op te vangen,
welgeteld 1 persoon moest huiswaarts gestuurd worden.
Op 15 december is de verwarming weer hersteld. De
verbouwing is nog niet klaar maar we kunnen wel gebruik
maken van de toiletten en de bar is open. Er is een middagen avondvoorstelling. Druk dus voor de spelers. Meint
opende de middag en kon 30 personen welkom heten. Het stuk “Koestukken 7” viel goed in de smaak
bij de oudere bezoekers deze middag. Namens Dorspbelang kregen de spelers een attentie in de
vorm van een doos Merci chocolade.
’s Avonds, na het Boijliger kwartiertje, waren er 150 personen
aanwezig. De jeugd was goed vertegenwoordigd dat kwam
natuurlijk door onze nieuwste aanwinsten, Jorrit de Vries,
Gery de Vries en Tamara Slot die hun rol goed neerzetten,
alle lof. Mieke en Meint werden door Janneke Baylé
toegesproken omdat ze hun 25 jarig jubileum vierden, hierbij
kregen zij een bos bloemen. De overige spelers kregen een
kleine fleurige creatie namens de toneelvereniging.
Vanwege
de
overlast hebben
we alle bezoekers een consumptie munt gegeven bij
binnenkomst. De muziek werd gedraaid door Anne vd
Helm, hij had een gevarieerde afspeellijst gemaakt en het
was na afloop nog gezellig druk.
Na de uitvoering zijn we benaderd door buurtvereniging de
Meenthe uit Wolvega, op 23 februari hebben we het
toneelstuk nogmaals gespeeld.
Tijdens de evaluatie is gebleken dat de middag- en
avondvoorstelling op 1 dag goed is bevallen. We gaan dit
volgend seizoen te herhalen. De donateurskaarten blijven persoonsgebonden en kosten € 5 p.p. vanaf
12 jaar.
We kunnen nog altijd nieuwe leden gebruiken, lijkt het je leuk om toneel te spelen neem dan contact
op met een van de leden of bestuursleden.
Alletta de Weert
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SPORT
Biljarten
BILJARTVERENIGING ’T ZWAANTJE
Op zaterdag 26 januari was het jaarlijkse biljarttoernooi van biljartvereniging 't Zwaantje. Om 8.30 uur
was haast iedereen aanwezig waarbij onder het genot van een bakje koffie en een boterkoekpunt het
wedstrijdschema werd doorgenomen. Er werd gestreden in 2 poules en ieder had een heen- en
terugwedstrijd. Omdat er een nieuw lid was bijgekomen hadden we heel wat partijen voor de boeg.
Rond de middag zaten we tegen de helft van het schema en konden we eerst genieten van een
heerlijk kom snert en een uitgebreide uitsmijter. Na de lunch werden de wedstrijden voortgezet waarbij
even na 18.00 uur de stand van de poules kon worden opgemaakt.
Voor poule 1 moest er een play-off aan te pas
komen om een nummer 2 van de poule te krijgen.
Albert-Jan Veening en Adrie Wijntjes streden
hierbij om een plaats in de kruisfinales. Na een
spannende strijd mocht Adrie het in de 1e halve
finale opnemen tegen Kees Elsinga. De andere
halve finale ging tussen Roelof Groen en Henry
Goeree. De finale werd gespeeld door Kees en
Henry waarbij Kees zijn titel van vorig jaar met
succes verdedigde.
Uitslag toernooi:

1. Kees Elsinga
2. Henry Goeree
3. Roelof Groen
4. Adrie Wijntjes

Na het uitreiking van de vleesprijzen en de wisselbeker werd de einduitslag van de competitie bekend
gemaakt. Hoewel het er naar uitzag dat Henry Goeree de meeste punten bij elkaar had gespeeld
gedurende het seizoen bleek bij de definitieve telling Wim v/d Walle de meeste punten te hebben
gehaald. Nadat ’s morgens in allerijl een nieuw plaatje gemaakt was, kon Wim ’s avonds de
wisselbeker en een blijvende herinnering in ontvangst nemen.
Rangschikking competitie:
1. Wim van der Walle
2. Henry Goeree
3. Klaas de Vries
4. Albert-Jan Veening
5. Ep Blaauwbroek
5. Roelof Groen
6. Jaap Ouwerkerk
6. Arie van der Sel
9. Kees Elsinga

39 pt.
36 pt.
26 pt
25 pt
20 pt
20 pt
18 pt
18 pt
12 pt

De dag werd gezellig besloten met een
hapje en een drankje in het bijzijn van
de partners.

