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Inkomsten
Saldo (van 2010)
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3582,88
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340,34

Rabo (Kosten internetbankieren)
De Tille(kosten voor de
'nietgroep')

OV Oosterbrink

340,34

Trajectum (drukkosten)

Rabo bank

100,00

Postzegels en enveloppen

Lijstcollecte

3375,30

E.L.S. (nietjes)

Buitenabonnementen

125,82
7864,68

Diversen (bonnen, bloemen e.d.)

Saldo

4931,12

17,80
145,50
2500,00
46,62
7,44
216,20
2933,56
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56,97
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Even Buurten
Bekhof
Beste dorpsgenoten,
We zien alweer de bomen verkleuren, d.w.z. de meeste vakanties zijn weer voorbij en de kinderen
gaan weer naar school.
Sommigen hier in het dorp, anderen voor het eerst naar een nieuwe school, zoals Remco Jager. Hij
gaat vanaf nu zijn schooltijd voortzetten in Oosterwolde.
Nog even terug naar de vakantietijd, Bas Hietbrink heeft een zeer avontuurlijke reis achter de rug.
Hij heeft de Carbage Run gereden.
Dat is een tocht met een speciale auto van rond de 5000 km. in 6 dagen.
De start was op 8 juli in Hardenberg, 09.00 uur vertrek.
Geslapen in Zuid –Duitsland bij een sportvliegveld.
Volgende dag 08.00 uur vertrek, via Zwitserland naar Italië in Turijn bij een kartbaan geslapen.
Dan naar Zuid-Frankrijk de Camarc en in Andorra op het racecircuit geslapen. Wel 2400 m hoog in de
sneeuw.
De laatste dag door Andorra naar Spanje en in Barcelona de finish.
Er waren 550 auto’s en er zijn er 23 uitgevallen. Natuurlijk was het feest in Barcelona en weer heerlijk
in een hotel geslapen.
Het eten werd iedere avond geregeld door de plaatselijke bevolking, prima toch!
Een hele belevenis was het rijden over de berg Mont Ventoux.

Dan tot slot nog een heel leuk bericht dat binnenkwam van Marloes. Zij werkt momenteel al 2 dagen
in de week bij het DAC in Noordwolde en dat wordt per 1 oktober een vaste baan.
Marloes, je boft en natuurlijk wensen we je heel veel succes namens de buurt.
Dit was het dan voor deze keer.
Yvonne en Gerrie.
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De Daoken

Boschoordweg

Rene Bron woont inmiddels alweer een aantal weken in het huis aan de Boschoordweg. Veel
woonplezier gewenst daar, Rene.
We hebben een aantal geslaagden in onze buurt. We beginnen met de kleinsten. Lieke Tolman heeft
inmiddels haar zwemdiploma’s A-B en C behaald.
Laura Boersma heeft haar zwemdiploma’s A en B behaald. Gefeliciteerd hoor dametjes, knap gedaan.
Nu maar heerlijk veel zwemmen.
Mitchel heeft zijn rijbewijs gehaald, gefeliciteerd Mitchel en veel rijplezier!!
En dan als laatste geslaagde: Rianne IJspeert is geslaagd als verzorgende IG. Gefeliciteerd Rianne
en hopelijk vind je snel een leuke baan.
Groetjes Thea en Rina.

Boijl

ost

De zomer is bijna voorbij en we kunnen allemaal op mooie zonnige dagen terug kijken.
Hier op de buurt zijn een aantal feestjes geweest.
Zo ver ik weet is er eentje 50 geworden en heeft Sara gezien. Er werd een pop en een spandoek in de
voortuin geplaatst en menigeen die langs reed dacht echt dat Liane in de voortuin zat. Op 31
augustus was er een invasie aan Duitse auto’s bij nr. 149 in de berm voor het huis. Maar het was een
zoete inval en samen met de in de meerderheid zijnde Nederlandse gasten werd er een gezellig feest
gehouden.
Zondag 1 september was er in de rooms katholieke Andreaskerk in Zorgvlied reden om Mariette van
Stee in het zonnetje te zetten. Zij ontving de Bonivatiuspenning, een bisschoppelijke onderscheiding
van het bisdom Groningen-Leeuwarden, voor haar vrijwilligerswerk en inzet voor de kindercatechese
in Zorgvlied. Dit heeft zij toch maar 30 jaar gedaan.
Op de Reeweg was er een zilveren huwelijk. Frans en Janine Kloosterman stapten 25 jaar geleden in
het huwelijksbootje.
Co en Riet Tolboom hebben van het zilveren het gouden huwelijk gemaakt. Samen met familie en
vrienden hebben zij op 18 september een mooi feest gehad.
Alle mensen nog van harte gefeliciteerd namens de buurt.
Op 6 september hebben we onze buurt barbecue bij Co en Riet gehouden. Met hun gastvrijheid en
met de logistieke hulp van Paul en Katja konden ongeveer 30 buurtgenoten op een geslaagde en
gezellige avond terug kijken. Het was super goed verzorgd.
Naast alle leuke berichten op de buurt wil ik toch even buurvrouw Gerrie een hart onder de riem
steken. Ze was kort in het ziekenhuis en krijgt nog een nabehandeling. Naar het lijkt is dit voldoende
en ik wens haar namens de buurt een voorspoedig herstel.
Ook de andere mensen op de buurt die de een of andere tegenslag qua gezondheid of werk hebben,
wil ik niet vergeten en alle goeds toe wensen.
Van mijn kant wil ik jullie vertellen dat ik 16 september de laatste Herceptin kuur van de immuun
therapie mocht ontvangen. Weer een stapje in de goede richting.
Mensen, nog even genieten van een hopelijk mooie nazomer en kleurrijke herfst.
Groetjes Liane
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Meuleveldweg

Rijsberkamp

Buurtnieuws special 2013
Tent feest .. tentevolk … ja op 29 juni struint er veule tentevolk op de Rijsberkamp an
Franke.. Gea.. Ilse.. Alex.. Renee.. Nadine ..Nienke ..bint het afgelopen jaor allemaole jaorig ewest
Maar ze hebt et toen niet evierd want ze hadden der kop der niet noar stoan
Maar now was et zover, dat alles weer goed is en Gea holt de kop der veur
Zej wilt mit mekaar een tente….. ja een tentefeest en det giet deur..!!!
Dizze keer was het een geselecteerd tentevolk ..ze waren barre taai..
Nooit noar huus gaon.. veule bier en een bulte lawaai….
De koolzuurgas flesse was zomaar leeg….een kwartier… gien bier….!!
…toch hef iedereen veul plezier..
maar de spanning loopt op as de eerste vaten te snel opgezopen worden.. …BIERTJE..!!
Renee Alex en Franke laten nog 3 exstra vaten bier aan rukken ..
want et taaie tentevolk hef machtig dorst
Franke wil et later niet heuren… dat ze over tekort bier gaan zeuren…
Et feest liekt oaste te gek te gaon maar dan gaot Gea en Franke op de dansvloere stoan..
Don’t stop thinking of tomorrow… don’t stop thinking of tomorrow….
Franke umhelst zien Gea …, zien vrouw,
hej is zo trots op wat.. zej et afgelopen jaor.. zo goed hef doorstoan…
een knuffel.. een lach.. en een traan, even laten ze de emoties gaan…
maar Franke een knappe grote brede vent …
wordt dan zonder pardon om hoog opgetild en..en zo hangt hij boven in de tent
jaaa het mag… zijn traan wordt weer een lach…
het feest knalt door.. dansen.. springen.. het kan niet op.. de hele tent staat op z’n kop..
oooh na zeven bier vaten..hef et tentevolk niks meer in de gaten..
bijna half zes en het feest… is machtig mooi geweest
as ook het leste oncourante tentevolk op bed ligt, is er buiten al weer veel zicht..
Pieter kukelekuut nog even bij Meint over de hanen…
Maar in het mooie ochtend gloren… wordt er bij et meeste tentevolk de kater geboren..
de mooie zondag wordt door velen niet bewust meegemaakt
ze liggen op bed… moe en geradbraakt…
Gea Franke Ilse Alex Renee Nadine Nienke… bedankt.. het was mooi man
en het…aller beste maar weer…
Vervolgens is er de afgelopen zomer natuurlijk van alles gebeurd maar ja ik moet het dan wel horen
…dus buurtjes als je wat nieuws hebt voor de krant meld het dan bij mij…
Bij John en Janny is er nog een luchtballon in het land geland..
Janny heeft ook nog een auto ongeluk gehad en 1 nacht in het ziekenhuis gelegen, gelukkig viel het
allemaal mee…
Wilma heeft ook nog een ongeluk met het paard en een auto langs de weg gehad maar ook dat is
goed afgelopen…
De stenen palen langs het wandelpad van Jan en Fenny, zijn na vele.. vele.. jaren scheefstand nu in
2013 dan eindelijk recht gezet en kan Jan er weer veilig langs lopen…
Wilma Bouwman

Bi’j Harmke
De vakanties zijn al weer even voorbij en de meesten van ons hebben het werk weer hervat (behalve
de pensionados onder ons!).
Bij het insturen van de kopie van de vorige dorpskrant was het nog spannend of Helen Gorter haar
VMBO diploma zou halen, maar we kunnen haar feliciteren want het is gelukt! Ze is daarna
aangenomen bij het CIOS in Heerenveen om daar verder te studeren en te sporten. Dat dit sporten
soms niet zo gezond is als het zou moeten zijn, bleek tijdens de gymles…..op de één of andere
manier is Helen gevallen en heeft nu de enkel een paar weekjes in het gips. Beterschap meid!
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Ook Tamara Kors is sinds enige tijd niet helemaal de oude. Tamara, namens ons allemaal heel veel
beterschap.
De één na laatste dag van de kampeervakantie van Wilbert, Anouk, Daniël en Sarah Derks eindigde
ook op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Almelo. Daniël was onderuit gegaan met zijn fiets
en dat resulteerde in 4 hechtingen in het voorhoofd, schrammen en blauwe plekken en een mooi
blauw, geel, groen oog. Gelukkig was hij weer de oude toen de school begon en hoefde hij zijn stoere
zonnebril niet meer op om een en ander te verbergen.
Op 17 augustus werd er traditioneel
gebarbecued in de buurt en deze
keer was de tent opgezet bij de
familie Van der Geest. De harde kern
van de buurt was daar natuurlijk bij
aanwezig en liet zich het vlees van
Timo en de vis van Barry goed
smaken.
Tot zover maar weer, groet,
Lucie en Anne-Marie.

