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Even Buurten

De lente heeft uitbundig haar intrede gedaan dit jaar. Alles bloeit veel eerder dan de meeste andere
jaren. Daar word je toch vrolijk van!
En dan nu de nieuwtjes:
Pieter Benders is gaan samenwonen met zijn vriendin Nienke in Gorredijk. Wij wensen hun veel geluk.
Joop en Tineke, het zal voor jullie wennen zijn nu de laatste telg het ouderlijk nest verlaten heeft.
Sterkte daarmee!
Voor Corine en Mat is het ook wennen, hun nest is gelukkig nog niet leeg maar wel wat leger. Femke,
Frank en Hannah zijn na een half jaartje inwonen nu naar een eigen stekje in Wolvega verhuisd. We
hopen dat ze het daar erg naar hun zin zullen hebben.
Corine Platje is in maart geopereerd in Heerenveen. Drie vette stuiters van galstenen werden
verwijderd. Het viel in het begin wel even tegen en ze moest rustig aan doen maar inmiddels voelt ze
zich weer goed.
Het huis op Kerkweg 8 heeft weer nieuwe bewoners. Wilma Kragt woont er nu met haar dochters
Mayron en José. Welkom namens de bewoners van de Kerkweg en een fijne tijd in onze straat.
Allemaal mooie Paasdagen,
Corie en Rudy

Bij deze wil ik onze buurt even bedanken
voor de fruitmand die ik gekregen heb.
Dit in verband met mijn verblijf in het ziekenhuis
vanwege 3 behoorlijke galstenen.
Achteraf heb ik hier al drie jaar last van maar nooit hier aan gedacht.
Maar goed… het is voorbij… er zijn ergere dingen.
Ik ben er vanaf en het komt niet meer terug want de galblaas is er ook uit.
Maar buren…….. BEDANKT !!!!!!!!!!!
Groetjes Corine Platje
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Bekhof
Hallo dorpsgenoten,
Hierbij onze bijdrage voor deze keer.
Om te beginnen de vlaggen uit!
Rondom de boerderij van Arnout aan de Bekhof wapperden de versieringen zeer uitbundig, want hij
vierde zijn 30ste verjaardag. Natuurlijk van harte gefeliciteerd namens de buurtgenoten.
Op de Boijlerweg was het ook feest bij Joyce, zij behaalde haar autorijbewijs, ze moet nog even onder
begeleiding rijden ( vanwege de leeftijd van 17 jaar) MAAR …..vanaf 24 april a.s. mag ze alleen op
pad!
Ook jij Joyce, gefeliciteerd en namens de buurtgenoten wensen wij je nog vele veilige kilometers
toe!!!!
Dat we ook een paar goede „gokkers” in ons buurtje hadden ontdekten we tijdens Casino-Night Boijl,
Remco en Jarno bleken veel geluk te hebben in het „spel” en vielen ruim in de prijzen.
Voor Wemmie de Lang geen vlag hoog in de mast, zij maakte n.l. een slippertje in de parkeergarage,
en oei, oei oei, er zou een middenhandsbeentje stuk zijn. Pijnlijk, dus in het gips, maar na een week
bleek het zwaar gekneusd te zijn, en ook dat is geen pretje. Om de hand volledig rust te geven is ze
heerlijk 3 weken op vakantie gegaan.
Wemmie….van harte beterschap hoor!
Ten slotte nog bouw nieuws van Carolien
Zij stuurde de tekening van het nieuwe plekje
waar het nieuwe huis wordt gebouwd.
Het oude huisje wordt afgebroken,
dat zal even wennen zijn voor ons buurtjes.
Leuk hoor Carolien, succes met de
volgende stappen in het project:
Hierbij de lokatie tekening!
Dit waren dan de nieuwtjes van de Bekhofbuurt,
tot de volgende keer ,
Gerrie en Yvonne.

