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Vanavond, pakjesavond, 5 december, hoor de wind waait door de bomen!
En dat konden we goed horen ook vandaag.
Het KNMI had weeralarm en code rood afgegeven, wie de deur niet uithoefde, kon maar beter
binnen blijven. Ik dacht nog, zou ik een veiligheidshelm op mijn hoofd zetten maar dat vond ik dan
toch te gek. Dus koos ik voor een oranje muts. Niet zo veilig maar valt wel op. Ik heb een avonddienst
gehad. Niet voor sinterklaas gespeeld maar veel mensen een lach op het gezicht getoverd en daar
doe ik het voor.
Van de buurt heb ik geen nieuwtjes ontvangen dus het wordt een kort stukje.
Bij Rommert Jorritsma verrijst een hele grote bedrijfsruimte waar de zwart-witte werknemers
(koeien) straks goed kunnen vertoeven. Het ziet er al prima uit.
Mensen op de buurt en in het dorp, ik wens jullie fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Ik wil dit jaar afsluiten met het volgende verhaal:
In een droom liep ik een winkel binnen. Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: “Wat verkoopt U hier?” “Alles wat je maar wilt” zei de engel.
“Oh ja” zei ik “Echt waar? Ik wil graag vrede op aarde, geen honger en armoede meer,
gezondheid en respect voor iedereen”.
“Wacht even” zei de engel, “Je begrijpt me verkeerd; wij verkopen hier geen vruchten,
alleen maar de zaden”.
Groetjes Liane

Snelshutte
In deze donkere dagen is het goed nog even terug te blikken op het
afgesloten groeiseizoen van 2013. We doen dat aan de hand van de
reuzenzonnebloem, die tot diep in de herfst groeide en bloeide bij Ynze
en Klaasje Punter en daar een hoogte bereikte van 3,5 meter.
Op de foto de imposante plant, samen met kleinzoon (en bijna buurman)
Wouter Zuil, die toen nog vijf jaar oud was.
Het was trouwens een bewogen jaar voor Wouter, want een jaar
geleden startte hij met zwemlessen. In augustus haalde hij diploma A,
een maand later diploma B en nog voor hij in november zes jaar werd,
haalde hij het C-diploma. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere
prestatie!
Op de eerste dag van december rukten technici in volle formatie uit om
een leiding te spuiten onder de eik in de berm bij Doldersumsestraat
nummer 7: de enige aan die kant van de weg. De boom herinnert aan
de actie van mevrouw De Vlieger, die er woonde toen alle eiken werden
gerooid voor de verbreding van de straat. Ze ging hoogstpersoonlijk
voor de boom liggen, toen die gerooid zou worden. Haar protest in 1976
werd gehonoreerd en resulteerde indirect tot de activiteit vele jaren later.
Waarvoor die nodig was? Wel, het is Frans Feenstra van de Klokkebel
gelukt de autoriteiten in Wolvega ervan te overtuigen dat zijn pand
alsnog wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. De kabel is
aangesloten op het transformatiehokje op het erf van Albert en
Jeannette Kleinhoven – vandaar de noodzakelijke actie door de berm en
langs de Kolonievaart.
Jeanette Kleinhoven en
Reimer Strikwerda
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We zijn aanbeland in de donkere dagen voor kerst, mensen wat een korte dagen hebben we
momenteel! En wat gaat het allemaal snel en wat gebeurt er veel.
Zo liep Djoeke Wever een blessure op waardoor ze een tijdje met krukken moest lopen.
We zien geen krukken meer dus het is vast allemaal goed gekomen.
Wiljan Veening is van studie veranderd en studeert nu verder in Groningen. Inmiddels is hij verhuist
naar een studentenflat aldaar. Fijne tijd in Groningen Wiljan!
Erwin Suiker heeft zijn therapieën afgesloten en nu gaat hij geleidelijk aan weer aan het werk.
Mat Platje is onlangs weer een poosje opgenomen geweest in Heerenveen, gelukkig is hij weer thuis
en we hopen dat het helemaal in orde komt.
Giel Platje heeft zijn theorie rij-examen behaald, nu moet hij het geleerde nog in praktijk brengen.
Succes Giel, we horen wel als je het gehaald hebt.
De verrassing van het jaar was de geboorte van Hannah, dochtertje van Femke Platje en Frank
Bruinsma op 25 oktober. Een mooi klein blond meisje. Er was niet op gerekend maar wat zijn ze er blij
mee!
Namens de bewoners van de Kerkweg de hartelijke felicitaties aan de jonge ouders én natuurlijk ook
aan de grootouders.

Dit was het voor deze keer:
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.
Tot in het nieuwe jaar,
Corrie en Rudy
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Boijl Centrum
Wij zijn alweer met de laatste maand van het jaar bezig en dan wordt er weer verwacht dat er wat nieuwtjes
uit de buurt vermeld worden, maar helaas is mij niets ter ore gekomen. Maar ik heb nog wel een mooi nieuwtje
van onze oud buurtgenoot Roel Diever. Hij heeft meegedaan aan een motorzesdaagse in Sardinië en heeft daar
brons gewonnen. Het was in de week van 30-09 t/m 6-10-2013. Deze keer een sterk rijdende Roel Diever onder
rij nummer 803. Hij wist in de omgeving van de plaats Olbia op Sardinië in Italië een bronzen medaille te
behalen. Deze wedstrijd op wereldniveau werd onder zware omstandigheden verreden.
De rijders hadden veel last van de warmte en daardoor was het erg stoffig.
Wij feliciteren hem van harte met het behaalde succes.
Tot slot wens ik iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.
Annie

Bekhof
Hallo dorpsgenoten,
We zijn alweer in de laatste maand van het jaar aangekomen, wat gaat zo’n jaar toch snel, en wat
gebeurt er veel om ons heen.
Zo ook in ons buurtje, wij blijven actief.
Op het moment wordt er stevig gebouwd en komt er bij Henk-Jan en Carla de Jong een uitbreiding
van de stal en bij Jaap en Aukje Jager een uitbreiding van de melkstal.
Bij Adrie en Marian From is er een nieuw dak op het huis,
En Wim en Yvonne Gutterswijk zijn na ongeveer 23 jaar, op wat details na klaar met ver- bouwen.
Bij Remco en Marianne wordt er getimmerd en geverfd aan de nieuwe kamer voor Nynke, zij krijgt n.l.
in februari een broertje er bij, dus meer ruimte nodig.
En heel leuk, aan de overkant bij Mariska en Peter komt er rond die tijd ook een nieuwe wereldburger
bij.
Verder zijn er geen nieuwtjes door gegeven, wij wensen daarom namens ons buurtje, iedereen hele
fijne feestdagen, en een gezellige jaarwisseling!
Tot volgend jaar!!!!!!
Gerrie en Yvonne.

De Daoken

Boschoordweg

Deze keer zijn ons weinig nieuwtjes ter ore gekomen uit de buurt.
We hebben twee nieuwe bewoners op de Daoken.
Het zijn de Boijligers Jacob Veldmeijer en Mitchel van Zwienen, jongens welkom op de buurt!!
Verder is het dit jaar 25 jaar geleden dat de eerste bewoners op de Daoken kwamen te wonen…waar
blijft de tijd!
Bij het verschijnen van deze krant, schijnt onze kerstboom op het grasveldje alweer. Ziet er altijd
gezellig uit. Wij willen dan ook de mannen bedanken die hiervoor zorgen!!
Verder willen jullie allemaal een gezellige kerstdagen wensen en een gezond 2014.
Wij willen nog even Griet en ook Anne en Sam veel sterkte wensen voor de komende periode, er
zullen wellicht meer mensen zijn die om welke reden dan ook een extra steuntje in de rug kunnen
gebruiken, ook deze mensen willen wij kracht en wijsheid toewensen.

Groetjes Rina en Thea
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Klokkeweg
Hier een klein berichtje van George en Wil, die na 12 jaar met veel plezier op de Klokkeweg gewoond
te hebben, de stap toch hebben gezet om naar Noordwolde te verhuizen.
Wij laten leuke, lieve buurtjes achter, maar die weten ons wel te vinden want het is maar twee dorpjes
verder.
Vriendelijke groetjes,
George en Wil Krol.

Meuleveldweg

Rijsberkamp

Op 22 oktober werd Laura Mulder geopereerd aan haar duim in het ziekenhuis in Groningen.
Ze had namelijk drie kootjes in haar duim en er behoren er maar twee in te zitten.
Vervolgens heeft ze 5 weken met haar hand in het gips gelopen.
Op 26 november is het gips er afgehaald en ook het pennetje wat er op 22 oktober is in gezet is er
toen ook uitgehaald . Gelukkig is alles goed genezen…. Laura kan nu weer dapper haar duim omhoog
steken…
Bij Ab en Roelie van der Wal hebben een aantal
dassen hun tuin behoorlijk vernield, vervolgens heeft
Ab er een beste laag zwart zand over heen gedaan, nu
maar hopen dat de dassen weg blijven…
Door de storm zijn er ook op onze buurt vele bomen
om gewaaid, het ergste was wel bij Jelly Postma waar
twee behoorlijke beuken bomen pal voor haar raam
omver gewaaid zijn …brrr… dat was erg schrikken .

Bij Ed Wennink en Nettie Vening werd op 10 november een huis concert gegeven op de deel van de
Meulepolle. Het werd uitgevoerd door Nettie op piano, Jan Penninkhof op gitaar en Mirjam Cornelisse
uit Boijl als sopraan…. Het was voor de 30 aanwezige gasten een zeer geslaagd concert en zeker
voor herhaling vatbaar.

Namens onze buurt wens ik iedereen een goede kerst en een voorspoedig 2014
Wilma Bouwman
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Bi’j Harmke
Anne Gorter heeft in november 4 dagen in het ziekenhuis gelegen. Hij is een nieuw behandeltraject
ingegaan en hopelijk heeft dit het gewenste effect. Hij voelt zich gelukkig al weer veel beter. Van harte
beterschap namens de buurt!
Anouk Derks heeft in de herfstvakantie een spannende reis gemaakt. Hieronder haar verslag:
Een bijzondere reis …
In oktober kreeg ik de kans om voor 10 dagen op reis te gaan. En wel naar Burkina Faso, om ons
sponsorkindje Safiatou te gaan ontmoeten. We sponsoren haar sinds 2011 en ontvangen regelmatig
brieven en foto's van haar. Maar dit was mijn kans om haar nog beter te leren kennen en een
duidelijker beeld te krijgen van haar leven en cultuur en wat onze sponsoring voor haar betekent.
Burkina Faso is een land in West-Afrika. Het grenst nergens aan de zee, maar is gelegen tussen
Niger, Mali, Ivoorkust en Ghana. Het land is 6,5 keer zo groot als Nederland en er wonen 15,5 miljoen
mensen. Burkina Faso behoort tot de armste en minst ontwikkelde landen van Afrika. Bijna de helft
van de bevolking moet zien te overleven met minder dan één euro per dag.
Ik reisde met een georganiseerde groepsreis via Compassion, de organisatie waardoor wij Safiatou
ondersteunen. We waren met 30 deelnemers, die allemaal hun sponsorkindje(s) gingen ontmoeten.
We zijn bij verschillende mensen thuis geweest, onder andere bij ons sponsormeisje, en het is een
hele ervaring om te zien hoe mensen leven en in hun dagelijks onderhoud moeten voorzien. Voor veel
mensen is de hoofdvraag: “Hoe kom ik vandaag aan eten voor mijn gezin?”
Bij het huisje van de familie van Safiatou viel me op dat er eigenlijk niets was. Geen boom of afdakje
om je tegen de hitte te beschermen. Buiten is het 40 graden; hoe heet zal het binnen onder het
golfplaten dak zijn? Eigenlijk zijn die huizen nog minder dan bij ons een garage of schuur. Ze hebben
niet eens een matras om op te slapen. Maar wat waren ze vereerd met mijn bezoekje! Het was leuk
om ook met moeder, broer en zus te spreken. Vader was aan het werk, als taxichauffeur. Mijn beeld
over hun leven is ineens een stuk uitgebreider geworden. Als dank kreeg ik een (levende) kip cadeau.
Dat is gebruikelijk in Burkina Faso.

Tijdens de reis hebben we verschillende projecten van Compassion bezocht. We hebben kunnen zien
hoe ze, met onze relatief kleine bijdrage, veel hulp kunnen bieden aan kinderen in armoede en hun
families en ook aan de lokale gemeenschap. Zo wordt er medische hulp verleend (muskieten netten,
medicijnen, tandarts, etc.), krijgen kinderen bijles voor school, een gezonde maaltijd tijdens de
projectdag, maar leren ze ook over hiv/aids. Ook worden ouders ondersteund in de opvoeding d.m.v.
informatie-avonden en het verstrekken van microkredieten.
Wij hebben een aantal ouders bezocht die op deze manier een zeepmakerij, vleesveebedrijf,
timmermansbedrijf en een naaiatelier konden beginnen. Het is mooi om te zien dat onze 'druppel op
de gloeiende plaat' voor deze kinderen en gezinnen een wereld van verschil betekent; van uitzichtloze
situatie naar nieuwe hoop voor de toekomst!
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Het hoogtepunt van de reis was natuurlijk de ontmoeting met Safiatou. Alle kinderen zouden die dag
naar een speeltuin in de stad toe komen. Vol spanning stonden ze op onze komst te wachten. In het
begin verloopt het contact nog wat voorzichtig en moeizaam, je spreekt elkaars taal immers niet. Maar
met gebaren kom je ook een heel eind! (en een tolk erbij) We hebben een geweldige dag gehad met
schommelen, glijbaan, trampoline, draaimolen, botsauto 's en ook nagels lakken, suikerspin en
hamburger. Maar helaas komt dan het moment van afscheid nemen. Dat is zo moeilijk. Misschien zie
je elkaar wel nooit weer. Ik hoop maar dat zij een dag om nooit te vergeten heeft gehad.