Boijl Centrum
Hier weer enige nieuwtjes uit de buurt. We kunnen terugkijken op een mooie zomer, hoewel dit voor
enkele mensen uit onze buurt toch niet zo heel mooi was.
In de maand juli is na een afnemende gezondheid onze buiurtgenote Tinie Menger-Siegersma
overleden. Ze is 79 jaar geworden. We wensen de familie veel sterkte.
Immie de Vrij moest naar ’t ziekenhuis vanwege een zere teen. Ze is geopereerd en voor verdere
genezing naar Stellinghaven in Oosterwolde gegaan. Daar kreeg ze weer veel pijn aan haar been en
dat is toen geamputeerd. Ze is nu voor revalidatie opgenomen in het J.T. Seinenhof in Diever. Het
gaat redelijk goed met haar. Ze zal het best leuk vinden als ze eens een kaartje krijgt uit Boijl. Haar
adres is:
De Wijert 59, kamer 5
7981 AH Diever.
Ook Aafje Wever is een tijd in het ziekenhuis geweest maar is gelukkig weer thuis en klimt langzaam
weer tegen de wal op.. Voor de beide dames veel sterkte toegewenst en beterschap.
Dan heb ik nog een plezierig berichtje. We hebben er in Boijl weer een coureur bij. Patrick de Nekker
is geslaagd voor z’n rijbewijs. Van harte gefeliciteerd en veel rijplezier.
Hierbij wil ik, ook namen Anne, iedereen bedanken die meegeleefd heeft ijdens en na mijn tweede
ziekenhuisopname.
De vele bezoekjes, kaarten, telefoontjes,
en bloemen, het was hartverwarmend.
Speciaal een bedankje voor de prachtige tuinhortensia van ons buurtje,
hij bloeit nog steeds.
Nogmaals, hartelijk bedankt.
Aafke Wever-Blauwbroek
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Op 31 augustus vond de jaarlijkse barbecue plaats in de tuin bij Albert-Jan en Tineke. Na weken
heerlijk warm weer stak juist die avond een koude wind op; maar het vuurtje onder de heerlijkheden
was warm en we zaten droog onder de partytent. 25 buurtgenoten waren aanwezig en het was erg
gezellig. Bedankt Tineke en Albert-Jan voor de gastvrijheid.
De vraag was nog even of Erwin Suiker aanwezig zou zijn omdat hij net die dag uit het ziekenhuis
kwam. Tot onze vreugde waren hij en Ali van de partij. Over de reden van de opname komt Erwin
hieronder zelf aan het woord.
Met Mat Platje gaat het ook stukken beter, het eten smaakt hem weer goed.
Via deze weg bedankt hij de bewoners van de Kerkweg voor de overheerlijke fruitmand die hij mocht
ontvangen.
Op nummer 9 is Peter ingetrokken, hij is de vriend van Krista Winters. Welkom Peter we hopen dat je
met veel plezier aan de Kerkweg zult wonen.
Bericht van Erwin:
Ja de eerste conclusie van de heren in het ziekenhuis was wel even schrikken......
Hart wat niet meer geheel meewerkt? Hartinfarct? Aderen die dicht zitten?
Niet geheel gepland allemaal.
Na het 2e bezoek in het ziekenhuis mocht ik gelijk blijven, altijd leuk als je daar nog nooit gelegen
hebt, maar goed voor alles een 1e keer.
1 week in de Tjongerschans en toen op naar Leeuwarden het MCL, gedotterd en een nacht later
word je er alweer uitgegooid naar huis.
Na de 1e nacht ziekenhuis kwamen de bloemen al thuis en na de 2e dag ook al de 1e kaartjes in het
ziekenhuis hartstikke leuk al die aandacht die er ook was toen ik weer thuis kwam.
En de fruitmand namens de straat niet te vergeten natuurlijk.
Maw, bedankt bewoners van o.a de Kerkweg voor kaartjes, bloemen en de belangstelling natuurlijk.
Erwin
Heeft u een berichtje voor de dorpskrant? Laat het ons weten!
Corrie en Rudy

Brinknieuw
Hallo allemaal,
Wij hebben dit jaar weer een leuke en gezellige buurtbarbecue gehad, er was een goede opkomst
en hebben het ook wel goed getroffen met het weer. Hadden voor de zekerheid toch een partytent op
gezet, maar was achteraf niet nodig geweest.
Damian en Jarno zijn allebei in de maand september jarig geweest, dus weer een jaartje ouder
geworden, bij deze nog van harte gefeliciteerd!!
Ook willen wij Marc De Vries en Anke Slot namens de buurt nog feliciteren met de geboorte van hun
dochter, Mirte!!
Welkom op de buurt Mirte.
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Een paar dorpskranten terug, hebben wij Marc en Anke gevraagd hun nog even voor stellen,
aangezien hun bij ons op de buurt zijn komen wonen, dat hebben ze bij dezen gedaan:
Groeten, Ilse en Abelien

In één van de voorgaande dorpskranten werd er in het Brinknieuws aangekondigd dat de nieuwe
bewoners van de Brink 23 zich in de volgende krant vast wel even willen voorstellen….
Inmiddels zijn we een jaar verder!
Het is niet makkelijk om je voorstellen aan een dorp waar we allebei meer dan 20 jaar hebben
gewoond, tijdelijk op andere plekken hebben gewoond vanwege studie, en uiteindelijk weer in Boijl
zijn neergestreken... We zullen desondanks toch een poging doen.
De bewoners van de Brink 23…
Wij, Marc de Vries en Anke Slot, hebben allebei de basisschool doorlopen in Boijl. Nadat wij in
Oosterwolde het voortgezet onderwijs hebben afgerond, is Marc in Leeuwarden op kamers gaan
wonen en heeft hij daar ‘Civiele Techniek’ gestudeerd. Inmiddels werkt Marc in Assen bij Grontmij.
Anke heeft eerst in Meppel de Pabo afgerond en heeft daarna nog vanuit haar interesse voor sport
de opleiding ‘Sport en Gezondheid’ in Groningen afgerond. In Groningen heeft ze ook op kamers
gewoond. Inmiddels werkt Anke al enige tijd in het basisonderwijs en geeft ze met veel plezier les in
Haule. Nadat wij 3 jaar in Groningen hebben samengewoond, hebben wij ongeveer 2 jaar in de
omgeving van Zorgvlied gewoond en in juli 2012 hebben wij het huis aan de Brink 23 gekocht...
Een huis op een prachtige plek, zoals we vaak krijgen te horen! Omdat het leeftijdsverschil tussen de
vorige bewoonster en ons wel erg groot was, hebben we de keuze gemaakt om alles in het huis
direct aan te pakken. Dus de mouwen opgestroopt en aan de slag gegaan. Muren eruit gebroken, alle
muren gestukt, een zolder er op gemaakt enz. In mei 2013 zijn we er gaan wonen. Binnen is nu alles
klaar en buitenom wordt inmiddels ook aangepakt. Volgend jaar in stapjes maar eens de tuin
aanpakken. Kortom, wij wonen met veel plezier in het huis en zijn erg blij met de veranderingen die
het huis heeft doorgemaakt.
In onze vrije tijd pakken we graag sportieve activiteiten op, zoals wielrennen. En Marc gaat de laatste
tijd ook wel hardlopen met als doel de halve marathon van Amsterdam in oktober. In de
winterperiode heeft Anke wel bij Leonidas het zaalseizoen gekorfbald en zo vullen we onze vrije tijd
ook wel weer. Op 5 september is onze dochter Mirte Nèline geboren en ook met haar zullen wij
natuurlijk prachtige momenten hebben in onze vrije tijd!
Zo zien we maar dat er in een jaar tijd veel kan veranderen!
Als laatste willen we graag de buurt bedanken voor de mooie bloemen die wij hebben mogen
ontvangen toen wij in mei aan de Brink zijn komen wonen.
Marc en Anke

Snelshutte
De vakantie is voorbij, voor de jeugd van de Doldersumsestraat is de school weer begonnen. Voor
Arnold Dassen betekent het een flinke verandering. Na zijn jaren in Oosterwolde is hij pas begonnen
aan het Deltion College in Zwolle, waar hij de opleiding Podium- en evenemententechniek gaat
volgen.
Mocht dat noodzakelijk zijn dan kan Arnold de auto van zijn ouders ‘huren’: hij haalde pas (in één keer
nog wel) ook nog zijn rijbewijs.
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Zus Jiske is eind augustus naar Antwerpen vertrokken, waar ze in het kader van haar opleiding
Grafische vormgeving een half jaar durende stage volgt bij het reclamebureau Think Yellow.
We blijven in de familie: nicht Sigrid Dassen is na het afronden van haar studie (als Master of Science)
gestart als assistent in opleiding (AiO) bij het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek in
Wageningen. Tijdens een vierjarig promotieonderzoek denkt ze meer zicht te krijgen op de relatie
tussen plantendiversiteit en micro-organismen in de bodem.
Aan de andere kant van het maatschappelijke veld treffen we moeder Anneke Dassen-Bruursema. Ze
werd pas 65 jaar en een maand later zal ze officieel afscheid nemen als baliemedewerkster van het
Vlechtmuseum in Noordwolde. Aan het museumplein heeft ze een lange loopbaan opgebouwd, maar
als vrijwilligster zal al die ervaring niet verloren gaan.
Intussen zal menigeen zich verbazen dat Anneke al op haar lauweren kan gaan rusten, maar mogelijk
rust het geheim van haar kwiekheid in haar activiteit op het volleybalveld. Tijdens haar verjaardag
hadden buren haar in die hoedanigheid dan ook afgebeeld: '65 Jaar is geen belet, Anneke slaat de bal
nog zó over het net'.
De paardenvierdaagse, die in de tweede week van september werd gehouden vanuit Villa Nova in
Zorgvlied, kende een flinke inbreng vanuit de Doldersumsestraat. Centraal in de organisatie stond
penningmeesteres Wietske Dijkstra, terwijl Anne Dassen en Reimer Strikwerda als vrijwilligers ’s
ochtends de 25 km lange route uitzetten en ’s avonds de bordjes weer ophaalden. Ook kende de
vierdaagse deelnemers van de straat: Gerard en Gea Vollering met hun Quarter horses durfden de
uitdaging aan, evenals Debbie Kaal met haar paard. En bijna allemaal ontmoetten ze elkaar op de
donderdagavond tijdens de barbecue in Zorgvlied, waar Wietske zo ongeveer de lichten doofde. De
volgende ochtend was ze weer op haar post!