De Daoken

Boschoordweg

Hoi allemaal,
We beginnen met twee geslaagden in onze buurt namelijk: Aaron Dam is geslaagd voor zijn
autorijbewijs en Sven Vermeeren is geslaagd voor zijn A&B zwemdiploma. Knap gedaan hoor! Allebei
van harte gefeliciteerd!!
We hebben ook een jubilaris: Jacoba de Vries was 20 maart, 25 jaar in dienst van Hoeve BoschoordTrajectum. Nog van harte gefeliciteerd!
Er wordt aardig geklust om ons heen. Succes voor de klussers en op een mooi eindresultaat!!
De feestcommissie is onlangs ook weer bij elkaar geweest , we zien een leuk uitje tegemoet!!
Groetjes,
Rina Kremer & Thea Mooy.
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Brinknieuws
Hierbij een aantal ingezonden stukjes van de nieuwe bewoners van de Brink.
Hallo allemaal, we willen ons even voorstellen. Allereerst heel hartelijk dank voor het fraaie
welkomstboeket!
Wij zijn Wim & Bernite de Lange, beiden rond de zestig, verhuisd vanuit Nijverdal naar Boijl.
Wim is van oorsprong een West-Fries, geboren in Opperdoes, Bernite is een “grunniger” in Veendam
geboren, met iets “fries bloed”via een opa die van Leeuwarden afkomstig was.
Wij zijn eigenlijk een stelletje “zwervers” samen in Hengelo begonnen, 2 dochters daar gekregen,
nadien 13 jaar in Coevorden gewoond en na 3 ½ jaar in Nijverdal zijn we eigenlijk voor de rust naar
Boijl gekomen en dat laatste zal wel lukken hopen we.
“Een leuke bijkomstigheid voor de echte “Boijligers” en Oosterstrekers is dat de (2 ? ) moeder van
Bernite uit Oosterstreek komt, Rinie Veurman, dochter van Kobus en Annechien Veurman-Mollema,
destijds wonende op nr. 74 naast het Café. De Veurmansweg tegenover afslag Zandhuizen hier in
Boijl schijnt naar de Veurmans vernoemd te zijn”.
We zien en/of spreken mekaar binnenkort wel es nemen we aan.
Wim & Bernite de Lange
De Brink 14
Nu een ingezonden stukje van de bewoonster van de Brink 22.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Linsey Binnendijk de meeste zullen mij wel al kennen. Ik heb 16 jaar aan de Boijlerweg
gewoond en heb nu een eigen huisje op de Brink 22. Na ongeveer 1,5 maand klussen samen met
mijn vader en moeder is het nu helemaal af en ben ik hier eind maart gaan wonen samen met mijn
hondje Rocky. Ik werk nu 3 jaar met veel plezier als Verzorgende IG bij verpleeghuis Stellinghaven in
Oosterwolde. Mijn hobby is de paardensport en ik zal daarom nog dagelijks bij mijn ouders over de
vloer komen, omdat mijn paard hier staat. Zo dit was een klein stukje over mij. Ik wil jullie allemaal
bedanken voor de mooie plant die ik namens de buurt heb gekregen!! Super leuk!
Groetjes Linsey
Tevens is er ook een nieuwe bewoonster op nummer 8 komen wonen dus misschien wil diegene wel
een stukje schrijven in het volgende nummer.
Brinknieuwtjes namens Ilse en Abelien

Bi’j Harmke
Dit keer geen nieuws uit onze buurt, alleen een berichtje van Rob Schwier.