Verder hebben we tijdens de reis nog een safari gemaakt. Het is echt een prachtig land! Maar helaas
weinig dieren gezien. Ook ben ik nog een dag ziek geweest. Het is toch erg opletten met wat je eet...
Op zondagochtend waren we te gast is een swingende kerkdienst. En er stond een djembee- en dans
workshop op het programma. Als afsluiting van de reis nog een bezoekje aan een traditionele markt
gebracht om wat souvenirs te kopen.
En na 10 dagen is het ook weer heerlijk om man en kinderen in de armen te kunnen sluiten. Het was
wel erg wennen om terug in Nederland te zijn, maar nu ben ik weer helemaal thuis.
Bedankt voor het lezen van mijn verslag en voor meer informatie over het werk van Compassion
verwijs ik u naar de website: www.compassion.nl.
Hartelijke groeten,
Anouk Derks.
Wilt u nog meer over de reis horen/zien:
- zondag 15 december, ben ik te gast bij streekradio 104.8 fm live vanuit Zuidwolde.
Tussen 12.00 en 13.00 uur.
- zondag 29 december, geef ik samen met een mede reisgenoot een presentatie met foto's en
filmpjes:
Aanvang 19.15 uur in de achterzaal van de Kruiskerk, kruisstraat 1a te Diever.
Tot slot wensen wij u allemaal hele fijne feestdagen
en een gezond en gelukkig 2014.
Lucie en Anne-Marie
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PROTESTANTSE GEMEENTE
Het kerkenpad op…
ONTSTEKEN KERSTBOOM
Traditiegetrouw gaan we in Boijl als kerkenraad samen met de OJP van Boijl weer de kerstboom feestelijk ontsteken. Net als andere jaren trakteert de kerkenraad van Boijl op Glühwein en chocolademelk.
En wij van de kerkenraad proberen middels affiches en reclame zo veel mogelijk bekendheid aan de dag
te geven. Tot ziens bij de kerk op zaterdag 14 december om 19.00 uur.
LICHT IN HET DONKER
Kerst doet je beseffen dat ook in diepste duisternis het licht kan doorbreken. Vaak
wordt het licht doordat je zelf licht wordt. Licht van kerst is niet alleen bestemd voor de
decembermaand. Het gebeurde eens, het gebeurt nu en het zal weer gebeuren, God
zij dank. Het licht komt in de wereld als wij licht worden en als wij goede woorden waar
laten worden.
Kerstnacht
Het stralende licht van de Eeuwige staat in verbinding met het bliksembezoek van één engel aan herders. Die engel wordt omstraald door het licht van God. Maar de herders zijn doodsbang. Dan zegt de
engel: ‘wees niet bang, ik breng je grote vreugde, niet alleen voor jullie maar voor alle mensen. Nu is de
gezalfde geboren. Het rijk van God gaat beginnen’. Daarna dan scheurt de nachtelijke duisternis in flarden door een grote hemelse legermacht van engelen die van de nacht een dag maken. Ze zingen: Ere zij
God en vrede op aarde.
Veranderde wereld
Werd de wereld anders na die nacht? Van sociale en politieke vrede was geen sprake. Dat geldt vandaag ook. Het is eigenlijk heel verwonderlijk dat er nog steeds mensen zijn die blijven geloven dat er met
Jezus’ komst iets nieuws begonnen is.
Zelf een lichtje worden
Ik denk dat het iets met die engelen te maken heeft als mensen hun licht in de wereld durven laten schijnen. Mensen die het telkens opnieuw aandurven zich naar het licht te richten. Zij hebben een diep vermoeden dat de engel ervoor zorgt dat je licht kan worden. Hoewel, je moet het licht wel koesteren.
Engelen
Christelijke engelen zijn ontleend aan Romeinse, Griekse en Joodse opvattingen over en afbeeldingen
van engelen. Engelen zijn gekleed al naar gelang de mode en gewoontes van de tijd. Het aureool van
licht om het hoofd van een engel verwijst naar het goddelijke. Mensen kunnen engelen zijn. Wie engelen
ook zijn, ze zijn door God voortgebracht. Zij onthullen iets van het licht van God. In hun goddelijke boodschappen laten ze zien dat de Eeuwige begaan is met het lot van de mensen en met de schepping. Als
alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Tijdsbeeld
In de ontmoeting tussen de herders en de engel en hemelse legermacht komt het wereldbeeld van die
tijd terug. Verschijningen van engelen stonden toen niet ter discussie. Ze zijn er gewoon. Tussen de hemel en de aarde bestaan sferen waarin zich engelen bevinden. Sommige zijn hoger in rang dan andere.
Bovenaan in de rangorde de serafs en cherubs. Dan een tijd niets, dan de aartsengelen zoals Gabriel,
Michaël en Rafael en dan de 'gewone' engelen, volgens sommige tradities zo'n 10.000. Bovenaan staat
of beweegt zich een dynamische troonwagen, de zetel van God. De troon en alles eromheen is oogverblindend. Iets als een mensengestalte flonkert en gloeit van binnen uit. Als de regenboog, zo straalt de
Eeuwige gloed uit, schrijft Ezechiël in een visioen. Het kerstverhaal van Lucas herinnert aan dit visioen.
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Lied van verlangen
Engelen brengen niet alleen vreugde, ze laten ook de indrukwekkende kracht en macht van God zien.
Het goddelijke roept bij mensen schrik en ontzag op, maar het trekt ook. In het kerstverhaal schrikken de
herders echt. De licht van de Eeuwige omstraalt de engel. De komst van een hemels leger beneemt ze
de adem. Het mooie is dat dit leger geen krijgsliederen zingt maar liedjes van verlangen. Ze zingen over
het meest wezenlijke in hemel en op aarde: vrede.
Ze zingen over een pasgeboren kind, van wie de wereld alles te verwachten heeft. De zwaarden van de
machten worden omgesmeed tot ploegscharen. Mensen zullen in vrede onder de vijgenboom zitten die
ze geplant hebben. Mensen bij wie het zo donker is, wordt een licht.
Herders behoorden toen tot het uitvaagsel van de samenleving. Aan hen wordt gevraagd het goede
nieuws door te geven. En ze blijven niet zitten, vragen zich niet af of het soms een droom was. Nee, ze
zijn nieuwsgierig en gaan snel op pad.
Herders
Nu worden de herders op hun beurt boden, engelen. Ze vertellen aan ieder die het horen wil over dit kind.
Zoals de herders eerder versteld stonden, staan nu anderen verbaasd over wat ze te vertellen hebben.
Volgens een joodse traditie heeft ieder mens een persoonlijke engel die haar of zijn geheime zelf voorstelt. Die engel helpt iemand - met ups en downs - te worden zoals hij of zij als mens bedoeld is.
Ik wens u toe dat u die engel met kerst mag ontmoeten. In de weken voor Kerst bereiden we ons in de
kerk voor op deze ontmoeting. Ook u mag meedoen aan deze zoektocht. Velen gingen ons voor, zoals
Elie Wiesel vertelt in het volgende verhaal.
Het ware wachten
Toen het menselijk lijden ondragelijk was geworden, ging een zekere rebbe naar de hemel en klopte
aan de poort van de Messias. 'Waarom talm je zo lang?' vroeg hij. 'Weet je niet dat de mensen je
verwachten?' 'Het is niet op mij dat ze wachten,' antwoordde de Messias. 'Sommigen wachten op
gezondheid en rijkdom. Anderen op rust en kennis, verzoening. Of vrede in huis en geluk. Nee, op mij
zitten ze niet te wachten.'
Op dit moment, zegt men, verloor de rebbe zijn geduld en zei: 'Wanneer je mensen, alle mensen, niet
kan helpen met hun problemen, hoe onbetekenend ook, blijf dan waar je bent.
Wanneer je nog altijd niet begrepen hebt dat je brood bent voor de hongerigen, een stem voor een
oude man zonder erfgenaam, slaap voor die bang zijn voor de nacht; wanneer je dit alles niet
begrepen hebt en meer dan dat: dat alle wachten een wachten op jou is, nee, dan ben jij niet degene
op wie de mensheid wacht.'
De rebbe kwam terug naar de aarde, riep zijn leerlingen bijeen en verbood ze te wanhopen: 'En nu begint
het ware wachten'
KERSTAVOND
Elk dorp heeft op kerstavond een eigen kerstdienst. Ik mag in Makkinga en Elsloo voorgaan en mijn man
Gert in Boijl. Alle drie de diensten zijn dit jaar zo bijzonder dat u een of meer gasten kan meevragen.
Kerstmusical
Het kinderkoor in Boijl is na 10 jaar opgehouden met bestaan. Er is besloten om twee maal per jaar een
gelegenheidskoor samen te stellen voor kerst en voor Pasen. Op dit moment zijn zij druk bezig met koorrepetities en instuderen van teksten voor de musical 'Amy wil vrede'. 17 kinderen hebben zich hiervoor
opgegeven!
Er staan twee uitvoeringen gepland: Zaterdag 21 december gaan we om 15.00 uur naar 'De Herbergier'
te Oldeberkoop en dinsdagavond 24 december om 19.00 uur is de uitvoering in de kerk van Boijl.
U bent kerstavond ook van harte welkom om te komen luisteren en mee te zingen.
Het muzikale geheel staat onder leiding van Mirjam Cornelisse en Minnie Diever
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Deze dienst is echt een familiedienst met veel zang en goede woorden om mee naar huis te nemen.
Weet u welkom. Na afloop is er voor ieder warme chocolademelk.
In Elsloo om 20.30 uur werkt de cantorij uit Oosterwolde mee. Daarnaast en dat is wel heel bijzonder
en de kerkenraad van Elsloo is daar ook heel blij mee, zullen er drie harpisten meewerken aan de dienst.
Perry en Liesbeth spelen op een grote harp, Columba bespeelt kleinere Keltische harp. Het kon wel eens
een primeur zijn dat drie harpen op kerstavond hun magische klanken van engelzang laten klinken in
Elsloo. En heeft u weinig met de kerk, kom dan voor de muziek.

KERSTMORGEN
Misschien denkt u wel de avonddienst was zo mooi, ik heb
al genoeg kerst gehad. Toch vier je pas echt kerst op
kerstmorgen dienst voor jong en oud. In deze dienst is er
solozang van Renate Schokker. Zo wordt ook deze dienst
bijzonder. Verder zullen ook kinderen en volwassenen
meewerken. Lijkt het u leuk om
ook mee te doen. Dat kan hoor.
Gewoon mij even bellen. Met uw bijdrage wordt de dienst nog mooier. En
als u niet op de voorgrond wilt staan, maar heeft u wel een mooi gedicht of lied
dat u graag op kerstmorgen zou horen, breng of mail het mij. Heel graag
ontvang ik uw bijdrage om in de dienst te integreren.
OUDJAAR
Op de laatste avond van het jaar herdenken wij op dinsdagavond om 19.30
uur in de kerk van Boijl de gestorvenen in onze dorpen met hert licht van de
paaskaars. Familieleden van overleden dorpsgenoten in Boijl krijgen een
persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.
Wie elders of langer geleden een diebaar mens moets missen, kan een waxinelichtje aansteken. Al die
lichtjes op oudjaars avond in de kerk vertellen dat liefde sterker is dan de dood.
NIEUWJAAR ZONDAG 5 JANUARI 2014
Deze dienst wordt net als andere jaren voorbereid door de ouderlingen. Op dit moment is nog niet bekent
wat het thema zal zijn. We gebruiken de beamer om met beelden de woorden te ondersteunen. Na
drinken we koffie en heffen we het glas om elkaar iets goeds toe te wensen.
JOODSE LEESGROEP
Dinsdag 21 januari om 9.30 uur lezen we bij mij thuis De onzaligen van Łódź van Steve SemSandberg. We weten al uit de geschiedenisboeken hoe het is afgelopen met de historische figuren die
de schrijver opvoert in het getto van Lódz. De geboren verteller toont ons boeiende personages van wie
we het lot nog niet kennen.
De sleutelfiguur is Mordechai Chaim Rumkowski, een Jood die door de nazi's met bijna onbeperkte
macht aan het hoofd van het getto wordt geïnstalleerd. Hij verzet zich niet tegen de nazi's. Integendeel,
hij werkt de uitzichtloosheid in de hand.
Sem-Sandberg laat zien hoe verwerpelijk Rumkowski zich gedroeg, maar toont ook hoe alles afhangt van
nuances, omstandigheden, perspectieven, en van nog zo veel meer. Het getto is een uitzichtloos doolhof,
een parallelle realiteit waarin niemand te vertrouwen is en het ene slachtoffer het andere verraadt. De
onbenaderbaarheid van een absolute waarheid verhindert een eenvoudig, algemeen geldend oordeel.
De vragen zijn dieper en complexer. Hij schildert zijn universum in alle mogelijke grijstinten, maar nooit in
wit of zwart.
Een boek over macht en repressie. Dat maakt het tot superieure tijdloze literatuur. Bent u nieusgierig
naar het boek en wilt u deze morgen bij wonen, dan graag vooraf uw komst bij mij melden.
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MEET EN GREET
Gespreksgroep jong volwassenen
Een keer per maand komen wij op een woensdagavond bij elkaar in Elsloo. Elke avond heeft een eigen
thema, dat een van de deelnemers bezig houdt. Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is 22 januari
om 20.00 uur.
APK VOOR HET HUWELIJK
Voor al die mensen die niet mee gedaan hebben een verhaal voor de praktijk van alledag. Meedoen dan
kan trouwens als nog in het voorjaar op. Als datum staat gepland vrijdagavond; 7, 14, 21 en 28 maart en
5 april in Elsloo. Maar dat kan een andere dag worden. Ik heb al opgaven, mits het niet op vrijdag is.
Heeft u belangstelling, neemt u dan contact met mij op.
Elke auto krijgt na drie jaar een Apk keuring ter verlenging van de levensduur , maar bij een realtie is dat
geen automatisme. Dat is een gemiste kans.
Het is vanzelfsprekend te investeren in opleiding, opvoeding en wonen. Maar hoe zit dat met de relatie
tussen twee mensen?
Hoe vind je evenwicht in een druk bestaan gevuld met werk, partner en (klein)kinderen en vrienden? En
hoe ga je om met het verlangen naar eigen vrijheid en je verbondenheid met de ander?
Aan de hand van 5 aspecten onderzoeken de deelnemers, alleen en samen, hun relatie. Elke avond dag
komt 1 aspect aan bod.
Werkwijze is dat er af wisselend alleen, met zijn tweeën en in de groep wordt gewerkt.
Privacy blijft zo gewaarborgd. Er kunnen maximaal 4 stellen meedoen.
DIAKONEEL INITIATIEF; samen aan tafel
Voorstel om 1x per jaar een maaltijd in iedere kerk. De recepten komen uit een van de kookboeken van
Han Wilmink.
Deelnemers betalen 5,- euro voor de maaltijd, het geld gaat naar een goed doel; nl ouderenzorg in Roemenië. De eerste maaltijd zal zijn op 21 februari 2014 om 17.00 uur in Makkinga.
Als Streekdiaconie gaan we om 14.00 uur bij mij thuis de voorbereidingen treffen
en de maaltijd bereiden. We maken twee verschillende ovenschotels. En uiteraard
houden we, als we het vooraf weten, rekening met uw dieet.
De tafels in de kerk worden ja! ja! met damast gedekt, zodat het echt even een uitje
is. Voor de maaltijd drinken we eerst wat en daarna gaan we samen eten. Ook kinderen zijn met ouders van harte welkom.
De tweede maaltijd in Elsloo in juni. De derde maaltijd in Boijl in november.
Wilt u 21 februari mee eten, geef u dan op bij Sierd Dolstra 421512 of bij mij.
22-dec Frieslands End / Elsloo
24-dec Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
25-dec Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
29-dec Frieslands End / Makkinga
31-dec Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Elsloo
5-jan Frieslands End / Boyl