Jeannette en Reimer

Vanaf heden is onze buurt De Wissel weer vertegenwoordigd door twee correspondenten,
Helga de Vries en Polien Hoogeveen gaan samen voortaan het buurtnieuws verzorgen.
Helaas allereerst het trieste nieuws dat 8 augustus jl. Wim Mooy, wonende op Boijlerweg 145 is
overleden. De familie wordt veel sterkte gewenst.
Maar ook heugelijk nieuws op de buurt: Yannick Gradus de Lang is de kersverse zoon van Erwin en
Polien, Boijlerweg 119. Veel geluk jullie drietjes!
En Jense Bergsma is geslaagd voor Helpende Zorg en Welzijn. Hij zit inmiddels op het
Frieslandcollege in Heerenveen en doet de opleiding Handel. Gefeliciteerd en succes met de nieuwe
studie.
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PROTESTANTSE GEMEENTE
In en rond de kerk…
De kerk in het dorp maakt deel uit van de landelijke kerk. Dr. Arjan
Plaisier is de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in
Nederland. Maandelijks schrijft hij een column. Vaak gaat het over actuele
onderwerpen. Dit keer over een onderwerp dat ver van ons af lijkt te staan. Maar wie een keer contacten
met asielzoekers heeft, gaat daar anders naar kijken is mijn eigen ervaring. Daarom laat ik u dit keer
meelezen met zijn commentaar bij de tijd.
AANKLACHT TEGEN DE STAAT
Wat te doen met uitgeprocedeerde asielzoekers? Ze moeten terug. Maar ze gaan niet allemaal terug.
Waarom niet? Sommigen omdat ze bang zijn terug te keren. Anderen omdat ze niet terug kunnen. Weer
anderen kunnen wel terug maar willen gewoon in Nederland blijven. Iedereen heeft een eigen verhaal.
Van de een klopt het verhaal, van de ander niet.
Net als onder alle groepen zitten er onder asielzoekers goedwillenden en kwaadwillenden. Maar hoe dan
ook: ze zijn (nog) in Nederland. De Protestantse Kerk vindt dat er daarom een zorgplicht is van de
overheid voor deze mensen. Ze op de straat terecht laten komen zonder zorg, is niet goed. Op de straat
leven is een slecht leven. Het kan zelfs je dood betekenen. Het is ook niet goed voor de samenleving.
De overheid vindt dat ze geen zorgplicht heeft ten opzichte van hen die illegaal zijn. Om die reden heeft de
Protestantse Kerk, via de Europese Raad van Kerken een klacht ingediend bij de Europese Commissie
van sociale rechten. Op 1 juli besloot deze commissie dat de klacht ontvankelijk is. Hier is op de website
melding van gemaakt. De klacht zal dus in behandeling worden genomen. Wat is de inzet? Dat
uitgeprocedeerde asielzoekers recht houden op voedsel, kleding en onderdak. Volgens de Protestantse
Kerk heeft ieder dat recht. Volgens de regering alleen zij die hier legaal verblijven. Wat de uitslag is, weten
we niet. Het is wel goed nieuws dat de klacht grond genoeg heeft in het Europese recht om serieus
genomen te worden.
Waarom vindt de Protestantse Kerk dat de overheid een zorgplicht heeft? In de eerste plaats omdat ook
uitgeprocedeerde asielzoekers mensen zijn, die het recht hebben op leven. Laat het zo zijn dat ze hier ten
onrechte nog zijn, ook dan laat je mensen niet de noodzakelijke middelen van bestaan ontberen.
In de tweede plaats omdat het hier gaat om mensen die vaak een traumatisch verleden hebben.
Ongedocumenteerd op straat komen, voegt nieuwe trauma’s toe. In de derde plaats, omdat nu wel
gebleken is dat ‘niet terug willen’ heel verschillende redenen heeft. Natuurlijk zitten er ‘kwaadwillenden’
onder de asielzoekers, maar moeten de goedwillenden daaronder lijden? Is het niet beter de zon te laten
opgaan over goeden en kwaden? In de vierde plaats is de uiteindelijke kans op terugkeer groter wanneer
er een voortdurende zorgplicht van de overheid is. Anders verdwijnen mensen en keren ze in ieder geval
nooit terug.
Terugkeer is vaak het enige wat er op zit. Daar gaat de Protestantse Kerk niet dwars voor liggen.
Integendeel. Er zijn zogenaamde transitiehuizen, waar de kerk initiatiefnemer van is. Het gaat dan wel om
terugkeer met perspectief. Perspectief op veiligheid, maar ook op de mogelijkheid in het levensonderhoud
te voorzien.
De kerk keert zich niet tegen overheden. De kerk gaat ook niet op de stoel van de overheid zitten. De kerk
gaat ook niet over de vraag wie wel of niet een status krijgen. Maar de kerk dient wel op te komen voor
mensen in de marge. De beschaving wordt afgemeten aan de vraag hoe om wordt gegaan met de wees,
de weduwe en de vreemdeling, zo leren we uit de Bijbel. De menselijkheid staat op het spel. Dan kan de
kerk niet zwijgen. Dan moet ze spreken, in Gods naam. Desnoods door een klacht.
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TENTOONSTELLING 'DODE ZEEROLLEN' IN ASSEN met dank aan Frits Pasveer
Flarden van herinneringen uit de vorige eeuw komen boven.
Tekstrollen die zijn gevonden bij Qumran in Israël. Er hangt iets
omheen van angst voor een nieuwe episode om de waarheid van
de Schrift. Wat zal het ons brengen? Moeten we blij zijn met al
die onderzoeken die er worden gepleegd naar herkomst en
gezag?
En dan is er, voor het gevoel vrij plotseling, een expositie over de
Dode Zeerollen in het Drents Museum in Assen. De
nieuwsgierigheid en de door de tijd verruimde geloofskracht
dringen oorspronkelijke gevoelens naar de achtergrond. Dit is
een mogelijkheid om te zien hoe deze geschriften van invloed
zijn op ons omgaan met de bijbel en de vertaling van nu.
En deze verwachting blijkt waar te zijn. Op een moderne en
tegelijk speelse manier weet het museum de Dode Zeerollen tot leven te brengen. Via een uitgezette
tijdlijn van duizend jaar voor Christus tot 73/74 na Christus (inname van Masada) is in aangrijpende
beelden de geschiedenis van het Joodse land neergezet. Daarnaast maken ook de aanwezige
gebruiksvoorwerpen uit die tijd een helder beeld van de leefomgeving en omstandigheden.
Toen de eerste, door bedoeïenen,
ontdekte geschriften in 1947 met
vallen en opstaan op hun waarde
werden geschat kwam er een
periode van verdere ontdekkingen op
gang tot 1956. De teksten en
voorwerpen werden gevonden in elf
grotten in de omgeving van de
nederzetting van Qumran, vlakbij de
Dode Zee.
De elfde grot werd later wel de 'Dutch Cave' genoemd omdat Nederlandse onderzoekers deze hebben
onderzocht en in kaart gebracht. De naam van Adam van der Woude is hier voor altijd aan verbonden. Hij
richtte in 1961 het Qumran Instituut op aan de Rijksuniversiteit Groningen. De huidige directeur van het
Qumran Instituut, Mladen Popovic, is één van de stuwende krachten achter deze expositie.
De tentoongestelde fragmenten van tekstrollen zijn fascinerend om te zien. Het spaarzame licht, uit
voorzorg voor de fragiele staat van het materiaal, laat een gevoel van heiligheid achter. Het meest
bijzondere is dat uit dit materiaal is gebleken dat de latere (Masoretische) teksten uit de middeleeuwen,
waarop onze bijbel (Oude testament) is gestoeld, nauwelijks afwijkt.
Met andere woorden, de oude teksten zijn uiterst goed bewaard in de
eerste eeuwen.
De voornamelijk Hebreeuwse teksten stralen iets bijzonders uit. Deze
eeuwenoude handschriften zijn de "overbrengers" van waaruit en
waarop wij nog steeds ons geloof bouwen. Een bijzondere expositie is
zelden zo dichtbij.
Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End;
tel 0516 44 14 77; e-mail de.pastorije@hetnet.nl
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PREEKROOSTER
Datum
6-okt
13-okt
20-okt
27-okt
3-nov
10-nov
17-nov
24-nov
1-dec
8-dec
15-dec
22-dec
24-dec

25-dec
29-dec
31-dec
5-jan

Plaats
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl

Tijd
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
20.30 uur
10.00 uur

Voorganger
Dhr. J. Koops
Ds. E.J. Struif
Ds. G. Hoekstra
Ds. P.A. Crom
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
Da. C.N. Bark- Bakker
Mw. E.T. Dijkshoorn
Da. L. Cnossen
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
Da. IJ. Riemersma
Dhr. H. Harten
Dhr. G. Plomp
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
Da. E.C. Rooseboom
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
Mw. H.M. Plomp- den Uijl
Mw. H.M. Plomp- den Uijl

Met vriendelijke groet,
Protestantse Streekgemeente Frieslands End
Mevr. T. Driehuyzen - Bloem (scriba)
Bercoperweg 58
8423 TT Makkinga
Tel./fax: 0516.441205
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Bijz. diensten

Dankdag gewas en arbeid
H.A.