Eindelijk is mijn ischias over.
Tussentijds kreeg ik een lentebloemetje van de buurt.
Het is altijd fijn om te merken dat je omgeving met je meeleeft als je ziek bent.
Bedankt buurtjes van Bi'j Harmke.
Rob Schwier
Anne-Marie van der Geest
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Boijl

ost

Voor de laatste kopij was ik net te laat met mijn stukje. Hier komt het alsnog.
Op de buurt hebben nieuwe mensen hun intrek genomen op de Verversweg nr. 7.
Namens de buurt heet ik ze van harte welkom en we wensen hen veel woonplezier op hun stekkie.
Hier onder stellen zij zichzelf even voor.
Hallo nieuwe buren,
Wij vroegen ons al een poosje af hoe en vooral wanneer we kennis zouden gaan maken met onze
nieuwe buren.
Daarom vinden we het ook erg fijn dat Liane ons kwam vragen of we een stukje in de buurtkrant willen
schrijven.
Begin november zijn we aan de Verwersweg 7 komen wonen.

Mijn man Wilfred verhuurt zich als ZZP-er.
Hij heeft altijd gewerkt in het loonwerk, nu werkt hij als vrachtwagen chauffeur.
Ik heb de afgelopen jaren voor onze kinderen gezorgd, Wouter is 8 jaar en Eline is 6 jaar.
Zij gaan na de kerstvakantie in Elsloo naar school, in groep 3 en groep 4.
We hebben de afgelopen jaren aan de rand van Oosterwolde gewoond
Wilfred is opgegroeid in Haule, ik in het Drentse Havelte.
We zijn alle twee het buitenleven gewend, daarom hebben we ook enorm veel zin in deze mooie
uitdaging.
Ik ben druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw kampeer seizoen op SVR Camping De
Bosfluiter.
Wie weet, snel, tot ziens.
Groetjes,
Wilfred, Debora, Wouter en Eline Mesken
In december kregen we op de buurt het bericht dat oud buurvrouw Jansen was overleden.
De laatste tijd woonde ze in een verzorgingshuis in de buurt bij haar dochter, want hier alleen wonen
kon niet meer. Mevrouw Jansen werd 93 jaar.
Lieve mensen, dit zijn op het moment de berichtjes hier vanuit Boijl Oost.
Ik wens jullie allen een goede zomer.
Groetjes Liane

Boijl Centrum
Onze buurtvertegenwoordigster Annie Winters, heeft op 5 maart een nieuwe heup gekregen.
Na enkele dagen in het ziekenhuis, is Annie nog niet zo mobiel. Met hulp van de kinderen, thuiszorg,
buurtgenoten en anderen kan ze gelukkig thuis revalideren.
We hopen de volgende keer weer een stukje van Annie’s hand te lezen en wensen haar een spoedig
herstel.
Aafje Wever is 20 februari geopereerd en lag enkele dagen in het ziekenhuis.
Gelukkig is ze ondertussen weer een stuk opgeknapt.
Thea Pijlman was samen met Geert op wintersport. Helaas kwam ze de eerste dag ten val en liep
letsel aan haar knie op. Dus het was op krukken in plaats van op de ski’s. Na de fysio gaat het weer
een stuk beter.
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Hennie Greaves-Lord is op 9 januari aan een rughernia geopereerd en was lange tijd uit de running.
Gelukkig kan ze elke dag weer een stukje lopen en genieten van het mooie voorjaar.
Ook Bert Diever zit in de ziekenboeg. Lieneke vertelt:
Bij Bert is na veel onderzoek A.L.S. geconstateerd. Op dit moment gaat het redelijk goed met hem.
Maar de toekomst is onzeker, omdat er nog geen geneesmiddel bestaat voor deze aandoening.
Hen beiden wordt sterkte toegewenst.
Begin januari werd onze buurt uitgebreid met de komst van een baby bij Daan Akkerman en Hariet
Wemmenhove. We wensen ze alle geluk met de kleine.
Marietje Terpstra en Aafje Wever

Langs disse weg wil ik jim allemaole hiel
harteluk bedaanken
veur de leuke attenties die ik kreegen heb
bi’j mien thuuskomst uut et Ziekenhuus.
Bloemen, bloemebonnen, fruit, deuzen bonbons
en dan allemaole van die mooie kaorten,
het was geweldig.
Ok bedankt veur de bezoekies en de
tillefoonties.
Et het mi’j hiel goed daon.
Groeten Annie