Helaas was dit eerst de laatste biljartdag in het café. Vanaf 1 februari gaat het café sluiten. Om het
seizoen goed af te sluiten spelen we tot half april in de showroom van garage Ouwerkerk. Na de
zomer kijken we weer wat en waar de mogelijkheden zijn om onze sport in alle gezelligheid voort te
zetten.

- 27 -

Tennis
TENNISVERENIGING BOIJL
In Memoriam: Jan Streek
Op 4 januari jl. is ons tennis- en oud bestuurslid Jan Streek overleden. Jan was vanaf de oprichting
zeer betrokken bij onze tennisvereniging. In die periode heeft hij zich op verschillende terreinen
ingezet voor onze club.
Door zijn tomeloze energie, inzet en zijn contacten in de sportwereld heeft hij een substantiële
bijdrage geleverd aan de realisatie en instandhouding van onze accommodatie en vereniging.
Jan was als bestuurslid, baancommissaris en PR-man veelal dagelijks op de baan aanwezig om deze
in optimale conditie te houden.
Maar niet alleen bestuurlijk, ook als tennisser was Jan al die jaren actief en enthousiast. Zijn passie
voor de sport droeg hij over aan een ieder.
Kortom, degene die Jan als clubgenoot en bestuurder van Tennisvereniging Boijl hebben gekend,
weten dat hij een clublid in hart en nieren was. Wij denken met dankbaarheid en respect aan hem
terug. Mede namens de leden van TV Boijl wens ik Roelie en verdere familie sterkte toe om dit verlies
te verwerken.
Geert Pijlman, voorzitter
Blij zijn we met de komst van nieuwe leden.
Minder blij zijn we met de kinderen die onze baan gebruiken als speelplaats en
dan ook nog vernielingen aanrichten. Met zandzakken slepen waardoor de helft
nu stuk is. Meubilair gebruiken om er een hut van te maken. Op de bevroren
baan een sneeuwpop maken, terwijl wij als spelers absoluut niet op de
bevroren baan mogen komen, omdat dat beschadigingen oplevert aan het
kunstgras.
Kortom een heel vervelende situatie, met financiële gevolgen. Wij hebben inmiddels de wijkagent
ingeschakeld om dit soort vervelende praktijken te onderzoeken en voor de toekomst in de gaten te
houden.
Dringende oproep:
Kom niet op de baan als je geen lid bent
van de tennisvereniging.

Zumba
Binnenkort nieuw in De Tille:
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Speelpeuter
NAAR DE BASISSCHOOL
Eind januari nemen wij afscheid van Sem Spijker, hij gaat namelijk naar de
basisschool.
Veel plezier bij Juf Geke en Juf Janneke.
NIEUWE KINDEREN
We mogen 4 nieuwe kindjes welkom heten, genaamd Jorrit Jorritsma,
en vanaf januari Jayden Betten, Laura Mulder en Nynke Gutterswijk.
ZUSJE
Jorrit Jorritsma heeft een zusje gekregen, haar naam is Lisa

Gefeliciteerd met Lisa
JARIG
28 januari is Sem Spijker jarig en wordt 4 jaar.
Laura Mulder was 2 februari jarig en zij is 3 jaar geworden.
SINTERKLAAS
5 December was een groot feest. De Pieten waren namelijk al heel vroeg in de ochtend op de
versierde muziek wagen door het dorp heen gegaan. Je hoorde de gezellige muziek al van een
afstand. De wagen stopte uiteindelijk op het parkeerterrein van de sport. Nadat iedereen Sinterklaas
had toegezongen volgde de stoet naar school. Als eerste was Sinterklaas en 2 Pieten bij de peuters
en (misschien wel) aankomende peuters. Je mocht Sinterklaas een handje geven, de Pieten deelde
pepernoten uit, en deden zelfs
acrobatische kunsten. Na de cadeautjes te hebben uitgedeeld
zwaaiden
we
Sinterklaas
en zijn Pieten weer uit.
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THEMA
Het aankomende thema is: Huis
Hoe ziet een huis van binnen of van buiten eruit, wat kan je doen in huis.
Bij een huis denken we aan: dak, muur, deur, bel, brievenbus, tafel, tv, planten enz,

Liedjes:
Bim bam buisje
wie woont er in dat huisje?
Trek maar aan de bel
en je ziet het wel
We bouwen een huis,
een heel groot huis.
Deurtje open, deurtje toe: Kiekeboe.