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

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

Wie wil, mag mij bellen of mailen voor een afspraak.
Sjalom, Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End
tel 0516 44 14 77 e-mail de.pastorije@hetnet.nl
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Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstmorgendienst
Kerstfeest zondagsschool
Oudejaarsdienst
Oudejaarsdienst
Nieuwjaarsdienst

TENTOONSTELLING VAN KERSTSTALLETJES IN ZORGVLIED
Op 21 en 22 december a.s. organiseert de Stichting Vrienden van Andreas, in de R.K. Andreaskerk in
Zorgvlied, een tentoonstelling van Kerstkribben uit de internationale verzameling van Jan de Vries uit
Wolvega.
In 1979 kreeg Jan van zijn kinderen een eenvoudig kerstgroepje van de HEMA. Het zou de eerste zijn
van een collectie, die inmiddels uit 350 kerstkribben bestaat. Een uit de hand gelopen hobby, kunnen we
wel zeggen! Jan de Vries is al jaren op zoek naar meer in stijl uiteenlopende soorten kerstgroepen,
waarbij de nadruk wordt gelegd op de invloed die de volkskunst uit diverse landen op de ontwikkeling van
de kerstkribben heeft gehad.
Dat éne geboortetafereel dat over de hele wereld op honderden, en waarschijnlijk wel duizenden
verschillende manieren is uitgebeeld, geeft een extra dimensie aan het verzamelen van Kerstkribben.
Zelf maakt Jan de meest prachtige, gedetailleerde kerststallen die op de bovenverdieping van zijn huis
permanent staan uitgestald, compleet met stromende riviertjes, bakovens, lichtjes en bergen. Ook heeft
hij zwaar beschadigde groepen zorgvuldig gerestaureerd en met zelfgemaakte mallen reproducties
gemaakt van zeer oude, niet meer te bemachtigen, groepen.
De kerstgroepencollectie is al vele malen geëxposeerd, zowel regionaal als internationaal. Ook is zij
diverse keren op tv te zien geweest, o.a. bij de Tros en Omrop Fryslân. De Vries krijgt jaarlijks vele
verzoeken om te exposeren, maar in verband met het arbeidsintensieve in- en uitpakken van alle
beelden, gaat hij hier maar heel spaarzaam op in.
Reden genoeg om in de sfeervol versierde kerk in Zorgvlied een kijkje te komen nemen.
De tentoonstelling is geopend tijdens de gezellige Kerstmarkt op het kerkplein midden in Zorgvlied op:
Zaterdag 21 december van 14:00 tot 21:00 uur
Zondag 22 december van 13:00 tot 17:00 uur
De entree is gratis. Een vrijwillige gift voor de
St. Vrienden van Andreas wordt zeer op prijs gesteld.
U bent van harte welkom.
Namens St. Vrienden van Andreas,
Anne-Marie van der Geest,
Secretaris.
Vele mensen dragen de Andreaskerk in Zorgvlied een warm hart toe. De kerk is immers beeldbepalend
voor het dorp en de omgeving. In 2012 werd de Stichting Vrienden van Andreas opgericht om de kerk in
Zorgvlied als een historisch monument te bewaren en de culturele functie te versterken. De Stichting
stelt zich de bevordering van de cultuurhistorische betekenis van dit gebouw ten doel. Voor meer
informatie www.vriendenvanandreas.nl
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WERKGROEP ARCHIEF
Blik op Boijl
THIJS TOEPOEL ‘EEN BAKKIESMAN’ 1906-1976
We ontvingen een kort krantenartikel uit 1966 met bijgaande foto over deze man van Herman Deems,
oud dorpsgenoot en vrijwilliger bij de ‘Vereniging Historie West Stellingwerf’ Het is aangevuld met
gegevens uit eigen dorp.
Thijs Toepoel, een kleine man, steevast een pet op, geboren en getogen in Boijl.
Er liep een zandpad achteruit naar het noorden bij Boijlerweg nr. 51 en ergens ter
hoogte van de Meuleveldweg stond zijn geboortehuis, al lang geleden afgebroken.
Hij had nog 2 broers maar hun moeder overleed al op jonge leeftijd. De kinderen
werden ‘uitbesteed’ Waar Thijs als kind opgroeide weten we niet. Wél dat hij 21
jaar oud 1927 begon te venten met
zijn ‘negosie’
Thijs die altijd vrijgezel gebleven is
heeft in verschillende kosthuizen gewoond. Als jonge
man bij de grootouders van Dirk Jager in het gebied
tussen de Alteveersweg en Oostvierdeparten.
In de oorlogsjaren moest hij werken in Duitsland in een
machinefabriek in Kassel. Bij terugkomst bleek Thijs
TBC te hebben en hij ging naar huis Violetta bij Terband/Heerenveen om te herstellen in het nazorg centrum van het Groene Kruis. Daarna woonde hij een tijd
bij de schoenmaker Wiebe Koopmans. Later vond hij
onderdak op Boijlerweg nr. 122 bij Tiene Blauw, een
alleenstaande vrouw die ook thuisnaaister was. (ze
werd altijd ‘Tienegien’ genoemd want ze was hooguit
1.50m.
Thijs zijn waar zat in kisten op een lange houten kruiwagen, die volgens het
artikel van 1966, pas van de laatste jaren een wiel had met een luchtband!
Zijn gebied strekte zich uit van Boijl, Elsloo, Zandhuizen en zelfs tot in Oldeberkoop. De hele handel, naalden, garen, elastiek, zakdoeken, dweilen,
kammen, borstels, spiegeltjes, kamfer (!) enz. enz. zat in kisten.
Hij had vaste routes met de namen van zijn klanten op papier en was een
bescheiden man. Drong niet aan en bedankte na een verkoop steevast beleefd ‘voor de klandizie’ pakte zijn notitieboekje en noteerde bedrag en het
verkochte.
Het ontvangen geld stopte hij eerst los in zijn zak en na vertrek, zo’n 10 meter
verder, telde hij het goed na en pas dán ging het in de grote knip. Hij was een
secuur man en hield er een uitgebreide boekhouding op na van zijn in – en verkoop prijzen.
Aan het einde van zijn werkdag stalde hij de kruiwagen op diverse adressen, o.a de boerderij van
Klaas Marks in Boekelte, bij Lammert Mulder in Rijsberkamp, bij Pieter Bergsma aan de Boijlerweg,
bij familie van Immie Jager in Olderberkoop, bij Sieger Bijkerk aan de Boschoordweg en op de Doldersumsestraat bij Arnold Mailly. (er zullen ongetwijfeld meer adressen geweest zijn) Telde alles na, er
ging een grote doek over de kisten, een touw er om heen en liep vervolgens terug naar zijn kosthuis in
Boijl.
Die kruiwagen moet best wel zwaar geweest zijn. Er zat een riem aan die hij over zijn schouders hing
om het draaggewicht wat te verdelen.
Eens verkocht hij een jas of een pak dat uit Heerenveen moest komen en hij haalde het lopend op….!
Later had hij wel een fiets maar zijn handel ging te voet.
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De man zal vaak eenzaam op pad geweest zijn en had de gewoonte soms hardop in zichzelf te praten. Hij ‘repeteerde’ vaak vooraf wat hij ging zeggen. De buurvrouw had het al een keer gehoord als
hij iets kwam vertellen.

Eind november verruilde hij jaarlijks zijn
eigen waar voor Sinterklaas lekkernijen.
Hij ventte dan voor bakker Izaak de
Vries met taai, speculaas, e.d. Ze verkochten ook een banketstaaf ‘spoorbanket’ genoemd omdat er kleine
streepjes in de breedte in zaten. (je kon
het in blokjes verdelen) Thijs prees dit
jaarlijks steevast aan als ‘spoorweg
banket’
Op winteravonden kaartte hij met zijn
buren en een borreltje ging er dan ook
wel in!
Tiene Blauw wordt wat ouder en ze
verkoopt haar huis aan Akke Bootsma.
Ze gaat in 1967 naar ‘de Menning’ waar
ze 2 jaar later
in 1969 overlijdt.
Thijs vindt dan zélf onderdak op een van zijn ‘parkeeradressen’ aan de
Doldersumsestraat/ hoek Alteveersweg, bij Lies, de weduwe van Arnold
Mailly. Haar man is het jaar daarvoor overleden. Thijs is dan 61 jaar oud en
drijft geen handel meer.
Eén van zijn handelskisten blijft bewaard. Die is, inmiddels 46 jaar later, nog
in het bezit van Anne Dassen. Lies Mailly – Dassen is de zuster van zijn
vader en hij heeft Thijs van dichtbij goed gekend.
Thijs en Lies wonen totaal 9 jaar samen. Eerst aan de Doldersumsestraat
en verhuizen later naar een bejaardenwoning aan de IJsbaanweg in Noordwolde. Het zware werk in weer en wind zal fysiek zeker zijn tol geëist hebben en hij werkt tot zijn pensioen op de Sociale werkplaats in Wolvega.
Thijs overlijdt in Noordwolde op 3 oktober 1976. Hij is 70 jaar oud geworden.
Thijs Toepoel, een karakteristiek dorpsgenoot van ‘voorbij’
foto beschikbaar gesteld
door
fam. Veurman
Noordwolde

een aanvulling op Boijlweg nr. 72:
De vorige ‘blik op Boijl’ ging over de Boijlerweg nr. 72. Een deel van die gegevens kwam van Egbert
de boer. We ontvingen een aanvulling hierop van zijn oudste zoon Iebele de Boer.
Eén van de huurders was (in 1911) wed. Lammigje de Boer- Posma en daarna ‘erven wed. de Boer’
(Haar man was al overleden in 1908) Samen met haar 2 jaar jongere broer Luitzen Geert Posma
huurde Lammigje de boerderij dus in 1911 en nadat ze ook zelf overleed in 1919, huurde haar zoon
Egbert samen met zijn oom Luitzen de boerderij tot 1926.
Deze zoon Egbert (1898 – 1996) blijkt heel verrassend de zelfde persoon als onze informatie bron te
zijn!

namens de ‘werkgroep archief’ Jellie Menger
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gevraagd…….. gevraagd……..gevraagd…………
Als ‘werkgroep archief’ zijn we druk bezig om het archief
van ‘Dorpsbelang’ te digitaliseren. Stapels verslagen van
héél veel vergaderingen…...! Die worden gecodeerd, gescand en er worden de nodige back up ’s van gemaakt.
Het is de bedoeling dat u in de toekomst datgene wat
openbaar is, terug kunt lezen op de dorpssite.
We zijn ook in de oude krantenknipsels van Boijl gedoken en hebben ze in verschillende rubrieken gesorteerd.
Verenigingen, activiteiten, personen, bedrijven, kerk,
school enz. Er is best wel veel verzameld door de jaren heen
maar als u nog mooie oude foto’s (met namen en jaartal) of andere
artikelen heeft liggen, willen we die graag hebben, dan maken we er een scan
van

zodat

u

het origineel weer terug krijgt.
Wie heeft er b.v. nog foto’s of andere gegevens van de ‘verdwenen’ verenigingen? OBK, Levenslust enz.
Als we het nu niet vast leggen verdwijnt het voorgoed
in de vergetelheid!
U kunt ons vinden op de site van Boijl onder de link ‘archief’

J.M.O.

Hier een klein berichtje van George en Wil, die na 12 jaar
met veel plezier op de Klokkeweg gewoond te hebben, de stap
toch hebben gezet om naar Noordwolde te verhuizen.
Wij laten leuke, lieve buurtjes achter, maar die weten ons wel te
vinden, want het is maar twee dorpjes verder.
Vriendelijke groetjes,
George en Wil Krol
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OJP druk in de weer…
Tja, de tijd vliegt… Voor je het weet heeft de goedheiligman het land weer verlaten en staat de viering
van het oude en nieuwe jaar weer voor de deur! Traditiegetrouw roert een groot deel van de
ongetrouwde jongens/mannen (boven de 16 jaar) zich dan weer om oud & nieuw niet ongemoeid aan
zich voorbij te laten gaan. Dit jaar is de OJP weer zeer gedreven in het bedenken en organiseren van
een stunt voor zowel jong & oud. Waar het elk jaar lang wachten is op een goed idee voor de stunt ,
was het dit jaar al vroeg raak! Wij hopen dan ook dat ons enthousiasme over de stunt zal overslaan op
het publiek en dat de stunt ook dit jaar weer een groot succes zal worden!

Nieuwe gezichten in bestuur OJP
Waar Yanick Wieldraaijer vorig jaar al het stokje overnam van de aftredende voorzitter Jorrit de Vries, was
het dit jaar de beurt aan Hendrik Marks (secretaris) en Jeroen Bokkers (penningmeester) om ruim baan te
maken. Hun vervangers zijn Winfred Boekhoudt (secretaris) en Marc Platje (penningmeester).