1e Adventzondag

Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstmorgendienst
Kerstfeest zondagsschool
Oudejaarsdienst
Oudejaarsdienst
Nieuwjaarsdienst

INGEZONDEN
Rensport

Tijdens de clubraces van Rensport
Noordwolde 22 september jl. hebben ook
vijf Boijligers meegedaan.
In de 85cc reden mee Wesley Rooks,
Jeffrey Elsinga, Silvan Bergsma en Jarno
van der Helm.
In de slotklasse, 450cc, streed Ryan
Greaves Lord om de prijzen.
e

Ryan eindigde als 4 in zijn klasse.
e
Bij de junioren eindigde Jarno als 3 ,
e
e
Wesley als 7 , Silvan als 8 en Jeffrey pakte
e
de 9 plek en brak helaas tijdens de race
zijn sleutelbeen.
Alle junioren kregen een beker!
Op de foto van links naar rechts; Wesley,
Silvan en Jeffrey

KIES EEN SPORT; KIES VOOR T.O.G.I.D.O.
Het sportseizoen is weer begonnen.
Kom 3x gratis trainen en kies voor:
Peutergym
Recreatief turnen
Selectie turnen
Acrogym
Bodyshape
Aerobics
Kijk voor meer info op:
www.togido-noordwolde.nl
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WERKGROEP ARCHIEF
Blik op Boijl

Boijlerweg nr.72

Midden in het dorp, tegenover de kerk staat het grote woonhuis op nr. 72 wat twee
gezinnen huisvest. Het is een plek met een lange historie.
Eeuwenlang was hier een boerenbedrijf en oud dorpsgenoot Egbert de Boer
(1898-1996) zocht lang geleden samen met zijn oudste zoon, in de oude
kerkarchieven en tekende het volgende op:
Rond 1670 stond een boerderij de ‘Vicarije sate’ op de plek waar nu ongeveer het sportveld is en
mogelijk ook deels op de plek van ‘de Oosterbrink’ (aangeplant in 1861). In 1672 wordt de boerderij
door ‘vijandelijke muitende troepen’ in brand gestoken. Dat jaar en ook het volgende wordt er door de
kerk, die de eigenaar is, geen pacht ontvangen.
In 1675 wordt de boerderij herbouwd en
de eerste huurder is Hendrik Harmens. Hij
huurt de boerderij voor 17 Carolus
guldens en 10 stuivers. (zal de jaarpacht
geweest zijn)
Tot 1727 vormen de kerken van
Blesdijke, Peperga, Noordwolde en Boijl
één gemeente. Boijl en Noordwolde
scheiden zich in dat jaar af en hierdoor
krijgt de kerk zijn eigen grond. (In 1860
splitsen Boijl en Noordwolde zich weer op
in twee zelfstandige kerk gemeentes)
Rond 1739 wordt de ‘Vicarije’
vermoedelijk overgebracht naar het terrein
tegenover de kerk en vijftig jaar later in
1789 wordt de boerderij verbouwd of
uitgebreid.
foto Hil Kruishaar
Weer bijna 100 jaar later in 1883 wordt op de zelfde plek een nieuwe boerderij gebouwd voor F.
6.200.— Rechts een slaapkamer boven een grote vrij ondiepe kelder, gang in het midden en links de
‘mooie kamer’. Achter de slaapkamer een grote keuken en achter de ‘mooie kamer’ dwars nog een
diepe kelder op het oosten. Boven zijn 2 slaapkamers en een open zolder. Er loopt een grote stal
noord-zuid aan de westkant. Links, achter de ‘baanderdeuren’ de deel met daarachter de paardenstal.
Het hooivak met vooraan in de breedte een grote aardappel kelder ligt in het midden tussen deel en
koeienstal. Achter de paardenstal een dwars stal met grote buitendeuren aan de oostkant.
De boerderij kent diverse huurders. Sommige blijven kort anderen huren de plaats voor tientallen
jaren. In 1848 huurt Hendrik Klaasen Marks de boerderij. Een jaar later is het ‘zijn weduwe’. (de man
moet onverwachts en jong overleden zijn….!) en 4 jaar later huurt Sake K. Marks, gehuwd met
weduwe Marks, de boerderij tot ook weduwe S. Marks, (die haar tweede echtgenoot dus ook
overleeft) overlijdt in 1879. Ze hebben dan ruim 30 jaar de boerderij van de kerk gehuurd. Sociale
voorzieningen ontbraken in die tijd en haar zwager zal de plaats van haar eerste echtgenoot in
hebben genomen.
Johannes Hofstee is de nieuwe huurder in 1881 Hij huurt de boerderij voor f. 850.— Op de (later
afgebrande) boerderij staat op de dakkapel 1883. Tijdens zijn pachttijd werd de boerderij dus
vernieuwd. In 1884 Huurt Johannes Hofstee de nieuwe boerderij weer ‘na publieke verhuur’.
Hij ‘boert ‘ er 17 jaar tot 1898. W. van Dalen volgt hem op voor 5 jaar en dan is in 1903 Sieger
Dorprigter de volgende huurder voor 8 jaar.
Weduwe Jan de Boer huurt de boerderij in 1911, daarna de ‘erven weduwe de Boer’ (haar
kinderen…?) tot 1926. G Postma, Geert Slot, Wim Mercuur (hun zoon was jarenlang directeur van
museum ‘Belvédère in Heerenveen) en Geert Kok zijn de volgende huurders.
Lammert Westerveen volgt zijn zwager rond 1960 op als huurder en hij is de laatste boer op nr. 72.
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Het bijbehorende land lag achter de boerderij (nu Groene Zoom) en aan de overkant met direct achter
de kerk (nu Klokkeweg) een stuk bouwland met aangrenzend weiland tot aan het ‘Kerkebos’
Het land aan de Kerkweg wordt in de 60er jaren verkocht aan de ruilverkaveling en het woonhuis
verbouwd met o.a. een moderne keuken op de tweede kelder. Westerveen wordt koster van de kerk
en onderhoudt ook het kerkhof.
Uit herinneringen van omwonenden: ‘Op de boerderij werd vroeger, met hulp van het nodige
personeel, lang zelf boter gemaakt in de -karnhoek-. Vandaar de twee kelders.
Project ontwikkelaar Jonker koopt de
boerderij met het erf en ook de achter
liggende grond, van de kerk waar later de
woningen van ‘de Groene Zoom’ komen.
Fokke Smid koopt eind jaren 70 de boerderij
met het erf en vestigt er zijn groothandel, een
potterie in. De stallen worden uitgebroken en
de hele schuur staat vol stellingen.
Smid vertrekt en het huis wordt in 1996 door
de families Boekhoudt en Lenstra opgedeeld
in 2 woningen. In de schuur wordt de tweede
woning met een eigen ingang gebouwd maar
als deze klus na jaren geklaard is, slaat het
noodlot toe in augustus 2003.
Het hele huis anno 1883, met het grote rieten
dak, brandt door kortsluiting volledig af.

foto Piet Bosma
In 2004/2005 kan de nieuwe woning weer
betrokken worden.
Fam. Lenstra vertrekt en sinds 2006 woont fam
Kee er.

foto Jellie Menger
------------------------------------------------------------In de tweede krant van dit jaar stond een
uitleg bij deze dorpsfoto die in ‘de Tille’
hangt.
De informatie is echter niet helemaal juist.
De foto zal inderdaad rond 1956 genomen
zijn maar rechts van de Boschoordweg
stonden de 3 huizen er toen ook al. Wie
goed kijkt, ziet 2 schoorstenen.
Die zijn van het winkel/woonhuis van de
smid Jan Brouwer (nr. 66). Dit werd
gebouwd in 1955. De andere twee huizen
die niet te zien zijn dateren van 1951 (nr. 62)
en 1954 (nr. 64)
Goed dat er mensen zijn opletten!

Namens de Werkgroep Archief, Jellie Menger.
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VERENIGINGSLEVEN
Dorpsgemeenschap & Kinderwerk
Het nieuwe seizoen met leuke activiteiten van Dorpsgemeenschap & Kinderwerk staat alweer voor de
deur en via deze weg willen wij u informeren over de huidige stand van zaken.
Iedereen heeft een brief met het programma en de wijzigingen die we dit seizoen doorvoeren op de
mat gekregen. Mischien zijn we zelfs al bij u aan de deur geweest. Voor degene die het gemist
hebben hier nog een korte samenvatting;
De donateurkaart zal dit seizoen voor iedereen vanaf de middelbare school € 5,00 kosten. Dit om
verwaring met verschillende donateurskaarten te voorkomen. Kinderen van de basisschool hebben
vrije toegang tot de activiteiten waaraan zij mogen deelnemen.
Voor de oplettende lezer, het antwoord op vraag 7 is: maneschijn.
In de brief die u gekregen heeft stond dat de Bonte Avond op 2 maart zou plaats vinden. Alleen is dit
op een zondag, deze activiteit zal gewoon op zaterdag 1 maart plaatstvinden.
Hieronder nogmaals het gehele programma voor dit seizoen.
Belangrijk! Alleen bij het tonen van je donateurs kaart is de toegang gratis. Neem deze dus
mee!
Programma: (wijzigingen data/locaties voorbehouden)
- 16 november

Spel en Quiz Avond

- 10 januari

Kinderdisco (zie weekbriefje school)

- 1 februari

Wampex (opgave bij een bestuurslid)

- 7 februari

Mini Playback Show (zie weekbriefje school)

- 2 maart

Bonte Avond (opgave bij een bestuurslid)

- 21 maart

Kinderbingo (zie weekbriefje school)

- 22 maart

Bingo

- 4 april

Kindercasino Avond (zie weekbriefje school)

- 31 mei

Autopuzzeltocht

Deelname:
Aanvang:
Locatie:
Entree:

12 jaar en ouder (van brugklassers tot gepensioneerden)
20.00 uur
Dorpshuis “de Tille”
Volwassene € 5,00 / 12-17Jaar € 3,50
Donateurs Gratis!
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DORPSHUIS DE TILLE
Op 16 mei jl. is er een inspraakavond geweest m.b.t. de exploitatie ven Dorpshuis De Tille. Op die
avond zijn tal van goede ideeën naar voren gekomen om het dorpshuis te laten fungeren als een echt
huis van het dorp. Eén van die ideeën was, om een apart dorpshuisbestuur in te stellen.
Op het moment van schrijven van dit stukje , is het nog niet gelukt om een nieuw dorpshuisbestuur te
formeren.
Omdat het nieuwe seizoen inmiddels van start is gegaan, heeft het bestuur van Dorpsbelang
gemeend een beslissing te moeten nemen voor wat betreft:
a) de zaalhuur van de Tille, zodat iedereen duidelijkheid heeft aan het begin van het nieuwe
seizoen.
• Verenigingen die consumpties nuttigen hoeven in het nieuwe seizoen geen zaalhuur meer te
betalen.
• Verenigingen uit het dorp die geen consumpties nuttigen betalen in het nieuwe seizoen € 10,=
per dagdeel.
• De consumpties zullen in het nieuwe seizoen € 1,75 bedragen.
Deze regels gelden voor het seizoen 2013-2014.
b) Aanschaf televisie, telefoon en gratis wifi.
•
•
•
•

Halverwege oktober zal KPN de benodigde installatiewerkzaamheden daarvoor verrichten.
De televisie zal in de buurt van de bar worden opgehangen.
De telefoon is bedoeld voor de bereikbaarheid van De Tille bij calamiteiten.
Gratis Wifi moet straks mogelijk zijn in het hele gebouw.