Zagen, zagen wiede wagen
Jan kwam thuis om een
boterham te vragen.
Moeder was niet thuis
vader was niet thuis
Piep zei de muis in het voorhuis.

- 30 -

Raadsels: Je woont erin……
Als je erop drukt komt er geluid uit................
Het zit bovenop het huis...........

VOORLEESONTBIJT
23 Januari stond in het teken van het voorleesontbijt. Corintha van Kippersluis, de bakker van de
C1000, was bereid om voor de kinderen van de peuterspeelzaal en de opvang “Nog 100 nachtjes
slapen” voor te lezen.
Dorus moet nog 100 nachtjes slapen voor
hij jarig is….……

De kinderen vonden het een leuk verhaal
en Corintha had ook nog een verrassing
mee genomen….. dat was een grote
slagroomtaart met een foto van de
kinderen erop.

Het was een leuke ochtend met eerst een heerlijk ontbijtje, daarna voorlezen, limonade drinken met
een lekker stuk taart en als toetje een heerlijke traktatie van Sem die voor het laatst bij ons op de
peuterspeelzaal was.
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PRIETPRAAT
Jeffrey heeft gel in zijn haar, zodat zijn stekels omhoog blijven zitten. “zeg Jeffrey wat zit je haar mooi”,
“ja…..ik heb hoog haar”.
“Jarno, heb jij ook spierballen”, Jarno doet zijn shirt omhoog en wijst met zijn vinger naar zijn buik,
“daar”.

OJP
De kinderen van de peuterspeelzaal willen alle jongens van de OJP hartelijk bedanken voor de leuke
voertuigen van Bob de Bouwer. Ze zijn er heel blij mee.

Mannen Bedankt !!!!!
VERNIELINGEN
Ook dit jaar zijn er tijdens de kerstvakantie (en de afgelopen weken ook nog) dingen stuk gemaakt op
het plein. Het tuinbankje is stuk gemaakt en van het speelhuisje is het dakleer
afgetrokken. De kinderen hadden een bak met voorjaarsbolletjes geplant. Die is nu 2x omgegooid. De
eerste keer was hij nog te redden, maar nu is er geen bolletje of zand meer terug te vinden. Het is dus
niet per ongeluk gevallen. Voor de kinderen erg sneu, maar voor
ons ook erg frustrerend, want wij gebruiken de bolletjes en bloemetjes ook weer in ons
voorjaarsproject. Dit is nu, evenals het vorige jaar, niet meer mogelijk. Bovendien lag er veel
vuurwerk in onze papiercontainer. We hoeven niet uit te leggen wat de gevolgen hadden kunnen zijn.
Een fiets in de vuilcontainer gooien is ook niet bijzonder aardig.
We kunnen ons best voorstellen, dat het spannend/leuk is om daar even te zitten.

Maar laat onze spullen alsjeblieft met rust, en maak niets stuk!!!
We denken er nu over om een camera te plaatsen, zodat we de “daders”erop aan kunnen spreken
als er weer iets fout gaat.

BAKJES (bij de wc) VOOR TEKENINGEN
Kijk even regelmatig in het bakje van je kind, dit i.v.m. belangrijke informatie, mooie tekeningen en
leuke werkjes.
OPGAVE
Lijkt het u leuk voor uw kind om 1, 2 of 3 ochtenden gezellig te spelen, knutselen, fietsen, zingen met
andere kinderen van hun leeftijd, kom dan eens langs om te kijken hoe het bij ons gaat, of bezoek
eens de website: www.speelwerk.net . daar staat de informatie in die u
nodig hebt om uw kind aan te melden. U kunt ook bellen met het hoofdkantoor in Meppel op telefoon
nummer: 0522- 488-410, daar wil Marion Piest u graag te woord staan.