Meuleveldweg

Rijsberkamp

Op onze buurt stonden twee huizen te koop, één ervan is onlangs verkocht en Jelly en Allard gaan in
mei verhuizen naar Haulerwijk.
John en Janny zijn stilletjes getrouwd…. Janny is hoog zwanger en ligt op dit moment in het
ziekenhuis, we wensen haar veel sterkte….
Boer Bokkers heeft een stuk land laten draineren… oh laat er nou een gasleiding niet helemaal op de
aangegeven plek liggen ….. spannend …!
Ingeborg van de Boer is op de Meuleveldweg haar eigen kapsalon begonnen onder de naam
HAIRSTYLING INGEBOR, ze heeft al een prachtig bord in de tuin staan.
Iedereen die vòòr 14 mei belt voor een afspraak, kan gebruik maken van haar
* …openings actie …knippen voor tien euro… 06 42665897….*
Ingeborg Hairstyling is er voor het hele gezin,speciaal voor kinderen heeft ze heel veel gekke kleurtjes
om in je haar te doen… aaaa echt cool….
Wilma Bouwman
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PROTESTANTSE GEMEENTE

Preekrooster 2e kwartaal 2014
KERKDIENSTEN PKN
Datum
Plaats
27-apr Frieslands End / Makkinga
4-mei Frieslands End / Elsloo
11-mei Frieslands End / Boyl
18-mei Frieslands End / Makkinga
25-mei Frieslands End / Elsloo
1-jun Frieslands End / Boyl
8-jun Frieslands End / Makkinga
15-jun Frieslands End / Elsloo
22-jun Frieslands End / Boyl
29-jun Frieslands End / Makkinga

Tijd
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger
Hr.Harten
Hr.Koops
Ds. Pastoor
Ds. P.A. Crom
Da. Martens
Ds. P.A. Crom
Ds. P.A. Crom
Mw. E.T. Dijkshoorn
Ds. J. Finnema
Ds. P.A. Crom

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

Pinksteren

WERKGROEP ARCHIEF

Blik op Boijl
1914 openingsrit tramlijn Steenwijk - Oosterwolde
In de vorige krant kon u lezen dat deze lijn op 16 mei 1914 geopend werd. Meerdere dorpen langs de lijn
besteden nu 100 jaar later hier aandacht aan. Van onze ‘buurt archiefgroep’ Oosterwolde ontvingen wij
van Geert van der Meulen een aantal krantenartikelen over deze openingsrit.
De toenmalige burgemeester van Steenwijk mr. M Wijt wzn liet weten aan dhr. J E Amershof te Utrecht
‘dat er belangstelling bestond voor een feesttrein’. Deze correspondentie had tot gevolg: ‘dat door de
welwillendheid van de Nederlandse Tramweg Maatschappij een feesttram ter zijner beschikking werd gesteld’ Wél ‘met den uitdrukkelijken wensch’ dat het een huishoudelijk karakter moest hebben. Autoriteiten van buiten de streek waar de tramlijn door liep,
werden niet uitgenodigd.
Directeur Generaal der Centrale Spoorweg Maatschappij Jhr. van Kretschmar van Veen was bij de openingsrit aanwezig. Andere genodigden waren vertegenwoordigers van de dorpen langs de lijn. Boijl werd
vertegenwoordigd door het schoolhoofd dhr. Mulders.
Het gezelschap werd ontvangen in Steenwijk in hotel
‘de Kroon’ met koffie of bouillon.
De pers reisde natuurlijk ook mee en die schreef: ‘Onderweg hadden we gelegenheid de grote ingenomenheid met de nieuwe lijn te kunnen opmerken. Bijzondere aandacht trokken de aardig versierde tolhuizen’
Langs de hele lijn hadden ook veel huizen de vlag uitgestoken.
± 1950 tramhalte Boijl centrum met de veranda
In Frederiksoord werd de eerste stop gemaakt.
Er waren toespraken van de Burgemeester van Vledder dhr. A Wijnoldy en van dhr. van Leuzen directeur
der Mij. v Weldadigheid en er werd ‘erewijn’ aangeboden.
In Noordwolde bracht de zangvereniging o.l.v. dhr. Molewijk een hulde aan de tram.
In Boijl werd gestopt bij de school, waar de kinderen al stonden te wachten. o.l.v. juffrouw de Jong zongen ze versjes. ‘één der versjes door de kleinen zoo met lust gezongen luidde:’
“En nu de tram ook Boijl passeert
Hoop ik nog vele keren
Een reisje mee te mogen doen
Want ‘k wil nog graag wat leeren
En ieder weet: gelegenheid
Maakt meestal ook genegenheid”