Instuif
Na de vuurwerkshow en het uitreiken van de cadeaus is er voor iedereen de mogelijkheid om het nieuwe
jaar te vieren in het dorpshuis van Boijl. Dit feest wordt georganiseerd door de OJP. Het is van belang dat
u weet, dat het bedrag dat u tekent op de lijst niet wordt gebruikt om het feest te kunnen bekostigen.
Dit jaar gaan we weer voor het concept wat drie jaar
geleden werd geïntroduceerd, wat betekent dat je
gewoon munten kan halen. We hebben onze eigen
OJP munt laten maken die ook dit jaar weer gewoon
geldig is. Omdat het feest alleen kostendekkend
hoeft te zijn is de prijs van een munt € 1,00. Er wordt
dan ook geen entree gevraagd bij de instuif.
Oprichting
Al meer dan 58 jaar verzorgt OJP ’t Zwaantje de
festiviteiten rondom de nieuwjaarsviering. De reden van de oprichting is ontstaan door twee oorzaken.
Eén oorzaak was het ‘togen’ in Boijl. In Boijl was het namelijk de gewoonte om alles wat los en vast zat
naar het schoolplein te slepen. De omvang van het togen nam steeds grotere vormen aan. Met trekkers
en opleggers werd Boijl en omgeving afgestruind. De spullen die verzameld waren, werden dan op het
schoolplein neergezet. Deze konden dan nieuwjaarsdag weer opgehaald worden. Tijdens het togen ging
er ook wel eens wat kapot. Deze reparaties werden altijd keurig vergoed. Politie de Vries, destijds de
dorpsagent in Boijl, was de bemiddelaar in deze gevallen.
Voor 8 vrijgezelle mannen was dit alles de aanleiding om een oudejaarsploeg op te richten. Die zorgde
ervoor dat het togen een halt toegeroepen werd. Bovendien was de gedachte: het geld dat eerst gebruikt
werd om de schadegevallen te betalen, kon voor een veel beter doel gebruikt worden. Deze twee
doelstellingen werden door de 8 vrijgezelle mannen nagestreefd en ondanks dat het begin moeilijk was,
werd toch hun doel bereikt.
En nog steeds is de vereniging springlevend. Bestond de OJP bij de oprichting uit 8 man, op dit moment
telt ons ledenbestand 42 jonge ongetrouwde mannen. Hierbij komt ook nog eens dat alle vergaderingen
druk bezocht worden en dat iedereen zijn steentje bijdraagt om alles tot een succes te laten worden.

18

E ojpboijl@gmail.com

Nieuwjaarsviering
In de loop van de jaren zijn de activiteiten van de OJP wel wat veranderd. Het togen wordt al lang niet
meer gedaan, maar nog steeds zorgt de OJP ervoor dat alles rondom de nieuwjaarsviering soepel
verloopt. Hierbij spelen de activiteiten zich de laatste jaren rondom de kroeg af. Rond 00:30 uur wordt
begonnen met een spectaculaire vuurwerkshow. ‘de stunt’ wat eerst altijd een toneelstukje op toneel is in
de loop van de tijd ook langzaam uit beeld verdwenen. Nu gaat het ook meer op de mensen en kinderen
uit Boijl op de dagen voor Oud & Nieuw de vermaken met allerhande activiteiten.
Verenigingsleven
Een ander jaarlijks ritueel zijn de cadeaus voor de verschillende verenigingen in Boijl. Op dit moment zijn
er zo’n 20 verenigingen. Hier worden ook de Basisschool en de Peuterspeelzaal bij gerekend. Elk jaar
mogen alle verenigingen een lijstje inleveren waarin aangegeven wordt welk cadeau ze graag zouden
willen ontvangen. Wanneer alle wensen op een rijtje gezet zijn, wordt er een keuze gemaakt welke
verenigingen in aanmerking komen voor een cadeau. Hierbij staat van te voren vast dat de OJP geen
geldbedragen weggeeft. Geprobeerd wordt om ieder jaar zoveel mogelijk verengingen tevreden te
stellen. Tot op heden is dit aardig gelukt. Enkele sprekende voorbeelden zijn de grote kerkklok in Boijl, de
gordijnen in de achterzaal van de Tille en de A.E.D.-kast van vier jaar geleden.
65+-pakketjes
Naast de cadeaus voor de verenigingen wordt ook rekening gehouden met de oudere bewoners in Boijl.
De OJP zorgt ervoor dat alle mensen die 65 jaar en ouder zijn een ‘overlevingspakketje’ krijgen. Hierin
zitten vooral kwalitatief goede eet- en drinkwaren. Nu is het niet zo dat zonder dit pakketje de mensen de
winter niet doorkomen. Maar ieder jaar horen wij dat dit pakket voor veel mensen een verrassende
aanvulling is, een pakketje dat zeer welkom is bij de mensen. Ook de OJP krijgt steeds meer te maken met
de strengere regelgeving. Het is voor ons niet meer mogelijk om een uitdraai te krijgen van de 65 plussers
in Boijl. Daarom zal tijdens het lijstlopen tussen de spreekwoordelijke neus en lippen door gevraagd
worden wie hiervoor in aanmerking komt.
Lijstlopen
Zoals u wel zult weten, kunnen er geen activiteiten worden gedaan zonder financiële steun. En dat is ook
binnen onze vereniging het geval. Het is belangrijk om te weten dat binnen de OJP alles op vrijwillige basis
wordt gedaan. Daarbij komt dat veel dingen waar wij gebruik van maken, niet bekostigd hoeven te
worden.
Voor veel mensen is het daarom niet onbekend dat de OJP tussen Sinterklaas en Kerst langs de deuren
gaat met een intekenlijst. Via deze intekenlijst worden alle acties gefinancierd. De opbrengst van deze lijst
wordt voor de volledige 100% besteed aan cadeaus, 65+-pakketjes en de stunt. Iedereen die de OJP een
warm hart toedraagt mag een vrij bedrag tekenen. Hier is geen minimaal en al helemaal geen maximaal
bedrag aan gekoppeld. Ieder jaar wordt er netjes getekend op deze lijst, hier zijn wij uiteraard erg blij
mee. Wij hopen dat u dit jaar ook weer uw steentje kunt bijdragen!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen wanneer we bij u aan de deur komen tussen
Sinterklaas en Kerst. Samen met uw bijdrage hopen wij de start van het nieuwe jaar weer goed te
kunnen laten verlopen en iedereen in het dorp tevreden te kunnen stellen.
Dit jaar kennen wij weer een vol programma in de dagen voor Oud & Nieuw! Voor de jeugd is er dit jaar
een nieuw ander spel bedacht. Daarnaast zit de OJP de laatste drie dagen van het jaar ook niet compleet
stil, maar daar kunnen we nog niet te veel over zeggen…
Graag zien wij u terug bij de nieuwjaarsviering om 00.30 uur buiten, naast het café ‘de Tille’, voor onze
befaamde vuurwerkshow. Vervolgens bent u welkom in het dorpshuis ‘De Tille’ voor de uitreiking van
cadeaus en instuif.
Met vriendelijke groet, OJP ’t Zwaantje
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VERENIGINGSLEVEN

Bezoek College van B en W aan bestuur Dorpsbelang op
12 november 2013
Op 12 november jl. heeft het voltallige College van B en W van
de gemeente Weststellingwerf een bezoek gebracht aan het
bestuur van Dorpsbelang. Het eerste deel van het bezoek
bestond uit het bespreken van de volgende onderwerpen:
Dorpshuis. Wij hebben onze erkentelijkheid uitgesproken voor
het feit dat er na de nodige strubbelingen uiteindelijk een mooi
akkoord is bereikt over de financiële bijdrage van de gemeente
voor de verbouw. Er is uitleg gegeven over de genomen
energiebesparende maatregelen. Tijdens de rondleiding heeft
het College kennis kunnen nemen van de renovatie.
Uitleg over verbouw De Tille
Woningbouw: Ons was al duidelijk dat de Woningstichting, eigenaar van de grond aan de
Boschoordweg, niet van zins is om onder de huidige voorwaarden van start te gaan met de exploitatie.
Tijdens het gesprek bleek dat de betrokken partijen open staan voor een gezamenlijk gesprek met
gemeente, woningstichting, dorpsbelang en serieuze belangstellenden.
Dorpsvisie: De discussie richtte zich op de demografische ontwikkeling en de gevolgen daarvan.
Dorpsbelang vroeg de gemeente naar hun eventuele regierol, met name waar het gaat om
instandhouding en spreiding van de voorzieningen. Hoewel de gemeente wel met een bovenlokale
blijk kijkt naar lokale vraagstukken, zijn ze ook volgend en bepalen dorpen ook zelf hoe zij zich willen
ontwikkelen. Samenwerken is dus heel belangrijk.
Onderwijs: Samen met Comperio (bestuur openbaar basisonderwijs) bekijkt de gemeente
clustervorming van scholen. Boijl is als enige op dit moment niet meegenomen in die clustervorming,
omdat de school voorlopig voldoende, zelfstandige, levensvatbaarheid heeft.
OZB: Het verzoek van Sportcentrum Boijl (beheerder van de gronden en opstallen van het
sportcomplex) om teruggave van de OZB is niet gehonoreerd, omdat volgens de opgestelde regels
alleen sportinstellingen welke zijn aangesloten bij de officiële bonden, voor teruggave in aanmerking
komen. De verwachting is dat een eventuele wijziging van die regels in 2015 zal kunnen ingaan.
Openbare ruimte: Dorpsbelang geeft de gemeente een compliment voor de snelle opruimactie na de
herfststorm. Verder hebben we het signaal afgegeven dat het sloten niet overal correct gebeurt. Ook
hebben we het verzoek gedaan om het fietspad extra te vegen in verband met overlast van het vele
blad.
Daarna volgt een meer ontspannen gedeelte nl. Kruisboogschieten.
Twee leden van de kruisboogvereniging hadden in de grote zaal een
opstelling gemaakt. Alle aanwezigen mochten drie maal schieten. De
behaalde punten van die drie schoten werden bijelkaar opgeteld. Na de
drie rondes bleken burgemeester Gerard van Klaveren en Albert
Sijbesma een gelijk aantal punten te hebben gescoord. In een onderling
duel was Albert, na twee rondes, de uiteindelijke winnaar en werd hem
door de schutters van de kruisboogvereniging een medaille
omgehangen.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Website
De website is nu reeds een half jaar in de lucht, www.boijl.com
Het is wel de bedoeling dat hij gevuld zal worden met gegevens uit het dorp.

Bedrijven en verenigingen kunnen hun gegevens hier laten zien, of een link
naar de eigen site krijgen.
Aan het plaatsen van een pagina zijn geen kosten verbonden.
Op elke pagina van de site staat links boven een link naar de webmaster die alles zal plaatsen.
Wifi
In ons dorpshuis is nu ook Wifi aanwezig.
Als je op de lijst kijkt zie je “De Tille”.
De eerste maal wordt een wachtwoord gevraagd en dat is “dorpsbelang”.
Telefoon
Ook is in ons dorpshuis nu een telefoon aanwezig.
Indien nodig kunt u iemand in het dorpshuis bereiken op: 0561- 47 69 48
Het is niet de bedoeling dat men de telefoon gebruikt voor bellen ‘naar buiten’.
00000000000000000000000000000000000000000
Algemene ledenvergadering 21 november Dorpsbelang Boijl
Voorzitter Geert Pijlman heette ongeveer 60 personen op deze avond welkom. De ledenvergadering
was later dan normaal,dit in verband met de verbouw van het dorpshuis.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft bezoek gehad van het voltallige College van B & W. Zo’n bezoek
bestaat uit twee gedeelten. Besproken is het volgende het plaatsen en beheer van een publicatiebord
in Boijl. Deze is geplaatst aan de Boijlerweg naast het café. Voor aankondiging van
dorpsaangelegenheden kan hiervan gebruik worden gemaakt. Ook de ontwikkeling van het openbaar
basisonderwijs in Boijl is aan de orde geweest. Onderwijswethouder v.d Zee benadrukte dat het
kindcentrum in Boijl nog best levensvatbaar is. Misschien moet er in de toekomst voor samenwerking
over de gemeentegrenzen worden gekeken. Een belangrijk gespreksonderwerp was Dorpsvisie. Wat
is de toekomst van ons dorp, hoe zien de Boijligers dat zelf. Dorpsbelang is van plan om dat volgend
jaar met u allen te gaan verkennen. Het tweede meer ludieke gedeelte van het bezoek bestond dit
keer uit kruisboogschieten.
Penningmeester Albert Sijbesma doet financieel verslag van de 4 rekeningen die hij beheert. Rob
Schwier en Frans Mooy hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.
Albert Sijbesma is aftredend en niet herkiesbaar, hij gaat plaats nemen in de nieuwe
dorpshuiscommissie. Geert neemt officieel afscheid van hem en bedankt hem voor zijn inbreng en het
keurige behartigen van onze penningen.
Lucie Gorter is herkiesbaar en wordt met applaus herbenoemd. Wim van den Hoef die al een jaartje
heeft meegelopen en Karel Kaptein worden ook benoemd.
Uit verschillende commissies wordt verslag gedaan. Allereerst wordt de nieuwe dorpshuiscommissie
voorgesteld bestaande uit Albert Sijbesma, Klaas Tolman, Rik Dam, Roelof de Nekker en Marein
Boekhoudt.
Ook wordt nog steeds door Dorpsbelang overleg met de Gemeente en Woningstichting gepleegd over
de woningbouw in Boijl. Het verloopt stroef maar we blijven doorgaan.
In de evaluatievergadering van het Zelfbeheer is besloten om hier mee door te gaan. Ieder jaar krijgen
we hiervoor nog een mooie vergoeding van de Gemeente. De bermen worden nog maar één keer per
jaar gemaaid, binnen de bebouwde kom door Caparis en daarbuiten door de Gemeente.
Rient Menger vertelt waar de archiefcommissie mee bezig is. Alle dorpskranten worden straks op de
website gepubliceerd en hij doet een oproep om alle te archiveren stukken aan te leveren, te laten
scannen en daarna komen de stukken weer retour.
De leden van de Dorpsfeestcommissie nemen collectief afscheid en worden bedankt voor hun
jarenlange inzet. Annemarie, Marein en Tineke krijgen een bloemetje aangeboden.
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Karel Kaptein vraagt een ieder om alles wat op de website van Boijl kan worden vermeld door te
geven aan hem zodat hij het op de site kan zetten.
Hierna houdt de wijkagent Alienka Brandsma een presentatie waarbij ze zich voorstelt en vertelt wat
ze doet en voor ons kan betekenen.
Bij de rondvraag doet Annemarie een oproep om mee te gaan naar de raadsvergadering van 2
december waar de AVP wordt behandeld.
Aize Marks is geschrokken van het feit dat Tineke,de beheerster van het Dorpshuis door sommige
mensen zonder respect wordt behandeld. Steek met zijn allen de handen uit de mouwen, dat scheelt
een hoop werk en gezeur. Dit wordt met applaus kracht bij gezet.
Aletta de Weert is benaderd door de Stellingwerver Schrieversronte om het dorp te promoten. Wil je
meedoen dan kun je je aanmelden bij haar, zij zal dit doorgeven.
Na een korte pauze kan iedereen genieten van een oude dorpsfilm uit 1970 die is ingesproken door
Jannie Prins.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar komst en wenst iedereen wel
thuis.
00000000000000000000000000000000000000000000