- 32 -

ONDERWEG IN 2013
Na de laatst verschenen Dorpskrant is er al weer heel wat gebeurd in onderwijsland. Ik hoef alleen
maar op te schrijven: “kleiner dan 100”en dan weet u hoogstwaarschijnlijk wel waar ik het over heb.
De kranten hebben er de afgelopen weken heel wat over geschreven, politieke partijen hebben al
gezegd hier vragen over te zullen stellen in de kamer en in diverse dorpen hebben de
dorpsbelangengroepen of plaatselijk belangen al een bijeenkomst hieraan gewijd. Ik heb het over de
zienswijze van de Onderwijsraad, die in een advies (Grenzen aan kleine scholen)aan het Ministerie
stelt, dat scholen uit minimaal uit 100 leerlingen zouden moeten bestaan!! De kwaliteit zou niet goed
gewaarborgd zijn, de mogelijkheden voor kinderen om met elkaar te spelen en van elkaar te leren niet
of te weinig aanwezig, maar bovenal zouden kleine scholen duur zijn. Welnu, de kwaliteit van het
onderwijs van alle 32 scholen, die onder het bestuur van Comperio vallen, is bij alle scholen op orde
bevonden. Daarbij opgemerkt dat veruit de meeste scholen van Comperio minder dan 100 leerlingen
(ongeveer 20 van de 32 scholen) hebben. Volgens mij hebben
onze leerlingen ook prima mogelijkheden om met elkaar te
spelen en van en met elkaar te leren. Blijft over het
kostenplaatje. Het is zo dat kleine(re) scholen per leerling meer
kosten maken dan grote scholen (Een handleiding bij een
rekenmethode is voor ons net zo duur, als voor een school van 150 leerlingen). Kleine(re) scholen
ontvangen van het ministerie de z.g. kleine scholen toeslag voor de bekostiging van een deel van het
personeel; voor onze school is dit ongeveer € 60.000,-. Dus er zouden wellicht redenen kunnen zijn
eens goed naar het kostenaspect te kijken. Laten we hopen dat de regering daarbij ook goed kijkt
naar de verscheidenheid in regio’s en de spreiding van scholen daarin. Gemeentebesturen en
schoolbesturen zullen nauwgezet de mogelijkheden en onmogelijkheden moeten bestuderen. U kunt
er op rekenen dat wij als team er alles aan zullen doen om ons onderwijs in al zijn facetten op een
kwalitatief hoog niveau te houden en dat Comperio als schoolbestuur er alles aan zal doen om onze
school open te houden. Uiteraard binnen de mogelijkheden die Comperio daartoe heeft. Wat e.e.a.
uiteindelijk zal betekenen voor onze school en de onderwijsvoorzieningen in de regio op de korte en
lange termijn, is op dit moment nog onduidelijk. Wel is duidelijk, dat de onderwijsraad ook adviseert de
schoolbesturen voldoende tijd te geven om op de eventuele wijziging in opheffingsnorm te kunnen
anticiperen en daarnaar te handelen. Wij houden u op de hoogte.
Bovenstaande is op dit moment een van de minder leuke kanten van het
onderwijs, maar als je als individuele school een succes weet te boeken,
maakt dat weer veel goed. Wel, wij hebben zo’n succes geboekt. In de vorige
Dorpskrant heb ik geschreven over een visitatiecommissie van de
Daltonvereniging, die onze school zou komen controleren op de kwaliteit van
het Daltononderwijs. Inzet: verlenging van onze Daltonlicentie voor de duur
van 5 jaar. Dit is inmiddels gebeurd en wij hebben een verlenging van 5 jaar
weten te bewerkstelligen. In het team hebben we dit natuurlijk een beetje
gevierd!!!!
Verder zijn de plannen om ons schoolplein nog wat meer aan te kleden weer verder gevorderd. Zoals
het nu lijkt kunnen we over niet al te lange tijd(en als het weer het toelaat) aan de slag.
De school in Boijl doet er toe!!!!!!!
Laat dat ons motto zijn de komende jaren
Namens team de Oosterbrink, MR en OR en
met vriendelijke groet,
Roel van Nijen
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ELFSTEDENTOCHT 24-01-13
Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagd schaats evenement op donderdagmiddag 24 januari
jongstleden, voor de derde keer “De Elfstedentocht!”
De kinderen hebben vele rondjes geschaatst, werden verwend met chocomelk en lekkers
aangeboden door de ijsclub.
Ouders, opa’s en oma’s en andere enthousiaste kijkers hebben onze kinderen aangemoedigd.
Een top middag die niet mogelijk is zonder hulp:
De aanwezige leerkrachten bedankt voor de prettige samenwerking. Herman Vermeeren, Gerrie
Terpstra, Jan Ijspeert en Ep Blaauwbroek v/h ijs bestuur Boijl, de ouders bedankt voor jullie hulp met
het opbouwen en opruimen v/d Elfstedentocht van donderdag 24 januari, zonder jullie was het ons
niet gelukt om er zo`n geslaagd Elfstedenparcours van te maken .Sponsers: IJSCLUB Boijl, LEAF
Sneek, Bedankt voor jullie bijdrage aan het Elfstedentocht evenement van de Oosterbrink te Boijl