Op welke melodie dit werd gezongen, staat niet vermeld.
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In Makkinga werd weer gestopt met nogmaals ‘erewijn’ en toespraken.
17 en 18 mei 1914 waren in Oosterwolde, Steenwijk en Noordwolde (o.a. een optocht) diverse activiteiten ter ere van de tram.

Bewoners uit onze streek maakten zo’n 33 jaar gebruik
van deze personentram. In 1914 was je van Boijl naar
Steenwijk toch een uur onderweg.
Toen in 1962 de goederenlijn opgeheven werd, waren
er ludieke acties. Leerlingen van de Tuinbouwschool in
Frederiksoord droegen de tram ‘ten grave’ en hingen 2
kransen voor aan de bumpers.
De allerlaatste tram werd getrokken door loc 453. Het
trampersoneel ‘leende’ het NS symbool van die tijd
(een gevleugeld wiel) en sierde hiermee de tram op,
maar nu met een gebroken vleugel met de tekst:
De tram in Boijl centrum sept. 1962
‘na 48 jaar rail vervoer –weg- ……. vervoer’.
In 1947 toen de lijnbus de personentram verving werd al geopperd om naam N.T.M. te veranderen in
N.B.M. met de B van Bus.
‘onze’ lijn was de laatste goederen lijn van de N.T.M.
Namens de werkgroep Archief
Jellie Menger
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VERENIGINGSLEVEN
Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering
d.d. 10 april 2014 in dorpshuis de Tille in Boijl
Na de opening door de voorzitter van dorpsbelang Geert
Pijlman, heette hij een 30 tal aanwezigen welkom, waaronder
wethouder Jack Jongebloed van de Gemeente Weststellingwerf, mevrouw Vera van der Zee en de heer
Frans Kloosterman beiden van het CDA alsmede de heer Jaap Bijma van Stichting Doarpswurk.
Er waren ook om uiteenlopende redenen afzeggingen van o.a. het erelid Gerard Prins, bestuurslid Ben
Lubberdink en de dorpen coördinator Klaas Hallema.
In een vlot tempo werden de agendapunten doorgenomen, met als opmerking bij de notulen van het
jaarverslag 2013 dat het digitaliseren van het van het archief nog niet in z’n totaliteit heeft plaats gevonden.
De notulen van de jaarvergadering van 22 november 2013 werd door de vergadering anoniem goedgekeurd.
Het financiële verslag van 2013 toegelicht door Albert Sijbesma, werd zonder probleem en onder applaus
goedgekeurd. Met tevens dank aan de kascontrolecommissie.
Vervolgens werden onder applaus de aftredende en herkiesbare bestuursleden t.w. Jelly Oosterveld en Ben
Lubberdink herkozen voor een termijn van drie jaar.
Geert Pijlman gaf vervolgens aan dat hij met ingang van dit moment het stokje van voorzitter van
dorpsbelang, na een periode van ca. 30 jaar te willen overgeven aan een ander bestuurslid.
Wie de nieuwe voorzitter zal worden, zal in de volgende bestuursvergadering worden besproken.
Hij heeft wel aangegeven in het bestuur te willen blijven, maar dan in een andere functie.
Als dank voor de vele jaren, van voorzitterschap, werd hem een bos bloemen en een dinerbon overhandigd
door Lucie Gorter namens het bestuur, wat door hem zeer werd gewaardeerd.