Publicatiebord

Zoals gemeld op de Algemene Ledenvergadering van
Dorpsbelang op donderdag 21 november 2013, heeft
Dorpsbelang, door samenwerking met de Gemeente en de VKD
(vereniging kleine dorpen) het beheer over een publicatiebord
.Inmiddels is het zover dat het publicatiebord is geplaatst in ons
dorp en wel op de Boijlerweg naast het café. Wellicht hebben
velen van u het bord reeds zien staan.Het is de bedoeling dat alle
organisaties in ons dorp, bijvoorbeeld de diverse verenigingen,
de school, de kerk of wie dan ook die een evenement of iets
dergelijks willen aankondigen gebruik kunnen maken van dit
publicatiebord. De publicatie kan worden aangebracht op een
Trespa paneel (er zijn nog 4 in voorraad: op is op), die in overleg
met het bestuur van Dorpsbelang door de organisatie van het
desbetreffende evenement kan worden beletterd en daarna
worden bevestigd aan het bord. De kosten voor het beletteren zijn
voor rekening van de desbetreffende verenigingen en/of
organisaties. De panelen waarop de tekst kan worden
aangebracht zijn te verkrijgen bij Geert Pijlman, Boijlerweg 86, die verder ook de informatie heeft
hoe en bij wie er beletterd kan worden. Plaatsing en verwijdering van het paneel moet in overleg met
Wim v.d. Hoef, Daoken 50, tel. 850817. Voorlopig willen wij als bestuur van Dorpsbelang proberen op
deze manier het voor een ieder gevuld en aansprekend te maken.
Uiteraard zijn opmerkingen, suggesties e.d. van harte welkom, ook als het noodzakelijk is het een en
ander te verbeteren en aan te passen.
0000000000000000000000000000000000000000000
VERKORT JAARVERSLAG 2012
Het bestuur bestond uit: G. Pijlman (voorz.), B. Lubberdink (secr.), A. Sijbesma (penn.), L. Gorter (2²
secr.) J. Oosterveld (officieel benoemd als lid op de jaarvergadering), D. Poiesz (lid). De laatste tot
halverwege het jaar, waardoor er twee bestuursvacatures waren. Er hebben 9 bestuursvergaderingen
plaatsgevonden, vaak in aanwezigheid van de adviseurs: G. Prins en H. Roeles. De jaarvergadering
was op 24 april.
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Dorpshuis: exploitatie
Er waren twee overlegmomenten met de gebruikers en één met de vrijwilligers. Het beheer van De
Tille en overleg met de ‘hulpdiensten’ door Tineke v.d. Walle verloopt goed. Tijdens de NL Doet dagen
van het Oranjefonds (bijdrage € 500,-) op 16 en 17 maart wordt door een aantal vrijwilligers, in
samenwerking met Theo Kremer, Anne v.d. Helm en Fa. Bergsma de tuin van het dorpshuis en het
café volledig opnieuw aangelegd. Ook dit jaar hebben de gesprekken met de Fam. Goeree helaas niet
kunnen leiden tot het vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst. Mede door de inzet van vele
vrijwilligers is de exploitatie gezond. .Op 16 mei worden tijdens een discussieavond met zo’n 60
Boijligers ideeën aangedragen voor exploitatie en beheer.
Dorpshuis: renovatie
Door het opstellen van een projectplan, met de daaruit
voortvloeiende beschikbaarstelling van de nodige gelden door
diverse fondsen en door aankoop van aandelen en vrije giften
door Boijligers, is de renovatie van het dorpshuis in september
van start gegaan met eerst het vervangen van de
dakbedekking. Daarna zijn.o.l.v. de bouwcommissie (AM v.d.
Geest, H. Roeles, G. Prins en G. Pijlman), met behulp van de
Wonigstichting, bedrijven en een 75-tal vrijwilligers, gedurende het hele winterseizoen, de benodigde
aanpassingen en verbeteringen aangebracht.
Zelfbeheer groen
De opzomerweek voor het zelf onderhouden van het openbaar groen heeft plaatsgevonden van 23
t/m 27 april. De samenwerking tijdens deze week met openbare werken van de gemeente en Caparis
is prima. Het onderhoud verloopt in de meeste buurten naar wens.Op de evaluatie bijeenkomst is
besloten om, ondanks de korting van vorig jaar op de inkomsten, door te gaan met het zelfbeheer,
omdat we er nu elk jaar nog zo’n € 1800,- aan overhouden. Dit mag naar eigen inzicht in het dorp
worden besteed aan algemene wensen.
Woningbouw
Hoewel er na een inventarisatie een 20-tal belangstellenden op papier staan, lukt het niet om de
woningbouw vlot te trekken. De Woningstichting blijft aanhikken tegen de kosten van het bouwrijp
maken van het hele gebied in één keer, terwijl de gemeente, op last van de provincie, dit wel
voorschrijft. Meerdere malen overleg met de Woningstichting brengt geen verandering.
AED
De vrijwilligers hebben de herhalingscursussen gevolgd. De AED wordt regelmatig gecontroleerd.
Provinciale alarmering van de hulpverleners is nog niet gerealiseerd.
Het bestuur houdt zich verder bezig met:
•
•
•
•
•
•

Voorbereiding, organisatie en invulling van de renovatie van het dorpshuis heeft dit jaar veel
bestuurlijke tijd in beslag genomen.
Bijwonen van bijeenkomsten van o.a. VKD (vereniging kleine dorpen).
Overleg en contact met gemeente.(College en ambtenaren)
Overleg met de Woningstichting.
Bijwonen van bijeenkomsten Harten 10 (gezamenlijke dorpshuizen in Weststellingwerf)
Werving nieuwe donateurs.

Het bestuur van Dorpsbelang Boijl
wenst u allen
een gezond en voorspoedig 2014
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Vers van de pers wil ik jullie laten weten dat de inspanningen van de
Vereniging Kleine Dorpen en Stichting Harten 10 om de beperkingen in de
Drank en Horeca wet te voorkomen, zijn vruchten hebben afgeworpen!!
De raad heeft echt haar nek uitgestoken om de dorpen en dorpshuizen
tegemoet te komen, waarvoor van onze kant heel veel dank.
2 december heeft de gemeenteraad in een overvolle raadszaal namelijk
beslist dat:
•
•
•

In het dorpshuis zondag t/m vrijdag alcohol mag worden geschonken van 10.00 uur tot 01.00
uur en op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur.
In het dorpshuis onbeperkt bijeenkomsten van persoonlijke aard gevierd mogen worden
(verjaardagen etc.). Deze moeten 4 weken van tevoren digitaal worden gemeld bij de
burgemeester.
Condoleancebijeenkomsten waarbij alcohol wordt geschonken uiterlijk 12 uur van tevoren bij
de burgemeester gemeld moeten worden.

Na een jaar wordt de regeling geëvalueerd. Het is dus wel zaak om het vertrouwen dat de raad ons
geeft, niet te beschamen.
Voor degenen die mee zijn geweest naar Wolvega, hartelijk dank voor de steun.
Met hartelijke (opgeluchte) groet Anne-Marie van der Geest

Gemengd Koor Boijl
Nieuwjaarsconcert
Zondag 19 januari a.s. om 11.00 uur presenteert het Gemengd Koor
Boijl weer het Nieuwjaarsconcert in “De Tille”.
Er wordt een zeer gevarieerd en aantrekkelijk programma gezongen.
Onder andere is een gedeelte uit “The Phantom of the Opera” van
Andrew Lloyd Webber ingestudeerd.
Femmes Vocales zingt ook enkele liederen o.a. “Das Veilchen”, alles onder leiding van Annemarie
Bax uit Drachten en piano begeleiding door Jeanine Santing uit Wapse.
Tevens verlenen sopraan Mirjam Cornelisse en bariton Henk Koorneef uit Boijl hun medewerking. Ze
zingen aria’s en duetten uit operette, opera en musical. Beide zangers zijn freelance werkzaam o.a. de
Nationale Reisopera en geven huisconcerten en zingen in het Nationaal Opera en Concertkoor NOCK
te Enschede. Ook verzorgen ze ’s zomers klassieke concerten in Selatuinen te Appelscha.
U bent allemaal van harte welkom!!
Nog steeds hebben onze bassen en tenoren versterking nodig.
Oproep aan alle mannen in Boijl om eens een repetitie avond bij te wonen op maandagavond om
20.00 uur in het dorpskerkje wie weet wordt u enthousiast.
Aukje Hoekstra (0516-520401).
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Begrafenisvereniging Boyl
Geachte leden,
Al enige jaren liepen wij als bestuur van Begrafenisvereniging Boijl er tegen aan dat de
administratieve lasten van het in eigen hand houden van de diensten die verzorgd worden door de
vereniging steeds zwaarder gingen wegen.
Bijvoorbeeld nieuwe kleding als er een wisseling is bij de dragers (zo’n € 800 p.p.), het beschikbaar
zijn van dragers bij een uitvaart, af te dragen loonheffing voor de bode etc.
Het bestuur heeft dan ook gemeend dit in de gehouden Algemene Ledenvergadering op
14 mei 2013 aan te moeten kaarten en hier een besluit over te nemen.
Er is toen besloten om onze diensten uit handen te geven aan een uitvaartverzorger die alles kan
verzorgen.
De uitvaartverzorgers die wij benaderd hebben zijn:
- Uitvaartverzorging Kiers in Frederiksoord
telefoon 0521-381790
- Nanninga Uitvaartverzorging in Wolvega
telefoon 0561-613240
- Van der Zwaag Uitvaartzorg in Oranjewoud
telefoon 0513-622339
Deze uitvaartverzorgers verlenen u een korting op de nota. Bovendien behoudt u het recht op de
ledenkorting van Begrafenisvereniging Boijl (nu € 475,=)
(U mag nog gebruik maken van mevr. C. Veldhuizen-Loman (telefoon 0561-431521 of 06-5174 3349)
maar zij zal per 1-1-2014 geen verbintenis meer hebben met onze vereniging).
Mocht u na 1-1-2014 een sterfgeval hebben in uw familie kunt u dus bij één van bovengenoemde
uitvaartverzorgers terecht.
Tenslotte maken wij u erop attent dat de contributie voor het jaar 2014 vastgesteld is op
€ 21,50 per lid van 18 jaar of ouder. Indien u een machtiging heeft afgegeven voor automatisch
incasso zal hierop een korting worden verleend van € 1,50. De datum waarop zal worden
geïncasseerd is 25 januari 2014.
Het bestuur,
J.Baylé, voorzitter
K. de Vries, secretaris
A. Suiker, financiële administratie
A. de Jonge, lid
A. Dassen, lid

De Brink 6
8392 MA Boijl
Tel. 0561-421981

Email: begrafenisver.boyl@hotmail.com

25

NL43 RABO 0310 2327 32
Kamer van Koophandel
Friesland 40003179

Dorpsgemeenschap & Kinderwerk
De eerste activiteiten van Dorpsgemeenschap en Kinderwerk hebben inmiddels alweer plaats
gevonden, en waren wederom erg geslaagd.

Zo begonnen we dit seizoen, in
samenwerking met de basisschool, met
een Haloween party voor de jeugd. Tijdens
deze avond kwamen de meeste kids
verkleed naar het feest. En zaal vol
mummies, spoken en heksen was het
gevolg. We hopen dat de kinderen een
gezellige avond gehad hebben.

De tweede avond was de jaarlijks terugkerende Spel & Quiz avond. Ook dit jaar waren er weer 60
fanatiekelingen die alles op alles zetten om die felbegeerde eerste plek te behalen.
Na 20 rondes spelletjes en quiz vragen en de nodige discussies over de antwoorden, kijken we als
organisatie weer terug op een geslaagde avond.
Programma: (wijzigingen data/locaties voorbehouden)
- 10 januari

Kinderdisco(zie weekbriefje school)

- 1 februari

Wampex (opgave bij een bestuurslid)

- 7 februari

Mini playback show(zie weekbriefje school)

- 1 maart

Bonte avond(opgave bij een bestuurslid)

- 21 maart

Kinder bingo(zie weekbriefje school)

- 22 maart

Bingo

- 4 april

Kinder casino avond(zie weekbriefje school)

- 31 mei

Autopuzzeltocht
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Belangrijk!
Voor deelname aan de Wampex opgeven voor 18 januari bij Jorrit de
Vries(jorritjandevries@hotmail.com) of Hendrik Marks(hendrik_marks@hotmail.com).
Een team bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 6 personen, waarvan één persoon minimaal
18 jaar oud is.
Opgeven voor de Bonte avond kan tot 15 februari bij ieder bestuurslid van onze vereniging. Alleen bij
voldoende deelname zal deze avond door gaan, dus geef je op tijd op.
Bestuursleden:
Aukje Jager, Wendy Boersma, Miranda Spin, Joyce van der Helm, Marian Jager, Marjan From,
Jorrit de Vries, Hendrik Marks.