Aukje Jager, Dominique Sijbesma en Griet Slotde Jong

VERJAARDAGEN
MAART
9 Ilse Spijker
10 Sven Vermeeren
12 Justus Aberson
15 Annemiek Jager
17 Remco Jager
18 Chris Dumoulin
25 Bowie Peters
27 Denise Moes
27 Tiemo Oosterveld
28 Eline van der Lelie

APRIL
5 Mike Elsinga
14 Thomas Zuil
15 Tristan Verdam
22 Dorian Westerlaan
22 Silke Rook
22 Jildou Veenhouwer
24 Eline Goettsch
25 ElineSwildens
28 Laura Boersma
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MEI
1 Fennick Groen
17 Eva Aberson
19 Beau Peters
31 Sasja Algra

Wegens het aftreden van Koningin Beatrix en daar Willem-Alexander ons nog
geen toestemming heeft gegeven om een rommelmarkt te organiseren, willen wij u
mededelen dat wij dit jaar een fair op
14 september a.s. gaan houden
rond en om school.
Verdere informatie zal snel volgen.
RomCom

LEG DEZE DATUM VAST
Koninginnedag + meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Eerste dag
27 april
9 mei
18 mei
6 juni

laatste dag
5 mei
12 mei
20 mei
18 augustus

OPROEP Tussen Schoolse Opvang
basisschool De Oosterbrink in Boijl

De tussen schoolse opvang(TSO) verzorgt de middagpauze voor kinderen die
onder de middag niet naar huis gaan.
Wij zijn hiervoor nog op zoek naar een paar vrijwilligers die ons team willen
versterken.
Bijvoorbeeld als oproep of bijv. 1x per twee weken.
U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Heeft u belangstelling en bent u 18 jaar of ouder,
dan kunt u contact opnemen met de TSO coördinator
Trudy Tummers, tel.nr: 0561‐421613
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Wij zitten in groep 2 en we zijn een Daltonschool! Op een Daltonschool leer je
goed samenwerken. Dat kunnen we al heel goed . Kijkt u maar naar de foto’s !

Wij zijn Landon en Juan. We hebben een
hele mooi motor gemaakt! Een Harley
Davidson!

Wij zijn Noëlla en Niels. Wij hebben
een huis gemaakt van de knex.

En wij zijn Lieke en Fennick en wij hebben ook
een huis gemaakt. Met ramen en deuren erin!
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Hallo wij zijn Mirre en Eva. Wij hebben een
fiets gemaakt van de knex!

En wij zijn Ilse en Wouter en wij hebben ook een fiets
gemaakt!

Maar wij uit groep 1 kunnen ook al heel goed samenwerken! Kijk maar.
Wij zijn: Isa, Demi, Laura en Silke .

Wij zijn: Dorian, Sven, Bowie en Sem!
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GROEP 3 EN 4
Een impressie van keuzewerk in groep 3 en 4
Tessa en Madelief hebben een piramide van
blokjes gebouwd. Zij hebben de kleuren rood, wit,
blauw en oranje gebruikt. Net als de Nederlandse
vlag.

Julia en Eline zijn samen aan het tekenen. Ze deden
supergoed hun best!