WEBSITE: WWW.BOIJL.COM
De website van ons dorp raakt steeds beter gevuld, maar er kan/moet nog veel meer op. Daarom
opnieuw de oproep aan de verenigingen, bedrijven instanties enz. enz. : Lever gegevens aan bij onze
webmaster Karel Kaptein.(gegevens staan rechts bovenaan op onze site). Plaatsing van een korte
omschrijving van uw activiteiten is kosteloos. Natuurlijk kunnen we zorgen voor een link naar uw
eigen site.
HET BESTUUR VAN DORPSBELANG
---------------------------------------------------------------------------------------------

Let op – Let op – Let op
Vanaf 1 oktober t/m 4 maart
wordt het Oud Papier
16

’s middags om 1 3. 00 uur opgehaald!!
Activiteiten in Dorpshuis De Tille
BILJARTEN
Wil je eens gezellig biljarten?
Kom dan elke 1e of 3e donderdagmiddag van de maand naar De Tille,
van 13.30 uur - 16.30 uur.
Keu aanwezig.
Dit is GEEN biljartclub en is geheel vrijblijvend.
Wilt u in teamverband biljarten verwijs ik u naar de dinsdagavond biljartclub of naar de
donderdagavond biljartclub.
Loop gerust eens binnen en vraag naar de mogelijkheden!!

KLAVERJASSEN.
e
e
Dit kan elke 1 en 3 donderdagmiddag van de maand in De Tille.
Geen vaste club maar wel zo handig als u met minimaal 4 personen bent.
Er kan een kaartje gelegd worden van 13.30 uur – 16.30 uur.
Kom vrijblijvend binnen.
PRIJSKLAVERJASSEN --- 26 OKTOBER --De laatste zaterdagavond in oktober is er Prijsklaverjassen in De Tille.
Bij voldoende animo is dit in overleg elke laatste zaterdagavond mogelijk.
Komt allen en zegt het voort.
Aanvang 20.00 uur

Namens Dorpshuis De Tille, Tineke van der Walle

Elke vrijdagavond van 20.00 uur - 21.00 uur wordt er Zumba gegeven in Dorpshuis De Tille in Boijl
Zumba is lekker bewegen op de klanken van zonnige en vrolijke muziek!
Zumba is voor iedereen die even een uurtje ontspanning wil hebben!
Zumba is FUN! Elke les is weer een feestje!
Zumba is verbranden van 1000 calorieën per uur!
Voordelen: Geen inschrijfkosten, geen abonnement!
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Kom langs voor een gratis proefles en beleef de ongedwongen, gezellige sfeer en sluit je aan bij de
o zo gezellige groep.
Voor meer info kun je bellen met Sonja, mobiel 0631332345
Tot gauw!!!!

Dames gymclub 55+
Dames gymclub 55+ zoekt nieuwe leden.
We zijn op 4 september begonnen en er is ruimte voor
nieuwe leden.

Elke woensdagmorgen (van september t/m april) gymen we in ons dorpshuis van 9.00 uur - 10.00 uur.
We hebben een goede en gediplomeerde lerares. Ze heet: Maja Kuit.
We beginnen met lopen op muziek en doen ondertussen allerlei oefeningen. Daarna komen andere
spieren aan bod en gaan we materialen gebruiken, zoals zachte ballen, stretch doeken, pittenzakken,
stokken, vangnetjes en nog vele andere. Ieder doet zoveel zij kan en dat verschilt per persoon.
We voelen ons er goed bij en het is erg gezellig, zodat ook de lachspieren een beurt krijgen.
De beste manier om te weten te komen of het iets voor u is, is een keer meedoen.
U kunt meedoen vanaf 50 jaar en de eerste 2 lessen zijn vrijblijvend en gratis.
Daarna kost het € 15,00 per maand. Bij veel nieuwe leden gaat de contributie omlaag.
U kunt met één van de leden meekomen of zich opgeven bij :
Mariëtte van Stee 0561 421353

Koersbal
KOERSBAL BOIJL ZOEKT AANVULLING VAN DEELNEMERS!
Beste Boijligers, door diverse omstandigheden, o.a. verhuizing,
overlijden en wat lichamelijke ongemakken, loop het aantal
deelnemers dat koersbal speelt in ons dorp helaas wat terug.
Het is daarom om die reden dat we aanvulling zoeken van
dorpsgenoten, en ook uit de ons omliggende dorpen, om het aantal
deelnemers weer op een behoorlijk aantal te krijgen, om op onze
twee koersbalmatten het spel te spelen.
Het spelen van koersbal is niet perse aan een bepaalde leeftijd
gebonden, dus wat let u…
Het zou reuze jammer zijn voor Boijl, dat door het teruglopen van het
aantal deelnemers we zouden moeten besluiten om te stoppen met
koersbal spelen.
Hopelijk hoeft het niet zover te komen, want dat zou jammer zijn.
Daarom zouden we willen zeggen, ook als u maar enigszins interesse heeft, kom op een
woensdagmiddag van september 2013 t/m april 2014 vanaf 14.00 uur eens binnenlopen in ons
Dorpshuis De Tille, dan kunt u met eigen ogen zien onder het genot van een kopje koffie/thee of een
drankje, wat voor een gezelligheid er heerst, en de sfeer proeven die er is.
Wij denken dat het voor de kosten (€ 5,00 per maand) voor een ieder bereikbaar is en het daarom niet
hoeft te laten.
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Dus u bent van harte welkom om eens kennis te komen maken met koersbal, maar vooral om mee te
doen met het spel.
Wij zouden derhalve dan ook willen zeggen, graag tot ziens op één van de komende
woensdagmiddagen bij Koersbal Boijl.
Grietje Veldmeijer
Wim van de Hoef

Gemengd Koor Boijl
Het Gemengd Koor Boijl gaat weer van start
In het kerkje van Boijl, met een geweldige akoestiek, wordt op maandagavonden een zeer gevarieerd
repertoire ingestudeerd.
Naast gewijde muziek worden liederen gezongen uit de Duitse Romantiek, zoals;
Im Walde en Mainacht.
Verder Romantiek uit de rest van Europa, Melancholie uit de 20e eeuw;
Moon River, Over the rainbow enz.
Ook liederen uit de popmuziek: Halleluja, What a wonderful world, Blackbird staan op het programma.
Er zijn plannen een medley uit The Phantom of the Opera in te studeren voor het 75-jarig
jubileumconcert in 2014.
Koor Boijl heeft leden uit Oost- en Weststellingwerf, Westerveld en De Tike
en heeft dringend versterking nodig van vooral mannenstemmen.
Zangliefhebbers kunnen op proef een paar keer mee instuderen alvorens te
beslissen.
Voor opgave/meer informatie belt u Aukje Hoekstra tel. 0516-520401