Bericht van de (ex)Dorpsfeestcommissie
Zoals u misschien weet is het voltallige dorpsfeestbestuur na het laatste dorpsfeest afgetreden. Er
waren geluiden dat er op een andere manier invulling aan het feest gegeven moest gaan worden den
daar hebben wij plaats voor gemaakt.
Wij willen hierbij alle commissieleden en buurtvertegenwoordigers bedanken voor de altijd prettige
samenwerking in de afgelopen jaren. Ook dank aan het bestuur van Dorpsbelang Boijl voor het
afscheidsbloemetje tijdens de algemene ledenvergadering.
Wij wensen de nieuwe organisatoren veel succes toe.
Met vriendelijke groet,
Marein Boekhoudt
Tineke van der Walle en

Anne-Marie van der Geest.
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SPORT
Voetbal

Oliebollenactie!
Op 28 december a.s. heeft sportvereniging Trinitas haar oliebollenactie.
Deze jarenlange traditie draait op vrijwilligers die de sport een warm hart toedragen. Ook u kunt ons helpen
de sport draaiende te houden door oliebollen te kopen van onze venters, of rechtstreeks af te halen in de
sportkantine in Boijl.
De eerste venters starten ’s morgens om 10.00 uur en zullen de volgende buurten bezoeken:
Boekelte, Rijsberkamp, Bekhofweg, richting Zandhuizen, Doldersumsestraat, Boijlerstraat, Alteveersweg,
Schoollaan, Oostvierdeparten, richting Vledderveen, Boijlerweg, Reeweg, Verwersweg.
’s Middags zullen de volgende buurten bezocht worden door de venters:
De Daoken, Groene Zoom, Boschoordweg, Boijlerweg, De Brink, Klokkeweg, Kerkweg.
Ook kunt u vooraf oliebollen bestellen, mocht u denken deze mis te lopen,
deze zijn dan af te halen in de sportkantine. Bestellen kan bij Lammie
Jongbloed tot 28 december, tel. 0561-421408.
Dus mogelijkheden genoeg voor u, om aan onze heerlijke oliebollen te
komen en zo smullend het oude jaar uit te luiden.
VRIJWILLIGERS SPORTVERENIGING TRINITAS
Vrijwilligers van 13 jaar en ouder die willen helpen met het venten van de
oliebollen kunnen zich melden bij:
Douwe, tel. 06-36318604 of
Geertje de Vries tel. 06-36318603

Oliebollen per zak
WIT
KRENT

€ 4,00
€ 5,00

Te bestellen bij: Lammie Jongbloed, tel. 0561-421408

Tennis
TENNISVERENIGING BOIJL
€ 70,- waar kun je voor dit luttele bedrag een heel jaar lang, elke dag, op eigen
niveau sporten? Dat kan door lid te worden van de tennisvereniging Boijl.
Voor meer informatie of aanmelding:
G. Prins, Boijlerweg 71, tel. 0561-421743

Het bestuur van de Tennisvereniging Boijl
wenst een ieder een sportief 2014!
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Volleybal
VOLLEYBALVERENIGING SDO, JEANNETTE, ONZE HELD
Helden zijn die mensen waar een
vereniging op steunt en op kan
bouwen. Vrijwilligers die dag en
nacht klaar staan. Ongetwijfeld
heeft elke vereniging er zelfs
meerdere, maar in het kader van de “Week van de
Scheidsrechter” op 5 t/m 13 oktober 2013 hebben
we, in samenwerking met de NEVOBO, Jeannette
Kleinhoven als “held” van onze vereniging
aangewezen! Jeannette is al sinds 1997
bestuurslid, eerst bij Boijl en nu bij SDO, en zolang
fluit ze ook al!
Deze poster heeft tijdens de week van de
scheidsrechter in de sporthal gehangen.
Jeannette bedankt, en ga zo door!
RECREANTENVOLLEYBAL
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, en op dit
moment vooral naar recreatieve volleyballers.
Vooral ons recreantenteam kan wel wat uitbreiding
gebruiken. Dus lijkt het je leuk?
Kom op woensdagavond langs in sporthal De
Duker. Neem je sportkleding mee, dan kun je
meteen meetrainen. Eerst kijken mag natuurlijk ook.
Je kan vier keer gratis mee trainen om kennis te
maken.
Zie voor de trainingstijden onze website:
www.vv-sdo.nl.

SDO VLECHTERSTOERNOOI 2014
Voor alweer de achtste keer organiseren we dit voorjaar het Vlechterstoernooi in
sporthal De Duker. Iedereen die zin heeft om een avond te volleyballen is op
woensdagavond 5 maart 2014 van harte welkom.
Hoe kan je mee doen?
• Als team (minimaal 6 spelers)
• Individueel, je wordt dan bij een team van SDO ingedeeld
• Opgeven kan tot uiterlijk 15 februari 2014 bij: Inge van der Geest: vlechterstoernooi@vv-sdo.nl of 06 12
68 92 99
• Zie voor meer informatie, de website www.vv-sdo.nl
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SCHOOLNIEUWS
Het is nu alweer december en het jaar is voorbij gevlogen. Sinterklaas is net het land uit en dat
hebben we met zijn allen goed gevierd. Gelukkig was de pepernootmachtine aan het einde van de rit
weer gemaakt, anders had ik wel een probleem gehad. Het was erg gezellig dat Sinterklaas langs
kwam en de kinderen van de bovenbouw hadden mooie surprises en gedichten gemaakt.
En vandaag zijn de ouders van de versiercommissie al weer druk bezig om de school in de
kerstsferen te brengen.
Maar we hebben de afgelopen maanden verschillende activiteiten en projecten bij ons op school
gehad.
De Kinderboekenweek met daarin verschillende projecten van de bibliotheek, het leeskastje van groep
½, het groepsbezoek van groep ¾ aan de bibliotheek in Noordwolde -waar onze leerlingen ook nog de
e
1 prijs met een quiz wonnen-, het boekenbal in groep 5/6 en “1 tegen allen” van groep 7/8, hierbij
moesten de leerlingen 80 opdrachten uitvoeren binnen een bepaald aantal weken. Als je minder dan 5
fouten had gemaakt won je een prijs en die heeft groep 7/8 ook gewonnen.
En natuurlijk ons voorleeskampioenschap door de hele school heen. Elke groep (vanaf groep 3) had
een kampioen afgeleverd en deze 6 kampioenen moesten onderling bepalen wie de schoolkampioen
werd. Eva Aberson (groep 3), Julia van der Wijk (groep 4), Thijs Tolman (groep 5), Jamy Verboom
(groep 6), Dominique Bijsterbosch (groep 7) en Yinka Kremer (groep 8) streden een sportieve strijd en
lazen geweldig mooi voor. Dit vond ook de jury bestaande uit Geke de Wit, Thea Pijlman en Wim van
der Hoef. Alleen kan er maar eentje winnen. Yinka werd 3e, Thijs 2e en Dominique 1e. Dominique
vertegenwoordigt onze school tijdens het voorleeskampioenschap in Weststellingwerf.
Verder hebben we goede informatie-avonden gehad in de groepen. Daarin hebben we uitgelegd hoe
we de zorg op school bieden en hoe we leerlingen volgen.
Dit doen wij mede m.b.v. het Comperio Kompas. Dit is een document waarin elke leerling wordt
gevolgd vanaf groep 3 en elke nieuwe CITO zorgt voor een langere lijn. Zo kunnen wij precies zien
hoe een leerling scoort en door analyseren van de toetsen weten we wat de leerling nodig heeft. En
deze zorg hebben wij op papier via onze groepsorganisatieplannen. Op dit moment hebben wij
groepsorganisatieplannen voor Rekenen en Lezen. En natuurlijk zijn ouders een belangrijke partner in
de ontwikkeling van hun kind. Deze avonden werden heel goed bezocht door de ouders en samen
hebben wij er een goed gevoel aan overgehouden.
De zakelijke ouderavond van 16 oktober was ook een succes, heel veel ouders kwamen er op af.
Samen hebben wij een leuke, informatieve en gezellige avond gehad.
En afgelopen week hebben wij de eerste rapportavonden met de ouders
gehad. Wij volgen dit schooljaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen via ZIEN. Dit is een manier van volgen die past in ons leerling
administratie systeem Parnassys. Voor ons erg spannend om voor het eerst
in te voeren, maar we hebben de leerlingen nu nog beter in beeld. Tijdens
deze eerste rapportgesprekken hebben we het voornamelijk gehad over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Want als een leerling zich
goed voelt, dan komen de resultaten vanzelf. En natuurlijk hebben we in
groep 7/8 de lijnen van ontwikkeling (CITO) laten zien, want in de bovenbouw
weten de ouders en leerlingen naar welk niveau we toe werken en wat we
daaraan willen doen.
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Ook hebben we afgelopen maand voor de groep 6 tm 8 twee
schilderlessen georganiseerd. Deze werden gegeven door
schilder Martin de Jong uit de Hoeve. Dit in het kader van het
“Kiekesproject”, dit project gaat over het verleden. De groepen 3
tm 5 hebben in het kader van dit project een bezoek gehad van
onze eigen Histotolk Frank Spijkers en ze hebben een bezoek
gebracht aan het Vlechtmuseum in Noordwolde. Groep ½ krijgt
nog cultuur in het nieuwe jaar.
En……….we doen mee aan het project van de Fryske
Blaasakademy. Het hele schooljaar krijgen de groepen 5 tm 8
muziekles van Thijs Oud en zijn muzikanten. Groep 5/6 is
begonnen met Trompet en Saxofoon en groep 7/8 heeft
Trombone en Saxofoon. De groepen 1 tm 4 krijgen ook nog
muziekles, dit zal plaats vinden na de kerstvakantie.

Dit schooljaar heeft groep 7/8 meegedaan aan het Remco
Heite Schaaktoernooi. Eerst kregen ze 4 introductielessen
van een schaakmeester, daarna een toernooi in de klas en
de 5 poulewinnaars mochten naar het Remco Heite
Schaaktoernooi. Dit waren Merle Marit Heegen, Sven
Heegen, Jellis Groen, Jonas Russel en Marret van der
e
Wijk. Zij behaalden een prachtige 8 plaats, er deden
32 teams mee. Geweldig!!

Ook nu hebben we veranderingen in het Kindcentrum en ons team. Helaas is de organisatie
Speelwerk, die verantwoordelijk was voor de kinderopvang, peuterspeelzaal en de BSO failliet
verklaard per 3 december. Dit betekent voor Boijl dat op dit moment de peuterspeelzaal wel een
doorstart maakt, zij worden overgenomen door de organisatie Doomijn. Maar de Kinderopvang wordt
niet overgenomen. Dus moeten we samen met elkaar kijken hoe we de kinderopvang in ons
Kindcentrum vorm gaan geven. Want wij moeten ons daar wel hard voor maken, we hebben de ruimte
en de wens, dus ik hoop dat we daar met zijn allen uit zullen komen. We zijn er druk mee bezig.
Juf Nynke van groep 7/8 gaat per 27 januari met zwangerschapsverlof en ik zelf neem vanaf 10
januari ouderschapsverlof op (op de vrijdagen), en we weten nu nog niet wie die uren over gaat
nemen. Ook daar zijn we druk mee bezig. En gaat het nog steeds niet goed met Juf Anneke, zij wordt
nog steeds vervangen door Juf José.
Als je deze lijst zo ziet, hebben we een heleboel dingen gedaan dit schooljaar. Maar dit kan natuurljk
niet zonder de inzet van personeel, kinderen en ouders. En dat is iets waar wij als dorp en school trots
op kunnen zijn: de ouderbetrokkenheid,, denk maar aan ons lezen met de kinderen elke dag, de
zakelijke ouderavond, het begeleiden van activiteiten, Sinterklaas, Kerst, enz.
Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet!!!

Kortom, een heel verhaal, op onze website staan genoeg foto’s van onze activiteiten. Voor nu wens ik
iedereen een prettige Kerst en een gelukkig 2014 en misschien tot ziens!
Groeten,
Rik van Galen.
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02/18

Woensdag

08-01-2013

03/19
CITO M

Maandag

13-01-2014

Woensdag
Donderdag

15-01-2014
16-01-2014

Vrijdag

17-01-2014

Maandag

20-01-2014

Dinsdag
Woensdag

21-01-204
22-01-2014

Woensdag

22-01-2014

Maandag

27-01-2014

I

Klassenbezoeken Onderwijs met LEV m.b.t.
Begr. Lezen ronde 1 (¾ 5/6 & 7/8)
08.30 – 12.00 uur

Maandag

27-01-2014

O

Maandag
Woensdag

27-01-2014
29-01-2014

Donderdag

30-01-2014

Vrijdag

31-01-2014

Maandag
Woensdag

04-02-2014
05-02-2014

Donderdag
Vrijdag

06-02-2014
07-02-2014

Maandag

10-02-2014

Maandag

17-02-2014

Groep ¾ Uurcultuur 13.30-14.30 uur
Op Dalton Fredericus in Steggerda
Groepsbesprekingen met IB-er en leerkracht
Open dag AOC Terra Wolvega van 14.00-16.00
en 19.00 – 21.00uur
Open huis Linde College Wolvega vanaf 19.00
uur
Open huis Linde College Wolvega vanaf 19.00
uur
MR vergadering
Open dag Stellingwerf College Oosterwolde
vanaf 15.00 uur
Teamvergadering 16.00 – 17.00
Playbackshow de Tille
Vorderingsgesprekken groepen 1 tm 7
Groep 5/6 Uurcultuur in Posthuistheater in
Heerenveen
Teamvergadering 16.00 – 17.00

Maandag

17-02-2014

Dinsdag
Woensdag
Woensdag

18-02-2014
19-02-2014
19-02-2014

Donderdag

20-02-2014

Vrijdag
Vrijdag

21-02-2014
21-02-2014
24/02-28/02

Maandag

03-03-2014

Woensdag

05-03-2014

Woensdag

05-03-2014

04/20
CITO M

05/21
CITO M
Einde
Z2

06/22

07/23

08/24
Start Z3

09/25
10/26

I

O

O

08.30 – 10.00 uur Teamvergadering
10.15 – 12.15
Onderwijs met LEV Begr. Lezen
Nieuwjaarsbijeenkomst Comperio
MR vergadering
IB overleg Marieke
Groep ½ Uurcultuur in Vlechtwerk Noordwolde
09.15 – 10.15 uur
Cursus Taalspecialist Janneke
Bijeenkomst 1 13.30 – 15.30
Teamvergadering 16.00 – 17.00
OV vergadering 20.00 uur
Rik Managementoverleg
Bijeenkomst Vertrouwenspersoon
Open dag RSG Steenwijk Stationsstraat

Voorlichting leerlingen en ouders groep 8+
Stellingwerf College Oosterwolde
OV vergadering 20.00 uur
Rik Managementoverleg (hele dag)
Open huis RSG Steenwijk Lijsterbesstraat van
14.00 – 16.00 en 19.00-21.00 uur
Open huis RSG Steenwijk Lijsterbesstraat van
19.00-21.00 uur
Maandsluiting groep 5/6
Dag van de Techniek groep 7
VOORJAARSVAKANTIE
Comperio Kompas Rik
13.30 – 16.30 uur
Comperio Kompas gr. 3&4, 7&8
13.30 -16.30
Start groep 8+ groep Stellingwerf College
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Anneke/Herma