Yaslin, Gidion en Armando werken aan een
reken- of taalopdracht op de computer. Ze
computeren erg graag.

Beau en Eline zijn aan het knutselen, ze
maken kuikens van gele wol. Ze zijn druk aan
het overleggen.
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Brend en Thomas maken van K`nex een
robot en een zwaard. Een inspannend
werkje!

Ellard en Thijs bouwen samen een huis
van Lego. Het resultaat was prachtig! Ze
hebben heel nauwgezet gewerkt.

De dames Annemiek, Nynke,
Sasja en Lieke bouwen
samen van Kapla een
dierentuin. Ieder hun eigen
afdeling. Daarnaast maakten
ze ook nog een
kinderboerderij.
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Dorpskrant februari

groep 5 en 6

De vakantie In de vakantie heb ik veel leuks gedaan: ik ben naar de verjaardag van mijn tante
geweest, naar het zwembad, naar vrienden gegaan en lekker geluierd! Alles bij elkaar, een
topvakantie! Jonas
Op school hebben we geblazen op de trompet en hebben handvaardigheid gedaan. En toen was het
voorjaarsvakantie en waren we een week vrij. In de voorjaarsvakantie heb ik geskied en zijn naar
mijn half broertje en zusje geweest. En ik ben vrijdag naar mijn vader geweest. En Annika de vriendin
van mijn vader was jarig geweest en toen gingen we naar de stad en gingen we High teaen. Voor de
rest heb ik met mijnbroertje gespeeld en geluierd. Dominique 
Ik vond het weer een leuk schooljaar. We gingen met Thijs Oud trompet spelen en als ik eerlijk ben
dan vond ik het niet heel leuk. Maar ik ben jarig geweest en ik heb heel veel cadeaus gekregen
Loes slot
Hallo ik ben Chantal en ik ben de hele week ziek geweest. Ik heb niks gedaan, ik heb allen op de bank
gelegen en gegeten en ik ging ook nog naar de kringloop toen heb ik nog twee lampen gekocht een
paarse en een groene, en toen ging ik weer op de bank liggen en toen ik weer beter was toen ging ik
mijn papa masseren en ik heb een massage winkel. Ik masseer iedereen en het kost maar 2 euro en
ik geef pedicuren dat kost 4 euro en dat vindt ik heel leuk
Chantal
Ik heb gelogeerd . en ik ben ook 3 dagen ziek geweest. Ik heb nog gespeeld en heb nog gevoetbald.
We zijn geen kampioen geworden……. Jammer.
Isil
Vakantie in Polen Ik ben naar Polen geweest. Het was! Mijn oma en mijn tante waren heel blij. Ik
ben naar mijn oude school geweest. Iedereen was blij om mij te zien. Ik heb met mijn Poolse
vrienden gespeeld. Mijn tante was ziek. Donderdag zijn we weer naar huis gegaan.
Adrian
Ik zit op voetbal. We zijn 2de geworden in de zaal. We hadden 2 gewonnen en 2 verloren. Johhny
Jansen gaf de beker. Daar was ik niet bij.
Tiemo
Ik ben deze vakantie naar aviodrome geweest. Er was ook een morse‐weekend ( toeval ) ook de
speurtocht was heel leuk
jellis
We hebben op school een nieuwe taalmethode en die is heel leuk! Handvaardigheid blijft nog steeds
leuk. Met vakantie zijn we naar Zuid Spanje geweest. En ik ben 10 jaar geworden(22 febr).Ik heb een
trui gekregen een spiegel voor mijn kamer,20 euro,2 agenda’s, nagellak en one direction
topmodelboek, Donald Duck kookboek, vioolstandaard en een coolcatpas van 10 euro.
Fen Yi
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Ik ben thuis gebleven in de vakantie. Ik heb veel met Damian gespeeld. En ik ben dinsdagavond naar
het zwembad in Drachten geweest en daar heb ik gedoken met een duikfles.. Ik ben ook naar pake
en beppe geweest. Jesse Swildens
Ik ben Talitha Blum.Op school hebben we een nieuwe taalmethode en dat is heel leuk. We kregen
laatst ook ons rapport mee en in de vakantie heb ik met mijn Bff Jose gespeeld.
We hebben een nieuwe taalmethode. En we hebben trompet geblazen. Ik ben niet op vakantie
geweest.
Rens
Hallo, Mensen, ik schrijf dit omdat we hebben geblazen op de trompet. Blazen is zo’n leuk op
instrument. En ja, dit was het. Groeten van Denise
Hallo , ik ben Lieneke. We hebben een leuke vakantie gehad. We zijn naar Speelstad Oranje geweest.
We hebben ook gesminkt. En mama was de hele tijd ziek,.Ik heb twee keer bij Jildou gespeeld. Dat
was ook leuk. In Oranjestad was een spookhuis. De eerste keer was het eng maar toen was hij
grappig. Mijn neefje was ook mee. Hij vond het ook eng en daarna leuk. Groetjes Lieneke.
Ik heb in de vakantie met Jesse gespeeld. We hebben gevoetbald en jagertje gedaan. Ik heb ook bij
pake en oma gelogeerd. Damian.
Ik ben Jose Visser. Op school hebben wij een nieuwe taalmethode , dat is super leuk! Wij doen met
school ook gym zoals : kegelvoetbal. De jongens zijn heel goed in kegelvoetbal. Ze krijgen daarmee
altijd de bal. Vrijdagmiddag hebben wij handvaardigheid. De laatste keer had ik gebreid. Groetjes
Jose
De vakantie was best leuk, maar wel kort. Ik ben naar de film geweest en ik heb met Lieneke