Toneelvereniging “Nut en Genoegen”
We zijn alweer druk met het instuderen van ons nieuwe toneelstuk.
Dit jaar spelen we “Bruintjes Bier Bruist Beter”, geschreven door Jim Keulemans.
‘ Een kunstschilder die er niets van terecht brengt en daardoor zijn verloofde tot wanhoop drijft en een
bierbrouwer die het wel eens als schilder wil proberen, zorgen voor een bruisend stuk toneel’.
Noteert u alvast de volgende datum: zaterdag 14 december
De middag voorstelling begint om 14.00 uur. De avondvoorstelling is om 20.00 uur.
Voor de volledigheid nog even de kosten op een rijtje zodat u niet verrast bent als één van onze
leden met de donateurskaart bij u aan de deur komt.
 De donateurskaarten zijn persoonsgebonden en worden op naam verstrekt
 De donateurkaart kost € 5,-- per persoon (vanaf 12 jaar (voortgezet onderwijs))
 Een losse kaart aan de zaal kost € 7,50 per persoon
Wij hopen u allen weer te begroeten in ons dorpshuis De Tille.
Namens het Bestuur, Alletta de Weert
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SCHOOLNIEUWS
Op dit moment zijn we als school net 4 weken onderweg in het nieuwe schooljaar. In deze 4 weken is
ontzettend veel gebeurd. Ik ben namelijk dit jaar begonnen aan mijn nieuwe functie als directeur van
de Oosterbrink. Erg spannend allemaal, je weet een boel dingen nog niet, je wilt het graag goed doen
en je moet veel overleggen met verschillende instanties. Het kost veel energie, maar het levert ook
veel energie op. Ik heb al veel mensen gesproken over heel veel verschillende zaken, erg leuk
allemaal en ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen 4 weken. Ook omdat ik donderdag 29
augustus vader ben geworden van een dochter, Kaja. Erg bijzonder allemaal!
Verder hebben we aardig wat veranderingen in ons team; Juf Geke is vorig jaar gestopt en vandaar
dat Juf Herma nu voor de groepen 1 & 2 staat. Juf Janneke die vorig jaar nog groep 7 & 8 deed, doet
nu samen met Juf Herma de kleuters.
Juf Anneke van groep 5 & 6 heeft ontzettend last van haar heup (peesontsteking) en daarom zit ze in
de ziektewet, juf José de Graaf heeft haar de afgelopen periode vervangen en blijft dit ook de
komende periode doen.
In groep 7 & 8 is een nieuwe leerkracht begonnen, juf Nynke en zij bevalt in februari van haar tweede
kindje. Na de kerstvakantie gaat ze met zwangerschapsverlof.
We bieden op onze school vanaf dit schooljaar Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO), Geestelijk
Vormings Onderwijs (GVO) en Filosoferen aan. Dit is voor de leerlingen uit groep 5 tm 8. Voor HVO
hebben we een vakleerkracht, GVO geeft Meester Rik en Filosoferen geeft Juf José. Alleen is de HVO
vakleerkracht geveld door langdurige ziekte en wordt vanaf 19 september vervangen door Juf Marijke.
Dus de start is niet zo verlopen als we hadden verwacht m.b.t. deze vakken.
Groep 5 & 6 heeft de sociaal emotionele vaardigheidstraining Rots en Water afgerond en dat hebben
we afgesloten met een teambuildingsdag op het Avontureneiland in Terherne, het was een
fantastische dag en u kunt de foto’s zien op onze website.
Natuurlijk vergeet ik onze Fancy Fair op zaterdag 14 september niet. Helaas was het weer niet zo
geweldig, maar het was allemaal binnen in onze school. De verkoop van eigen gemaakte spullen, de
kinderrommelmarkt, de spelletjes en natuurlijk het open podium met terras. Het was geweldig om te
zien hoeveel ouders, leerlingen, familieleden, vrienden en andere betrokkenen zo hard hebben
gewerkt om deze dag tot een succes te makenIk denk dat dit alles heel goede reclame is voor onze
school! En voor herhaling vatbaar.
Heeft u onze nieuwe raamschildering al gezien?? Deze schildering is gemaakt door Henk Korneef. Wij
vinden het een meerwaarde voor onze school, je ziet nu dat we een school zijn.
Helaas gebeuren er ook wel eens dingen waar ik minder blij van word en dat is het gedrag van
bepaalde personen op ons schoolplein. Omdat we nu een tafeltennistafel hebben op ons plein, vinden
heel veel kinderen en jongeren het leuk om na schooltijd te ‘tafelen’ dit vinden wij natuurlijk prima!!
Alleen gebeuren er ’s avonds of in het weekend wel eens andere dingen op het plein. Dan heb ik het
over kleine vernielingen en rotzooi maken. Dit hoeft niet en dit willen we ook niet. Het bord van
Comperio op het plein geeft heel duidelijk aan dat je welkom bent als je je gedraagt! Laten we dat dan
ook doen!
Verder hoop ik samen met alle betrokkenen er een heel leuk en leerzaam schooljaar van te maken!
Als u een vraag of opmerking heeft, mijn deur staat altijd open.
Groeten, Rik van Galen.
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FANCY FAIR BOIJL
Ondanks deze regenachtige zaterdag op 14 september, was de sfeer er tijdens de gezellige fancy fair,
georganiseerd door kindcentrum Boijl, niet minder om.
Met hulp van vele ouders en vrijwilligers veranderde de school in een feestelijk warenhuis met high tea
restaurant.
Kraampjes met unieke cadeaus en geschenken, gemaakt door en met de kinderen, zorgden voor een
kleurrijk aanbod van unieke exemplaren. Moderne steigerhouten woonascessoires, raamhangers
en bijzondere tassen,gemaakt door en met ouders, waren maar een greep uit dit bijzondere
assortiment. Speelwerk kinderopvang had een eigen kraam en opende haar deuren voor alle
belangstellenden. Zelfs op deze dag konden vermoeide kindjes een dutje doen in een van de
slaapkamertjes.
De kinderrommelmarkt kon natuurlijk ook niet ontbreken. Kinderen mochten hier hun eigen spulletjes
verkopen.
De taartwedstrijd leverde een aantal
overheerlijke taarten op, welke
verkocht
werden
in
het
e
restaurant. Marianne Peters won de 1
prijs, gefeliciteerd!
Natuurlijk werd er ook volop genoten
van de overheerlijke, versgebakken
“knieperties”
en
de
broodjes
hamburger. De spectaculaire verloting
zorgde voor veel tevreden bezoekers.
Voor de kinderen was er een
strippenkaart te koop, waarbij ze aan
een aantal spelletjes in en om het
Kindcentrum mee konden doen en
met de behaalde stempels konden ze
een iets lekkers halen uit de
grabbeljurk!
Tussen de buien door werd er naar hartenlust gesprongen op het springkussen. Een aantal kinderen
gaven een optreden tijdens het "open podium" en alle lokalen waren geopend
waardoor belangstellenden een kijkje konden nemen in de school.
Natuurlijk komt de fantastische opbrengst ten goede van Kindcentrum Boijl!
Wij willen alle bezoekers en medewerkers van de fancy fair hartelijk bedanken voor hun inbreng!
BATTERIJEN
Bij de ingang van de school staat de batterij-inleverton. Voor de lege batterijen krijgen wij punten,
waarvan wij leuke dingen voor school kunnen kopen.

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

Eerste dag
19 oktober
21 december
22 februari
29 maart
29 april
9 mei
20 mei
5 juli

Laatste dag
27 oktober
5 januari
2 maart
1 april
3 mei
10 mei
20 mei
17 augustus
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Afscheid juf Geke en meester Roel
Op de laatste schooldag voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van Geke.
Zij heeft na 41 jaar de kleuters les gegeven te hebben, de tas aan de wilgen gehangen. Geke is op
haar eerste school in Boijl benoemd en het beviel zo goed , dat zij er haar hele loopbaan is gebleven.
Zij is begonnen op een aparte kleuterschool en in
de jaren 80 is de kleuterschool aan de lagere school
gebouwd. Samen zijn de scholen verder gegaan
onder de naam basisschool ”de Oosterbrink”.
Geke kreeg toen voor het eerst collega’s! Met z’n
allen hebben we veel beleefd: aanbouw speellokaal,
vertrek en komst van verschillende collega’s, dalton
school geworden, uitbreiding van de school met een
nood-unit, verhuizing naar een noodlocatie,
nieuwbouw school en dan weer beginnen in een
nieuwe school op de oude plaats.
Doordat zij zo lang op deze school in Boijl heeft
gewerkt heeft Geke meerdere generaties van
sommige families in de klas gehad. Ze kent erg veel
mensen in Boijl en omstreken en dat heeft ze
gemerkt tijdens haar afscheid!
De laatste dag begon voor Geke met de opdracht
om thuis te blijven! “Je wordt wel opgehaald…”
Tineke Veening haalde haar man David en neef
Gerard op en wist Geke af te leiden om even later
met haar een oprit op te rijden waar een
aangespannen koets klaar stond om haar naar het
sportveld achter de school te brengen.

De avond ervoor was er een prachtige ballonnen boog gemaakt!
Geke werd door alle kinderen van school en vele ouders, als een koningin binnen gehaald.
Met vlaggen, bogen, fotografen enz …
Bij haar afscheid waren haar dochter en kleindochter ook van de partij.
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Roel van Nijen, directeur, nam op deze dag
ook afscheid van “de Oosterbrink”.
Ze kregen allebei een prachtige taart om uit
te delen. De kinderen werden getrakteerd op
cup cakes, die versierd waren met
schoolspullen van marsepein. Op hun beurt
hebben Roel en Geke alle mensen verrast
met een suikerspin.
Na deze traktaties waren er spelletjes voor
de kinderen, gevolgd door een heerlijke
lunch.

Daarna kwam een muzikaal gedeelte voor Geke en Roel!
Met hulp van Mirjam Cornelissen en Henk Koorneef hebben kinderen en team hun enthousiast
toegezongen .
Ze kregen geschenken, toespraken volgden, en daarna kon er van hun afscheid worden genomen.
Roel heeft op onze school ruim 4 jaar gewerkt en heeft de hele verbouwing meegemaakt.
Voor Geke waren er oud-leerlingen, ex-ouders, opa’s en oma’s, ex collega’s en mensen uit het dorp
om haar het beste te wensen. Al met al een heel gezellig afscheid.

GEKE EN ROEL,
BEDANKT VOOR ALLES EN VEEL SUCCES EN PLEZIER IN JULLIE VERDERE LEVEN!!
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Beste mensen
Na 41 jaar als kleuterjuf gewerkt te hebben op De Oosterbrink heb ik afscheid genomen.
Wat heb ik een prachtig afscheid gehad op 4 juli jl.!
Tineke Veening kwam me die ochtend ophalen. Ze sloeg bij Aize Marks plotseling af en daar stond
Harm Jan Veenstra met een versierde marathonwagen. Tineke kroonde me tot “koningin” voor die
dag met een kroontje en een boa. Op naar het sportveld waar alle kinderen, team, veel ouders en
mijn gezin me stonden op te wachten. Na een hartelijke welkomstspeech door Roel was het
koffietijd! Voor Roel, die ook afscheid nam, was er een prachtige taart met een voetbal met daarop
een blonde dame en voor mij een taart met een paard. De taarten hebben we gedeeld met de
volwassenen en voor alle kinderen was er een heerlijke cupcake. Tijd voor spelletjes! Dat waren
gezellige, soms natte en spannende wedstrijdjes. Ik heb gezellig rondgelopen en gekeken bij de
spelletjes, tussendoor met veel mensen gesproken. Eén onderdeel was het eten van een suikerspin!
Justus en juf Herma hadden het “spinnen” snel onder de knie. Zo konden peuters, leerlingen en
volwassenen genieten van de lekkernij. De suikerspin was een cadeautje van Roel en mij. Na de
spelletjes kon er gepicknickt worden. Onder andere een lekker broodje kroket! Toe een ijsje
aangeboden door Roel en mij. Hierna begon het tweede deel van de dag. Het team en de leerlingen
hebben o.l.v. Mirjam Cornelissen een prachtig lied voor me gezongen. Roel zette me in zijn toespraak
helemaal in het zonnetje! Ook de ouderraad, Merijn van de kinderopvang, de Sinterklaascommissie
en Rik hielden een leuke toespraken! Aan cadeaus geen gebrek. Albums met van alle kinderen een
verhaaltje, prachtige bossen bloemen, een vaas met het logo van school, een dienblad met een
mooie kleutergroepsfoto, windlichten, boekjes, grote pot met snoep, chocolade, een insectenhuis,
badspullen, zeepjes, mandjes met lekkers en nog veel meer! Wat een verwennerij! Al die toespraken
en cadeaus ontroerden me steeds. Daarna hebben veel kinderen, oud leerlingen en volwassenen
afscheid van me genomen. Ook de dagen er na heb ik nog veel kaarten gekregen!
Ik wil dan ook mijn collega’s, kinderen, ouderraad, commissie laatste schooldag, ouders,
oud- leerlingen, ouders van oud-leerlingen heel, heel hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke
dag! De Oosterbrink en de inwoners van Boijl zal ik nooit vergeten!
Tot ziens! Geke de Wit
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Wij zijn de nieuwe groep 1 en 2

In onze groep zitten:
Van links naar rechts : Demi Blum, Sem Spijker, Silke Rook, Jisse Groen, Julia
Slot, Bowie Peters, op de glijbaan Jeffrey Betten
Staand: Sven Vermeeren, Dorian Westerlaan, Isa Blum en Laura Boersma.
We hebben 2 juffen : juf Herma en juf Janneke
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EVEN VOORSTELLEN
Groep 3 en 4
Wat zijn onze hobby's.