Janneke
Janneke
Nynke
Geesje
Herma
Leerlingen en
ouders groep 8
IB-er

Geesje

Leerlingen en
ouders groep 8
Leerlingen en
ouders groep 8
Leerlingen en
ouders groep 8
Anneke/Herma
Leerlingen en
ouders groep 8
Anneke

José
Geesje
Leerlingen en
ouders groep 8
Geesje
Leerlingen en
ouders groep 8
Leerlingen en
ouders groep 8

Geesje &
Nynke
Voor leerlingen

Oosterwolde

11/27

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

10-03-2014
11-03-2014
12-03-2014
12-03-2014

Donderdag

13-03-2014

Vrijdag

14-03-2014

12/28

Woensdag

19-03-2014

13/29

Donderdag
Dinsdag
Woensdag

20-03-2014
25-03-2014
26-03-2014

Woensdag

26-03-2014

Donderdag
Woensdag

27-03-2014
02-04-2014

14/30
15/31
Einde
Z3

I

MR vergadering
Teamvergadering 16.00 – 17.00
IB overleg Marieke
Voorlichting voor ouders en leerlingen VWO+
Stellingwerf College Oosterwolde
Over de Tong groep 6
Testlab groep 7
Cursus Taalspecialist Janneke
Bijeenkomst 2 13.30 – 15.30
Maandsluiting goep ¾
Teambijeenkomst 1 Taalspecialist
13.30 – 15.30
Klasselunch groep 7&8
OV vergadering 20.00 uur
Rik Managementoverleg
BHV herhalingscursus

O
I

Afname Toets VWO+ Stellingwerf College
Oosterwolde
Teamvergadering 16.00 – 17.00
Leerlingbespreking 12.30-14.30
Zien invullen

uit groep 8 die
zich op hebben
gegeven
Anneke/Herma
Herma
Voor leerlingen
en ouders
groep 8

Janneke
Geesje
Iedereen

Geesje
Geesje,
Anneke &
Nynke
Voor leerlingen
groep 8
Janneke

Tussen
evaluatie

Maandag
Dinsdag

07-04-2014
08-04-2014

Woensdag
Donderdag

09-04-2014
10-04-2014

Maandag

14-04-2014

Woensdag
Donderdag

16-04-2014
17-04-2014

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

17-04-2014
18-04-2014
21-04-2014
22-04-2014

19/35

Dinsdag
Dinsdag
Woensdag

06-05-2014
06-05-2041
07-05-2014

20/36
CITO E

Maandag

12-05-2014

Woensdag

14-05-2014

16/32
Start Z4
Eind
gymbus

17/33

O

I

I

18/34

O

Unicef Sponsorloop groep 5 tm 8
Rik 2 daagse Assen
Teamvergadering
Rik 2 daagse Assen & Marieke
Klassenconsultatie Taalspecialist Janneke
Groep ¾ 09.15-10.15
& Groep 5/6 10.30 – 11.30
Cursus Taalspecialist Janneke
Bijeenkomst 3 13.30 – 15.30
MR vergadering
Schoolvoetbaltoernooi
08.30 – 10.00 uur Teamvergadering
10.15 – 12.15
Onderwijs met LEV Begr. Lezen
Alle leerlingen vrij
Goede vrijdag iedereen vrij
2e paasdag iedereen vrij
OV vergadering 20.00 uur
MEIVAKANTIE
Vergaderperiode 5
Teamvergadering 16.00 – 17.00
MR vergadering
Comperio Kompas gr. 3&4
13.30 -16.30
Comperio Kompas Rik
13.30 – 16.30 uur
Rik Managementoverleg
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Nynke

Janneke

Anneke/Herma

IB-er

Geesje

Herma
Anneke/Herma
Geesje

21/37
CITO E

22/38
CITO E
23/39
24/40

Donderdag

15-05-2014

Maandag

19-05-2014

Dinsdag
Woensdag

20-05-2014
21-05-2014

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

04-06-2014
05-06-2014
13-06-2014

O

OV vergadering 20.00 uur
Comperio Kompas gr. 7/8 13.30 – 16.30

O

25/41
Eind Z4

26/42

Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

16-06-2014
16-06-2014
17-06-2014
18-06-2014

Maandag
Tm
Woensdag

23-06-2014
25-06-2014

Donderdag
en vrijdag

26-06-2014
27-06-2014

Schoolkorfbaltoernooi
Teambijeenkomst 2 Taalspecialist
16.00 – 17.30
Teamvergadering 16.00 – 17.00

I

IB overleg Marieke
Teamvergadering 16.00 – 17.00
Cursus Taalspecialist Janneke
Bijeenkomst 4 13.30 – 15.30
Musical groep 7 & 8
Vorderingsgesprekken groepen 1 tm 7
Teamvergadering 16.00 – 17.00
MR vergadering
OV vergadering 20.00 uur
Rik Managementoverleg
Onderwijsevaluatie 13.00-15.00
Schoolreis groep 7 & 8
Witterzomer Assen
Schoolreis groep 5&6
Leerlingen groepen 5 tm 8 vrij en ruimte voor
die leerkrachten om dossiers bij te werken

27/43
28/44

ZOMERVAKANTIE

Activiteitenkalender schooljaar 2013/2014
Nog in plannen:
•

•
•
•
•

Schoolreizen 1 tm 4
Uur cultuur opgave
Sportdag
Avondvierdaagse
GMR vergaderingen

34

Iedereen
Anneke
Geesje
Nynke

Geesje
Janneke
Nynke

Nynke
Anneke/Herma
Geesje

SINTERKLAAS OP DE OOSTERBRINK
Donderdag 5 december was het dan zover. Sinterklaas bracht met zijn pieten een bezoek aan onze
school. De kar met chaospieten ging alweer vroeg door het dorp. Zij hadden ook de
pepernotenmachine op de kar staan. De pieten deelden echter geen pepernoten maar spekjes uit,
vreemd. Later bleek dat de pepernotenmachine het helemaal niet deed. Het wiel waarmee het
aangedraaid moest worden miste. De kinderen hadden al gauw door dat het wiel in de vlaggenmast
hing. De kinderen en de pieten hebben nog geprobeerd om het wiel eruit te krijgen maar dat lukte niet.
Toen Sinterklaas erbij kwam bleek dat meester Rik het wiel daar had neergehangen. Hij vond namelijk
dat de kinderen wel genoeg pepernoten hadden gehad en bovendien was het niet gezond. Sinterklaas
was het daar niet mee eens en heeft meester Rik daarop aangesproken. Gelukkig kon het wiel weer
uit de mast gehaald worden en aan de machine gezet. Juf Geesje mocht toen draaien en gelukkig
lukte het na een tijdje om er weer pepernoten uit te krijgen. Eind goed, al goed.
Daarna zijn de Sint en pieten bij de kinderen in de klas langs gegaan. Ze hebben aan alle groepen
een bezoekje gebracht. Sinterklaas heeft met de kinderen gesproken en de pieten deden heel veel
kunstjes. Ook had Sinterklaas cadeautjes mee voor alle kinderen.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben surprises gemaakt. En wat zaten daar prachtige kunstwerken
bij, super gedaan! Al met al een hele geslaagde ochtend. Bedankt Sinterklaas en zwarte pieten en tot
volgend jaar!
’s Middags stond het koekvergulden op het programma. Een korte maar gezellige middag. Alle
groepen zaten door elkaar zodat de grote kinderen de kleintjes een beetje konden helpen. Er zijn hele
mooie en lekkere taai taai poppen versierd. Smullen maar!

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

FEBRUARI
5 Mirre Mulder
12 Ryan Tummers
16 Thijs Tolman
21 Loes Slot
22 Fen Yi Klaassen
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MAART
9 Ilse Spijker
10 Sven Vermeeren
15 Annemiek Jager
18 Chris Dumoulin
25 Bowie Peters
27 Tiemo Oosterveld
28 Eline van der Lelie

Leerlingenraad
Wij zijn de leerlingenraad.
De leerlingenraad bestaat uit: Tristan, Mani ,Dominique, Fen Yi, Chris, Jamy, Tessa en Thijs.
Tristan is de voorzitter.
Dominique is de vice voorzitter.
Jamy en Chris maken reclame voor de leerlingenraad.
Mani is de secretaresse.
Fen yi en Dominique gaan langs de klassen om de ideeën op te halen uit onze ideeën doos.
Thijs en Tessa die hebben geen vaste taken .
Wij hebben om de zes weken een vergadering van een half uur.
Tijdens die vergadering praten we over jullie ideeën.
De volgende vergadering is op 16 januari.
We hebben al een paar ideeën zoals spiegels in de meisjes wc’s.
En nog veel meer!!!!!
De leerlingenraad

Op de foto missen we Mani, zij was ziek.
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Sinterklaas 2013 bij groep 1/2
De kinderen vertellen wat ze zo leuk vinden aan Sinterklaas en wat het mooiste cadeau is dat
ze gekregen hebben.
Isa: Ik vond het leukste dat Sinterklaas op school kwam en dat hij mij een haarband gaf en
een rokje.
Laura: Ik vind de pieten heel erg leuk omdat ze cadeautjes uit geven en omdat ze op school
zo’n leuk paardenkunstje deden. Ik vond de paardenklok het leukste cadeau.
Dorian: Ik vind de zwarte pieten heel erg leuk omdat ze allemaal kunstjes kunnen. Ik vind het
ook leuk dat we allemaal snoep kregen. Het cadeau dat ik het leukst vond was het stenen
verven.
Jisse: Ik vond de pieten heel erg grappig, ze gingen op de kast staan. Het scheetkussen was
mijn leukste cadeau.
Demi: Ik vond het heel leuk dat ik op de pieten zwemmen mocht. De dokterskoffer was mijn
mooiste cadeau. Ik hoop dat ik ook nog skeelers krijg.
Silke: Ik vond het kunstje met de pieten leuk, ik mocht fietsen op de piet. Het Cars spel was
mijn mooiste cadeau en mijn map voor de takenbriefjes.
Sem: Ik vind luisterpiet het leukst omdat hij zo goed luistert. Ik heb thuis een racebaan
gekregen en die vind ik het allermooist.
Julia: Ik vond het leuk dat de pieten kunstjes gingen doen op school, dit konden ze heel
goed. Mijn mooiste cadeau is de make-up pop.
Bowie: Het leukst vond ik dat ik cadeautjes heb gekregen. Mijn lievelingscadeau was de
takelwagen.
Jeffrey: Ik vond het niet leuk dat het wiel aan de paal hing. Gelukkig konden de pieten die er
weer afkrijgen. De Cars puzzel vond ik het aller leukste cadeau.
Sven was ziek op de dag dat we dit gemaakt hebben. Sven was een hele goede pietje
pienter. En op school kreeg hij van Sinterklaas een gereedschapskoffer.
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Maandsluiting groep 1/2
Vrijdagmorgen 29 november hebben de
ouders en kinderen van de Oosterbrink
kunnen genieten van de maandsluiting van
groep 1/2. De kinderen mochten de
maandsluiting twee keer opvoeren, eerst
voor de kinderen van school en daarna voor
de ouders en de kinderen van de
peuterspeelzaal.
De maandsluiting stond volledig in het teken
van Sinterklaas. Alle kinderen waren dan ook
verkleed. Natuurlijk kan er maar één
Sinterklaas zijn, de rest waren (witte) pietjes.
De kinderen hebben eerst laten zien wat voor
kunstjes ze konden, want ja een echte piet kan natuurlijk heel veel kunstjes. Daarna hebben
ze samen een liedje gezongen, dit was niet een bekend Sinterklaas liedje maar een liedje dat
we in de klas geleerd hebben. Het ging over een zwarte piet op het dak.
De hoofdact was een toneelstukje. Juf Janneke las een verhaal voor en de kinderen speelden
dat uit. Het ging over een piet die in de koelkast zat. Hij wou namelijk oefenen voor het
bezoek aan dat koude land. De piet in de koelkast was pietje Pienter en werd gespeeld door
Sven. Sinterklaas werd gespeeld door Dorian. De andere kinderen waren ook allemaal pietjes
en moesten helpen om pietje Pienter te vinden.
Natuurlijk hoort rijmen ook bij Sinterklaas en toevallig kunnen de kinderen uit groep 1/2 dat
heel erg goed. Dit hebben ze dan ook even laten horen. En wat deden ze dat goed, knap
hoor!
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Deze keer hebben de kinderen van groep 3 en 4 samen
Een Sinterklaasverhaal bedacht.