gespeeld. Maandag hadden we meteen 3 toetsen! Dat was niet zo leuk .De
vakantie was wel leuk! Jildou Veenhouwer.
Hallo ! Ik ben Jamy Verboom. Op school hebben wij een nieuwe taalmethode en dat is super leuk!!
We hebben ook vakantie gehad. Ik had een wedstrijd met mijn pony.Ik had geen prijs, maar ik had
wel goed gereden!
In de vakantie heb ik twee keer gelogeerd. Mijn broertje had longontsteking. Ik heb met Talitha en
drie keer met Mandy gespeeld. Sumeyra.
In de vakantie waren wij naar een neefje geweest en gevoetbald en dat was de vakantie. Chris
Ik ben op vakantie geweest naar Duitsland. Daar hebben we geskied, en dat was heel leuk. We zijn
daar 4 dagen gebleven en we hadden een dele mooie kamer en het was heel gezellig. Danny
Ik was op wintersport en het was heel leuk. We gingen naar Oostenrijk. En ik ging hard! Ik deed het
hartstikke goed. Jesse Sjoerd
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Groep 7/8 Vervolgonderwijs, filmavond
en meer!!
Ik ben naar het Stellingwerf college
geweest. En naar AOC terra en het linde college.
Dat was met school. Verder ben ik nergens geweest
omdat ik en mijn ouders al zeker weten dat ik naar het
stelling werf ga .
Want daar zit mijn broer ook op die school zit.

De doe middagen op de middelbaren scholen.
We zijn met school naar het Aoc terra en naar het Linde
college geweest!
Naar het Stellingwerf college moest je zelf heen
en daar ben ik ook heen geweest daar was het heel
leuk!!
Ik ben ook nog naar de open dag van het Stelllingwerf
college geweest!
Ik ga naar het Stellingwerf college in Oosterwolde!!

En mijn moeder werkt er vlak bij dus als ik pech heb met
de fiets
Dan kan mijn moeder mij komen ophalen. handig toch?

Groetjes Josanne Nieuwenburg

De doemiddag.

De doemiddagen op de scholen waren leuk
We zijn bij het AOC terra en het Stellingwerf en het
lindecollege
Ik denk dat ik naar het linde ga
Mijn broer zit daar ook op school.

Hallo, ik ben Justus.
Ik ben bij een paar middelbare scholen geweest.
Dat zijn : Linde college – Stellingwerf College –
AOC Terra en het RSG
Mijn voorkeur ligt het meest bij het RSG in Steenwijk
omdat ik het echt een super leuke school vond
en omdat ik er ook voetbal is het er super leuk
want alle jongens uit mijn team zitten ook op het RSG.