Wat zijn onze lievelingskleuren.
Wat willen wij later worden.
Wat zijn onze lievelingsvakken op school.

Eva Aberson:
Hobby's: dansen, hockey en tennis
Mijn lievelingskleur is donkerblauw.
Ik vind lezen, tekenen en borduren
erg leuk.
Ik weet nog niet wat ik later wil worden.

Mirre Mulder:
Ik hou van paardrijden en ik ga misschien
misschien op ballet.
Rood is mijn lievelingskleur.
Ik teken graag en keuzewerk vind ik leuk.

Niels Boersma:
Hobby's: voetballen, soms op de tractor
rijden en fietscrossen.
Mijn lievelingskleur: goud
Ik vind lezen en met kapla spelen
erg leuk.
Ik wil later boer worden.

Ilse Spijker:
Mijn hobby: dansen en ballet
Mijn lievelingskleur is rood.
Op school reken en teken ik graag.
Ik wil later paardrijdster worden.

Fennick Groen:
Met iemand spelen vind ik erg leuk.
Mijn lievelingskleur is rood.
Op school reken ik erg graag.
Ik wil later in een stuntauto rijden.

Lieke Tolman:
Ik teken graag en ik speel graag met
andere kinderen.
Roze is mijn lievelingskleur.
Ik reken en teken op school graag.
Ik word later mama.

Ik word later juf.

Juan Huisman:
Met tractors spelen vind ik erg leuk en soms
mag ik ook wel eens op de tractor rijden.
Mijn lievelingskleur is ook goud.
Ik vind lezen en met de kapla spelen ook
erg leuk
Ik word later boer of motoragent.

Wouter Zuil:
Ik speel graag met mijn broer Thomas.
Wij hebben ook een konijn en die moet
ik ook verzorgen.
Mijn lievelingskleur is blauw.
Op school teken ik graag.
Ik word later meester.

Noëlla Meurs:
Ik hou van zwemmen en soms vind ik
voetballen ook leuk.
Mijn lievelingskleuren zijn alle kleuren van
de regenboog en glitterroze en glitterrood is
ook erg mooi.
Op school speel en verf ik graag.
Ik wil later zieke mensen gaan verzorgen.
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Sasja Algra:
Mijn hobby's zijn touwtje en trampoline
springen. Ik heb mijn B diploma van zwemmen
gehaald en ik ga nu oefenen voor het C diploma.
Mijn lievelingskleur: goud.
Op school is taal mijn favoriete vak.
Ik wil later acrogymjuf worden.

Eline Swildens:
Ik hou van knutselen, ik ga naar pianoles en ik ga ook paardrijden.
Mijn lievelingskleur is roze.
Op school vind ik schrijven leuk en
ik speel graag met de buigknex.
Ik word later paardrijdster.

Eline Goettsch:
Ik hou van knutselen en zingen.
Paars is mijn lievelingskleur.
Op school werk ik graag op de computer en
handvaardigheid vind ik erg leuk.
Ik weet nog niet wat ik wil worden.

Julia van der Wijk:
Ik hou van viool spelen, tekenen,
zingen, computeren en tv kijken.
Mijn lievelingskleuren zijn: geel, rood
en paars.
Schrijven en keuzewerk is erg leuk om
te doen.
Ik word later juf.

Beau Peters:
Mijn hobby's zijn spelen met lego en oefenen
voor het B diploma.
Geel is mijn lievelingskleur.
Op school reken ik graag en keuzewerk is
erg leuk om te doen.
Ik wil later piloot worden.

Armando Yalci
Mijn hobby's zijn voetbal en judo.
Rood is mijn lievelingskleur.
Ik teken graag en met kapla spelen
vind ik leuk.
Ik weet nog niet wat ik wil worden.
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Schoolreis groep 5 en 6

Maandag gingen we op schoolreis naa het
Kameleondorp. Het was erig leuk. We hebben veel

9 september naar Terherne

spelletjes gedaan en in het moeras gespeeld.

Ik vond het leuk om in het moeras te spelen. En ik

Brood gemaakt en boter. Ook gingen we banden

heb ook in het water gesprongen. Ik heb ook met

om een paal gooien. En we hebben nog veel meer

fietsbanden gespeeld en met vlotten. Gidion

leuke dingen gedaan. We hebben geleerd om te

Verboom

samenwerken en vertrouwen. Tessa Mulder

Broodjes bakken, en in twee modderpaden

Het was heel leuk. WE hebben veel dingen

fietsbanden over palen gooien. En kruiwagens met

gedaan. We hebben gezwommen in het moeras en

water wegbrengen naar een hele grote emmer en

over vlotten gelopen en nog veel meer. Groetjes

die gooiden we om. De broodjes bakken was zo

Thomas Zuil

leuk. Echt heel leuk. Brent Groen

Schoolreis

Ik vond het schoolreisje leuk. Ik vond het

We waren naar het kameleondorp geweest.

moeraspad leuk en ik vond het vlotten ook leuk.

En het was heel erg leuk maar ik ging

We hebben gezwommen. Groetjes Annemiek

Wel de modder in. Dat was ook wel leuk hoor

Jager

En nog veel meer leuke dingen. Groetjes Thijs.

Schoolreis is echt wel leuk. We gingen naar de
kameleon. Dat was leuk. We gingen in het moeras
en aan de andere kant bekijken. Maar het was
toch nog leuk en dat ging niet goed, want we
sprongen in het water. Yaslin Westerlaan.
Ik vond schoolreis heel leuk, vooral het moeras.
En het zwemmen en de vlotten. Groetjes
Madelief de Vries
We hebben brood gebakken en kaas en slagroom
gemaakt. We hebben takjes gezocht en leuk
gespeeld en gezwommen. We hebben in de

Het was heel leuk om in de modder te springen

modder gesprongen. Het regende ook nog. Nynke

en het zwemmen. En we hebben nog veel meer

Veenhouwer

gedaan zelf broodgebaken en zelf kaas gemaakt
en zelf boter gemaakt het was heel leuk.

Hoi ik ben Talitha en maandag 9 september zijn

Groetjes Lieke Jager

groep 5 en 6 op schoolreisje geweest. We gingen
naar Kameleon eiland. Ik vond het leukste door

We reden eerst naar kameleon dorp daar stapte

het moeras, maar we hadden nog meer leuke

we in de boot ik zat achteraan.

dingen gedaan. We gingen ook nog vlotten

Toen we de waren vertelde hij iets over het

trekken. Dat was ook heel leuk. Na die tijd gingen

eiland. We hebben ook ons eigen brood, kaas en

we ook nog zwemmen, dat was het leukste van

boter gemaakt. En het leukste van allemaal was

alles. Groetjes Talitha Blum

dat je wild mocht plassen. Julus veenstra

Maandag 9 september zijn groep5/6 naar

We waren naar de kameleon eiland van Gerben

kameleon eiland geweest, daar was het super leuk!

zonderland geweest. Toen we allemaal waren

We hebben van alles gedaan! Wij hebben ook een

gingen we met de boot. Dingen doen en we deden

boerderij gezien daar hebben wij melk gemaakt

allemaal spellen. We hadden boter kaas en brood

en boter en kaas. Ik kan het nog herinneren als
de dag van gisteren! Groetjes José Visser.
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gemaakt en takken gezocht. Er waren ook vlotten
leli bladden en nog veel meer om op te noemen.

We waren naar het Kameleondorp geweest. En

Der was ook nog knakworst. Jesse Swildens

het was heel erg mooi en we zijn over vlotten
geweest en we moesten samenwerken met

Met schoolreisje zijn we naar het kameleoneiland

kruiwagens we deden een wedstrijd. De

van Gerben Zonderland geweest. We gingen door

vriendelijke groeten van Ellart.

het moeraspad. Toen gingen we over de

Hallo ik ben Jamy. We zijn met groep 5 en 6 op

watervloten. We zijn nog over waterlelis gegaan.

schoolreis geweest naar Kameleondorp. Het was

En we mochten ook nog zwemmen. Groetjes
Damian.

super leuk! Het leukste vond ik door het moeras

Hoi. We zijn met 5/6 naar KAMELOENeiland.

daarvan kreeg een blinddoek om en ja er vielen

lopen. Er werden maatjes van 2 gemaakt. En één
heeel veel in en de trekvlotten, lekker zwemmen

En we zijn naar de boederij geweest van een

blup! En lekker afspoelen. Brrr koud! Groeten

grootse boer die in kums woonde een fries dorp.

Jamy Verboom

Daar moesten we Buter, brea en griene en tsiis
Wa´t dat net sizze kin gjin oprjochte Fries.

We gingen daar naar het moeras pad.

En we hebben pompebladen gesprongen maar eest

En we deden een kruiwagen spel.

hebben we brood gemaakt. Daarna hebben we

En we gingen ook nog een vlotten spel doen.

bunzijump in de modder gedaan en van de vloten

En brood maken met kaas en boter en wij

gesprongen. En daarna gingen we naar huis. Gr

moesten met een pan melk roeren. Gr Chris

Sam.