EEN SINTERKLAASVERHAAL
Het is begin november en iedereen is klaar
voor vertrek naar Nederland.
Sinterklaas, alle Zwarte Pieten en natuurlijk
ook Americo, de witte schimmel.
Alle cadeautjes en zakken vol met pepernoten
liggen al in de stoomboot.
Eindelijk gaan ze weer naar Nederland met de
stoomboot. Onderweg komt er een grote
storm. Hele hoge golven slaan over de boot
heen. Sinterklaas, de Zwarte Pieten en
Americo zijn ontzettend bang. Americo wordt dan ook nog zeeziek en
sommige Pieten ook.
Sinterklaas en een paar Zwarte Pieten worden ook nog kletsnat als ze
even op het dek gaan kijken en ze waaien bijna in de woeste zee. Ze
krijgen het ontzettend koud. Brrrrrr....
Gelukkig hebben ze droge kleren in de koffers
en gaat de storm na een tijdje liggen.
Toen zei Sinterklaas dat het wel een hele
gevaarlijke reis was.
Een van de Pieten was in het kraaiennest
geklommen en zei dat hij Nederland zag.
Americo hinnikte blij en was niet meer
zeeziek.
Ze varen de stad Groningen binnen, alle
kinderen op de kade juichen en Sinterklaas en
de Zwarte Pieten zwaaien. Sinterklaas gaat op
zijn paard door de stad en hij geeft heel veel kinderen een hand en de
Zwarte Pieten delen veel pepernoten uit.
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En toen.......was het 5 december. Sinterklaas en de Zwarte Pieten
komen op De Oosterbrink. 's Morgens vroeg reden de Zwarte Pieten
al door het dorp. Het was heel vreemd dat ze spekjes strooiden in
plaats van pepernoten. Ze strooiden spekjes omdat de
pepernootmachine het niet
meer deed. De
pepernootmachine deed het
niet meer want er miste een
wiel. Pietje Paniek raakte in
paniek en alle Pieten
raakten in paniek. Het wiel
hing in de vlaggenmast.
Meester Rik had het wiel
erin gehangen omdat hij
vond dat pepernoten
snoepen niet gezond is. Sinterklaas was het hiermee niet eens.
Gelukkig werd het wiel uit de mast gehaald. Een Zwarte Piet zette het
wiel weer aan de pepernootmachine en de pepernotenmachine was
gerepareerd. Juf Geesje mocht aan het wiel draaien en ja hoor ....de
pepernoten vielen weer uit de machine. Alle kinderen mochten weer
pepernoten snoepen. De Zwarte Pieten strooiden later ook veel
pepernoten in onze klas. Een paar Pieten
keken samen met ons op het digibord naar
Huisje boompje beestje. We zagen hoe het
kan dat de stoomboot blijft drijven en we
zagen ook hoe chocolade wordt gemaakt.
Sinterklaas kwam met twee Zwarte Pieten
op bezoek bij ons in de klas. Dat was heel
gezellig en wij hebben samen een Zwarte Pietendans gedaan en liedjes
gezongen en voorgelezen. We kregen ook allemaal een cadeau en 's
middags hebben we taaipoppen versierd en later opgesnoept.
Het was avond en toen ....... was het eindelijk pakjesavond.
Wat was het weer een mooi feest op 5 december!
En de stoomboot ging 6 december met Sinterklaas, de Zwarte Pieten
en Americo terug naar Spanje.
Auteurs: Sasja. Eline. Beau, Eline, Julia, Armando, Eva, Niels, Fennick, Juan,
Noëlla, Mirre, Ilse , Lieke en Wouter.
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Groep 5/6
Wij zijn groep 5/6 en we schrijven deze keer
over het Sinterklaasfeest, ons bezoek aan het
Vlechtmuseum en de leuke muzieklessen die
we op school krijgen.
Vlechtmuseum
Wij zijn Yaslin en Annemiek.
Wij zijn naar het vlechtwerkmuseum geweest.
We hebben koffie gemaald.
We hebben ook een matteklopper gemaakt.
En we hebben ouderwetst geschreven.
Groetjes Yaslin en Annemiek.
Sinterklaasfeest
5 December op donderdag was er een groot
feest op de Oosterbrink, want Sinterklaas
kwam.
We hebben hele leuke cadeautjes gekregen en
iedereen vond het leuk!
Er waren ook pieten die met spekkies en
pepernoten strooiden.
Er waren hele mooie surprises grote surprises
en kleine surprises.
Van Nynke en José

Hallo,
Wij zijn Tessa en Jamy .
Wij gaan het hebben over muziek.
We hebben elke donderdag middag
muziekles. Het is SUPER leuk ! We hebben
saxofoon, trompet en trombone.
We gaan om de zoveel tijd omruilen van
instrumenten. Onze muziek leraren zijn Hans
en Thijs. Meester Hans geeft saxofoon en
meester Thijs geeft trompet en trombone .
Groetjes van Tessa en Jamy

Sinterklaas
5 december kwam sinterklaas op school het
was een groot feest en iedereen was blij.
De bovenbouw waaronder groep 5, 6, 7, en 8
hadden surprises gemaakt ze waren super
mooi.
En sommige waren heel groot.
Groep 1, 2 ,3 en 4 hadden geen surprises
gemaakt.
Maar ze kregen wel een leuk Cadeautje.
En sinterklaas kwam in iedere klas langs.
Dat vonden we natuurlijk super leuk.
Groetjes Madelief en Talitha.

Muziek
We hebben elke donderdag muziekles.
En de instrumenten zijn :
Trompet,saxofoon, en blaastrombone.
En wij zitten bij saxofoon.
En ik was ondeugend.
Maar Thijs was dat ook.
En dat ding weegt wel veel.
Want we konden het amper optillen.
Op ons nek maar het lukte wel.
Het is WEL HEEL LEUK.
Ze heten Hans en Thijs.
Doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Schrijvers Chris en Thijs
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Sinterklaas
Het was geen gewone ochtend want het was 5
DECEMBER,
Dus SINTERKLAAS KWAM OP BEZOEK.
Dus de lawaai pieten kwamen weer.
Maar wat was dat?
De pepernoten machine was stuk.
Later werd duidelijk dat meester Rik het had
gedaan. En zo kwam alles weer op
pepernootjes te rollen.
Einde
Schrijvers Jesse Sjoerd en Thomas
Muziek
Hallo allemaal ,wij zijn Brent en Damian en
gaan het houden over muziek..
Er zijn veel muziek instrumenten.
Zo als trompet en saxofoon of drumstel.
De leerkrachten zijn meester Thijs en Hans.
Met vriendelijke Groeten Brent en Damian.
Schilderen
Wij hebben geschilderd. Met groep 6/7 en het
was heel leuk, want we hebben een zelfpotret
gemaakt. En we hebben ook het
boerenlandschap geschilderd. Zo leerden we
veel van de kunst van van Gogh. 10 ongeveer,
ze waren echt mooi. En de nachtwacht zat er
ook tussen. Maar er zaten ook heel veel
treurige schilderijen bij, dat is ook wel mooi.
Iedereen heeft zijn best gedaan en het is heel
mooi geworden.
Groet Sam en Adrian

Muziek
Elke donderdag hebben we muziekles
sommige hebben trompet sommige saxofoon.
Maar altijd is het leuk en het is in twee
verschillende lokalen.
En we gaan in een orkest spelen. We kennen
de halve noot, de vierde noot, de hele noot en
de kwartnoot.
Groetjes Lieke en Gidion
Schilderen met Julus en Jesse
Hallo mensen we zijn naar schilderles
geweest.
Daar hebben we zelf portreten gemaakt.
Met bolhoeden en coole jassen.
De meester was aardig en liet ons plaatjes zien
op de laptop van beroemde schilders.
Het was erg gezellig want we zongen liedjes.
We gingen met houtskool schetsen.
Dan mochten we met verf schilderen als we
klaar waren. Julus en jesse
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gemaakt. Ik kreeg een gedicht van 4
bladzijden!!! Merle Marit

GROEP 7 & 8
Zaterdag 23 november was het Remco
Heite schaaktoernooi. De 5 kinderen:
Jellis, Jonas, Sven, Merle en Marret
gingen van De Oosterbrink naar het
schoolschaaktoernooi. Er waren 32
teams. Elke school mocht maximaal 3
teams opgeven. Wij hadden 1 team.
Uiteindelijk zijn wij 8e geworden van
die 32 teams. Wij hebben het dus
aardig goed gedaan. Marret

Zaterdag 23 november was het Remco
Heite schaaktoernooi. We waren met 5
kinderen van onze school. Wij waren
8e van de 32 teams geworden. Het
was heel leuk.
Sven

Ik was samen met Sven, Merle, Jonas
en Marret op zaterdag 23 november
naar het Remco Heite schaaktoernooi
geweest. De vijf beste teams van het
hele toernooi gingen door naar het
Fries kampioenschap.
Er waren 31 andere teams en we
waren 8e van al die 32 teams
geworden. Het was echt heel erg leuk!
Jellis

Donderdag was het 5 december.
Sinterklaas dus! ’s Morgens maakten
de chaospieten ons wakker. Ik ging
achter de kar aan fietsen waar de
pieten op stonden. Het was heel
gezellig. Op school gingen we het
vieren met Suprises. Ik kreeg een hele
grote sneeuwpop van 400 plastic
bekertjes! Danny had ook een heel
leuk gedicht gemaakt omdat
MainStreet er in voor kwam  ’s
Avonds heb ik het nog gevierd met m’n
ouders en mijn broer. We hebben
gegourmet en het was een leuk en
laatste Sinterklaas feest op school!
Yinka

Wij kregen muziekles op donderdag.
Er waren twee groepen er was een
groep. Een groep die schuiftrompet
speelde en een groep die saxofoon
speelde. Daar zat ik bij. Ik vond het erg
leuk omdat we al een liedje kunnen
spelen. En we hebben al veel noten
geleerd. het was erg leuk
Tiemo

Donderdag 5 dec was sinterklaas bij
ons in het land . En de pepernoten
machine was kapot .
En meester Rik die had het
aandrijfwiel in de paal daar gehangen.
En toen hadt Gidion hem eruit
gekregen .Hij was in de paal
geklommen en toen brachten ze de
aandrijfwiel naar de machine en toen
deed hij het weer. Chantal de vries 

Donderdag was het 5 december.
Dus sinterklaas kwam op school.:)
De pepernotenmachine was stuk, en
meester Rik die had het wiel in de vlag
gehangen. Gidion klom in de mast en
haalde het wiel er uit. Ik heb ‘s Avonds
ook nog sinterklaas gevierd met de
familie. Ik had als surprise een
manege. Die had meester Rik

We hebben donderdag altijd
muziekles. Er zijn 2 groepen;
Schuiftrompet en saxofoon .
Ik zat bij de groep die schuiftrompet
speelde. We hebben ook veel liedjes
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geleerd. We hebben bijna alle noten
geleerd. Het was erg leuk. Jildou

Ik heb schilderles gekregen .
En vond dat super leuk .
De eerste keer moesten we een
landgoed geschilderd en de tweede
keer moesten we een zelfportret
maken dat was best wel moeilijk .
Ik vond het ook superleuk want we
kregen les van een echte schilder
genaamd; Martin. Dominique

Op donderdag was sinterklaas bij ons
op school. Op school gingen we in de
klas de surprise houden.En ik had
Tiemo en juf Marliese had mij .
Toen gingen we vanmiddag taai pop
gemaakt en dat was wel leuk
Sumeyra

We hebben schilderles gehad over
landgoed dat was leuk! Het was best
wel lastig. Gister hebben we
sinterklaas gevierd en ik heb een
stabilo gekregen en kneedgum.
Rens

We kregen schilderles van Martin.
De eerste les moesten we een
landschap maken. De schilderijen
waren mooi! En de tweede les een
portret van jezelf alleen dan met rijke
kleren of van een arme turfgraver, van
de zestiende eeuw. Dat vond ik zelf
nog best wel lastig. Eline

We hebben geschilderd , eerst
moesten we een plaghutje tekenen
met houdskool. En daarna moesten
we het schilderen. En de tweede keer
moesten we een zelfportret maken uit
de achttiende eeuw .dat was best wel
moeilijk. Ryan

Hoi We hadden schilderles van Martin.
We moesten eerst landschap maken
van de Koloniehof. Ik heb landschap
gemaakt van in de avond dat de zon
ondergaat, met rivier. De tweede keer
moesten we een zelf portret maken in
de 16 de eeuw. Fen Yi

Er was muziek op school er was
trompet en trombone saxofoon ik deed
saxofoon. Het was heel leuk we groep
8 had 3 en groep 7 had 4 lessen. De
eerste les was het meest uitleg en een
beetje spelen maar iedereen vond het
wel leuk denk ik. Wesley.

Ik ben samen met Marret, Merle, Sven
en Jellis naar het (Remco Heite)
schoolschaaktoernooi geweest. Het
was echt een leuke dag. Alleen moest
ik wel heel vroeg opstaan… Maar toch!
We zijn 8ste geworden van de 32 en dat
is heel leuk! Jonas

We hadden 4 donderdagen achter
elkaar muziekles er waren twee
groepen en de ene groep deed
trombone en de andere deed saxofoon
ik had saxofoon dat was heel leuk en
het ging ook goed iedereen vond het
leuk en ik ook.
Danny
Ik heb saxofoon les gehad het was
heel leuk maar eerst was het een
beetje gepruts met de onderdelen van
de saxofoon maar als je het eenmaal
snapt hoe het moet dan lukt het wel.
Het was niet echt zo moeilijk.
Isil
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We hadden op school schilderen.
Groep 6 tot groep 7.
De eerste keer moesten we een
kolonie huisje maken van vroeger met
een mooi landschap eromheen.
De tweede keer moesten we ons zelf
maken in de 16e eeuw.
Ik vond het heel er leuk!!
Groetjes van Loes Slot.

We hebben muziekles op school
Er zijn al drie vier lessen om nog een
paar lessen dan gaan we wisselen van
instrumenten omdat we gesplitst zijn in
twee groepen er zijn trombone en
trompet. Groeten mike

Sinterklaas was bij ons op school. Het
was heel leuk. We hadden allemaal
een suprise. En er waren ook allemaal
pieten. Die strooiden allemaal
pepernoten in de lucht. En sint was
ook met zijn pieten in de klas. En de
pieten gingen ook kunstjes doen. Dat
was ook heel leuk. Lieneke
Op school hadden we schilderen.
Eerst moesten we met houtskool een
plaggenhut maken.
En dan moesten we schilderen.
De volgende les moesten we een
zelfportret maken jezelf in de
achttiende eeuw.
Dat mocht je in een spiegel en daar
moest je inkijken. Dat was wel moeilijk.
Velthe

We hadden op school schilderen.
Het was voor groep 6 tot en met 8.
Het was heel leuk de eerste keer
moesten we een plaggenhut maken.
En de tweede keer moesten we een
zelf portret maken van ons in een
andere eeuw.We mochten ook kiezen
wat we waren; rijk, arm, soldaat van
alles het was allemaal heel leuk.
Tristan

De doemiddag op het aoc terra was
echt heel erg leuk er waren heel veel
dieren konijnen cavia’s slangen
vogelspinnen en nog veel meer ik had
zelf een slang om mijn nek. Dat was
heel erg cool. En er waren nog veel
meer leuke dingen. Gr. Mani Algra
OUD PAPIER
Elke eerste dinsdag van de maand komen
wij uw oud papier ophalen. Zet u het voor
ons aan de weg?
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AGENDA
24 dec.

19.00 uur in de kerk

28 dec.
1 jan.

Uitvoering gelegenheidskinderkoor
Oliebollenactie Trinitas

00.30 uur

Nieuwjaarsviering OJP

10 jan.

Kinderdisco

18 jan.

Laatste datum opgeven wampex

19 jan.

11.00 uur

Nieuwjaarsconcert Gemengd koor

1 feb.

Wampex

7 feb.

Mini-playbackshow

15 feb.

Laatste datum opgeven Bonte avond

1 mrt

Bonte avond

5 mrt

Volleybal-Vlechterstoernooi in de Duker

Kopij inleverdatum: 14 februari 2014

De redactie wenst U een voorspoedig,
gelukkig en vooral gezond 2014!
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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.