GR.tristan jongedijk
Hallo,
Ik ben naar de opendagen van de Linde collega, en de
Stellingwerf en de AOC Terra.
Ik ben aan het twijfelen tussen de Linde college en de
Stellingwerf
Ik hoop dat ik een goeie keuze maak
Ik hoop dat ik op Havo niveau kom.

Groetjes Justus.
Ik ben naar de opendagen van het linde,
aoc terra en het stellingwerf
geweest ik ga naar het stellingwerf dat weet ik al
ik hoop dat ik havo mavo doen hoop ik
dus volgend jaar moet ik 13 kilometer fietsen
of met de bus

Gr. Gijs Slot
Hoi ik ben Kayleigh
Ik ben bij een paar middelbare scholen geweest
Onder andere linde college ‐ Stellingwerf college – AOC
terra – RSG
Het waren allemaal hele andere scholen sommige vond
ik heel leuk
En sommige vond eigenlijk helemaal niks
ik heb 2 scholen waar ik het me waarschijnlijk wel naar
me zin ga krijgen.
Ik ga of naar Stellingwerf college of naar het RSG. Ik heb
al wel mijn voorkeur.

Niels veening

Groetjes Kayleigh

Ik ben Jesse de Weert
We zijn met onze klas naar het
Stelling werf college geweest
Dat vond ik niet echt een mooie
School.
Maar we zijn met groep 8
Ook nog naar het AOC terra geweest
Ik vond die school niet echt mooi
Maar de sportklas vond ik het mooiste van die
School. Maar ik wast al snel dat ik naar het Linde
College ging.

Ik ben Mandy goddijn.

In de paar maanden dat het schooljaar begonnen is
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hebben ik 3 scholen bezocht, het AOC terra het
Stelingwerfcollege en het Linde college .
Ik vond het aoc het leukst. Die andere twee waren erg
groot.
En dus niks voor mij.

Heeeeeeeeeeeey,
Wij zijn Yinka&Kayleigh.
Wij hadden het idee om een filmavond te organiseren.
Vrijdag 1 maart is de filmavond.
Het word vast een superrr groot succes!!
Wij hebben er al superrr veel zin in!

Myron Deamen Visser.
Groetjes, Yinka&Kayleigh
Hallo ik ben naar de opendagen geweest van de scholen
in de buurt.
Ik weet nog niet hellemaal naar welke school ik ga
ik zit tussen het Stellingwerf Collega en het Linde
Collega.
Het zijn allebei best wel mooie scholen dus ik zit wel te
twijfelen.

Heeej
ik heb in de vakantie aan een judowedstrijd mee gedaan,
en ik ben eerste geworden
en ik heb ook heel erg zin in de filmavond
groetje eline

Groetjes Remco

hoi de vakantie was echt leuk we hebben veel gecrost
mijn broer zat steeds op de puck en de andere en ik
zaten op de crossfietsen
ik had de eerste dag vier keer van hem gewonnen.
op 1 maart hebben we een filmavond op school
in de vakantie was ik ook nog doeken drager bij jong
herenveen.

Hoi,
Op 1 maart is er een film avond op school, heb er veel
zin in.
En de film heet: Lover of Loser.
Ben er erg benieuwd naar, en hoop dat het leuk en
gezellig wordt.

Van Mike

Groet: Merle Marit
Ik vind mijn nieuwe klas super leuk
en mijn nieuwe meester en juf vind ik ook heel aardig
en het is een super jaar want kayleigh en yinka hebben
een filmavond georganiseerd en ik hoop dat het leuk
word.

Hoi,
De vakantie was echt heel leuk we zijn in het zwembad
wezen zwemmen met vrienden.
Ik heb heel veel zin in de filmavond op 1 maart op
school.
Het word echt leuk.

Greetz mani alice algra

Van Sven

De voorjaarsvakantie was voor mij superleuk!!!!
Ik ging naar Oostenrijk. Skiën, maar de reis was niet zo
leuk.
Het duurde best lang.
Af en toe werden we misselijk maar het ging nog goed.
Terugreis niet. Veel geskied heel leuk!

Hallo ik ben Tristan.
Ik zit in groep 7.
Ik ging op zaterdag 23 feb met mijn familie naar Ballorig
Heereveen.
we deden heel veel leuke dingen zoals trampoline
springen,klimmen enz.

Groetjes Marret van der wijk

groetjes Tristan
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