Het was erg leuk maar ook wel spanden Jose .is
als eerste in gesprongen en ik als bijna .tweede

Het was een heel leuk schoolreisje, we hebben

maar ik ging liggen maar ik geen daarna in he

brood gebakken en kaas gemaakt en boter.We

meer springen !!! Maar ik ben wel een beet vies

hebben door het moeras gelopen, het vlottenpad

geworden. En de ander ook en Sam heeft in ge

en het pompeblerrepad. En ook nog een terioplons

sprongen .het was leuk het is bijna afgelopen dus

gedaan en banden om een paal gegooid. Het was

doei ! Adrian

een top dag. Einde. Schrijver, Jesse Sjoerd
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Ik vind het heel erg leuk en nu krijg
ik eindelijk wat meer uitdaging.
Meester Roel werkt op die school en
die zien we nu weer. Hier op school
is het ook leuk, buiten is tafelen het
leukste!! Hier zie ik al mijn
vriendinnen dus ik wil hier graag
blijven! Volgend jaar naar de
middelbare school. Ik ga dan naar
het Stellingwerf College. Daar ga ik
VWO+ doen, omdat ik hoogbegaafd
ben. Maar ik denk dat dit jaar nog
heel leuk gaat worden!
Op kamp, musical, van alles en nog
wat! Laatste jaar op deze school!
Marret

GROEP 7 EN 8
Ik vind het heel leuk in groep 8.
Ik denk dat ik volgend jaar naar
het linde college ga. Ik wil ook vwo
doen. Ik vind het ook leuk dat we
een nieuwe pingpong tafel hebben.
Daar zitten we elke pauze rond de
tafel te spelen. Ik vind ook dat het
plein nu veel rustiger is.
De fancy fair word denk ik heel leuk.
Ik ga ook een spel begeleiden.
Meester rik is een hele grappige
directeur. Ik denk dat ik met hem
een leuk schooljaar heb! Tristan
Ik ga elke week één keer naar
comperio college met Jonas en
Marret. Leuk is het daar zeker!!!!!
Ik ga daar later (als ik niets laat
ontploffen) met chemische stoffen
werken. Meester Roel werkt daar ook.
Rekenen is mijn sterkste vak op
school. Ik reken mee met groep 8 (ik
zit in groep 7). Mijn leukste
buitenactiviteit is tafelen. Jellis

Ik zit in groep 7 het nog 2 jaar en
dan ben ik van deze school af.
En mijn juf is juf Nynke en mijn
meester is meester Rik.
Ik denk dat het schoolreisje het
leukst van het jaar wordt
Maar dat zie ik nog wel.
En zaterdag is de fancy fair maar
dan ben ik er niet dat is wel
jammer. Rens

Ik zit in groep 8 en ik hoop dat het
een leuk schooljaar wordt. Ik denk
dat de musical, kamp enz. leuk
wordt. Mijn meester is meester Rik en
mijn juf is juf Nynke. Het wordt vast
een leuk school jaar. Dit is het
laatste jaar op de basis school.Wesley
Ik zit in groep7 , is heel leuk!!!
En ik ga naar de Fancy fair!
Dat lijkt me heel leuk!
En ik ga met Mani ,Yinka en Marret
een dansje op het open podium doen
Van de fancy fair. Van
MAINSTREET!! Fen Yi ♥
Het nieuwe jaar is weer begonnen!
Ik zit nu in groep 8.
Ik ga net als Jellis en Jonas naar
het Comperio College!
Liana (vrouw van meester Rik)
wordt na de kerstvakantie mijn juf
op het Comperio College!

Ik zit nu in groep 7 het is echt heel
leuk. Soms is het best moeilijk. En de
zomer vakantie was ook heel leuk.
Ik ben bijna jarig dan word ik 10.
Deze zaterdag ga ik spullen
verkopen op de fancy fair.
Sumeyra
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echt heel leuk. Ik zit in het groepje
bij: Ryan, Sumeyra en ik. En wij
hebben een soort spiraal gemaakt
van pijpenragers en dan hebben we
een bak met zoutwater en dat
zoutwater trekt dan in en dat kan
dan een zoutkristal worden dus dat
is erg leuk. Groetjes Isil

k ben door gegaan naar groep 7.
Het is heel leuk met de nieuwe juf
Nynke en meester Rik. Op zaterdag
is de Fancy fair. Ik ga kijken. Ik
hoop dat jullie ook komen. Doei Loes
Ik ben Danny en ik zit in groep
zeven. Mijn meester is meester Rik en
het is een hele leuke meester en mijn
juf is juf Nynke en zij is ook heel
aardig. Ik vind het heel erg leuk in
groep zeven. Ik zit ook met hele
aardige kinderen in de klas en we
zijn in groep zeven met vijftien
kinderen en het is heel leuk. Danny

Hoi ik ben Jildou
Het is erg leuk in groep 7
Wij hebben een zoutkristal gemaakt
van pijpenragers .
er zit nu al heel veel zout op.
Met de zoutexpres was het erg leuk.
Ik zit in het groepje met loes ,sven en
ik . Wij hebben er een kristal als
vorm. We moesten het zout koken .
En roeren dan mengde het. jildou

Groep zeven is een droom! Juf Nynke
en Meester Rik zijn de aardigste
leerkrachten ooit.
Ik heb superveel vrienden en elke
schooldag kan niet meer stuk. In de
pauze speelt bijna iedereen tafelen.
Mijn plaats hier in groep 7/8 is heel
leuk. Iedereen is aardig, dus hier
wil ik niet meer weg! Ik ga ieder
week een dag naar het Comperio
college. Daar is het echt een
uitdaging voor me. Jonas

Hoi ik ben Yinka.
Ik zit nu in groep 8 en het is heel
gezellig. Het is ook heel leuk met
Juf Nynke en Meester Rik.We zijn
bezig met een zoutkristalproject.
Mike,Chantal en ik hebben een
schommel en een tipi tent gemaakt.
We moeten ook een logboek
bijhouden. Ik vind het wel leuk.
Groetjes Yinka<3

Ik ben Tiemo en ik zit in groep 7
Het is hier erg leuk met Juf Nynke en
Meester Rik . We hebben ook een
pingpongtafel gekregen
We hebben een ook een zoutkristal
gemaakt . De zoutexpres is ook langs
geweest Dat was er leuk. Tiemo

Hoi ik ben Merle Marit
In groep 8 is het super gezellig. Mijn
groepje van zoutkristallen bestaat
uit: Danny, Velthe en ik.
Wij hebben een vlindergemaakt met
een blad, er komt al een beetje
kristal. Juf Nynke is super aardig en
kan goed uitleggen. Meester Rik is
ook aardig. Voor de rest is de klas
super gezellig.

De zoutexpres is ook langs geweest
en nu zijn we met een zout kristal
gemaakt en er komen al kleine
kristalletjes op wel grappig om te
zien. We gingen eerst water koken
en dan giet je dat over de
constructie. Groetjes Lieneke

Hoi ik ben Eline
Ik zit in groep 8 dat is super leuk. We
zijn bezig met zoutkristallen maken
Voor het zoutkristallen groei
wedstrijd Ik zit in het groep bij Fenyi Rens Het kristal bestaat uit
pijpenragers en stokjes,en is best leuk
geworden. Groetjes Eline

Hoi ik ben Isil zit in groep zeven.
En ik ben tien jaar.
Het is echt heel leuk met meester rik
en juf Nynke. Wij doen mee met de
zoutkristallen wedstrijd en dat is
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Ik ben Mike ik ben met vakantie
naar Italie gegaan onze camping
zat vlak aan het meer
We hadden veel glijbanen bij het
zwembad bij de camping zaten
ongeveer 5 glijbanen
We hebben op school zoutkristallen
gemaakt. Nu moeten we elke dag het
bij houden op de computer.
Groeten van Mike

Hoi ik ben mani.
Ik zit in groep 8 en ben 11 jaar. Ik
ben heel blij met mijn meester en juf
en klasgenoten.
Het jaar is wel net begonnen maar
alsnog vindt ik het super leuk in
deze klas.
Het is bijna leuker dan vorig jaar ik
moet nog even zien.
Ik verheug me op de rest van het
jaar. Het word vast superr Mani

Ik ben velthe
Ik vond het leuk op de fensie fair
het was heel gezellig.
Ik stond bij blikgooien en ook bij de
wens put.
Samen met tiemo .
En we hebben meegedaan met een
zoutkristallen wedstrijd.
Met danny merle marrit en ik.
Groette velthe

Ik ben Ryan ik ben op vakantie
geweest naar zweden . ik heb met
husky’s gelopen dat was heel leuk.
Ik heb ook nog getokkeld over een
hele hoge waterval , dat was best
spannend.
We deden ook mee aan een dropping
om half 10 ‘s avonds .je werd ook
opgejaagd door een auto , en als die
komt dan moet je het bos in duiken .

KINDERBOEKENWEEK
Dit jaar houden wij kinderboekenweek van 2 oktober tot en met 18 oktober.
FIT FRYSLAN
8 Oktober start clinic Fit Fryslan. Groep 6,7 en 8 zullen hier aan meedoen. In de volgende krant meer
hierover.
RIJKSMUSEUM
Op 11 november a.s. gaan de groepen 5 t/m 8 naar het Rijksmuseum Amsterdam! Dat wordt vast een
hele leuke, leerzame en vermoeiende dag!
SINT MAARTEN
En de groepen 1 t/m 4 vieren op 11 november Sint Maarten.

VERJAARDAGEN
OKTOBER
5 Merle Marit Heegen
7 Jonas Russel
10 Gidion Verboom
12 Julia van der Wijk
13 Demi Blum
13 Isa Blum
14 Niels Boersma
19 Lieke Jager
23 Yinka Kremer
26 Noëlla Meurs

DECEMBER
10 Talitha Blum
13 Julus Veenstra
22 Jellis Groen
29 Danny Sijbesma
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AGENDA
1 oktober
26 oktober
5 november
16 november

3 december
14 december

OUD PAPIER, 13.00 uur
Prijsklaverjassen
Aanvang 20.00 uur, dorpshuis De Tille
OUD PAPIER, 13.00 uur
Spel & Quiz Avond, Dorpsgemeenschap
Aanvang 20.00 uur, dorpshuis De Tille

OUD PAPIER, 13.00 uur
Toneelvereniging “Nut en Genoegen”
Middagvoorstelling, aanvang 14.00 uur
Avondvoorstelling, aanvang 20.00 uur

KOPY INLEVERDATUM 6 DECEMBER

Jongeren
wegwijs maken
met geld

van spaarpot
tot studentenrekening.

De Rabobank helpt je financieel zelfstandig te worden.
De Rabobank heeft diverse producten in huis om jongeren financieel op eigen benen
te laten staan. Hoe oud ze ook zijn en wat ze ook met hun geld willen bereiken.
Van hun eerste spaarrekening tot een slim studentenpakket. En alles daartussen.

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/financieelopvoeden
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