Daar op volgend werd er van uit de diverse commissies verslag gedaan van wat er al zo al is gedaan en de
verdere plannen.
Dorpshuiscommissie
Inmiddels bestaat de dorpshuiscommissie uit 7
personen, t.w. 2 dames Ilse van Daatselaar en Geertje
Hoekstra en 5 heren, Albert Sijbesma, Rik Dam, Klaas
Tolman, Roelof de Nekker en Marein Boekhoudt zijn
zeer ambitieus bezig met alles wat er zoal moet
gebeuren om een leefbaar en gezellig dorpshuis te
realiseren. Aanschaf diverse nieuwe keukenapparaten,
veiligheid en brandpreventieve maatregelen,
de
zelfwerkzaamheid, een facebook pagina aanmaken, emailadres
dorpshuis,
te
weten
dorpshuisboijl@kpnmail.nl en wat al niet meer zij.
Ook het beheer van het dorpshuis is verder uitgebreid
van 1 naar 3 personen, Tineke van de Walle, Albert
Jager en Sjoukje Bergsma..
Woningbouw
De woningbouw bllijft zorgelijk, er zijn wel gesprekken
gaande met de gemeente en de woning-bouwvereniging. We blijven hoop houden.
Zelfbeheer Groen
De opzomerweek zal gehouden worden van 22 tot 25 april 2014, dus laat ons dorp weer blinken.
Archiefcommissie
De archiefcommissie vraagt naar oud materiaal uit Boijl en omgeving, vooral foto’s, dus dorpsgenoten
mocht u wat hebben liggen, laat u het dan weten aan 1 van de bestuursleden.
Website
Bij deze een oproep om zoveel mogelijk informatie aan te leveren via tekst, foto’s en dergelijke aan de
webmaster van de site, te vinden via website de www.boijl.com en dan via de home page rechts bovenaan
webmaster aan te klikken.
Bedrijven lever uw informatie aan van uw bedrijf. Het wordt gratis op de site geplaatst, eventueel via een
link.
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Verkeer
In z’n algemeenheid wordt er veel en veel te hard gereden in ons dorp blijkt uit onderzoek, met name vanuit
de oostkant ( Elsloo zijde) Dorpsgenoten matig uw snelheid en denk daarbij aan de school.
Binnenkort komt het smileybord te staan op de oude Doldersumsestraat, na klachten van aanwonenden dat
er daar ook veel te hard wordt gereden.
Dorpsvisie
Dorpsvisie Boijl 2015-2020 er wordt een toelichting gegeven, op wat er vanaf de start van dit proces tot op
heden zoal heeft plaatsgevonden. De brainstormsessie van 24 maart j.l. komt aan de orde, die werd bezocht
door 52 dorpsgenoten.
We zijn op de goede weg om ook ons dorp er in de toekomst woonbaar, leefbaar en aantrekkelijk te
houden.
Het verslag van de brainstormsessie over de dorpsvisie van 24 maart 2014 staat inmiddels op de website
www.boijl.com
Na een korte pauze werd het tweede deel van de avond verzorgd door Jaap Bijma.
Hij hield een inspirerend verhaal over initiatief nemen, hoe hier mee om te gaan, en hoe we dit in ons dorp
kunnen en willen organiseren.
Om circa 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt een ieder voor zijn/haar komst en wenst
iedereen wel thuis.
Het Bestuur.
Rectificatie jaarverslag Dorpsbelang 2013
In het verslag is een email adres
Het moet zijn: webmaster@boijl.com

genoemd

van

de

webmaster

wat

niet

juist

is.

SIRENE
Onderstaand antwoord kregen we van de gemeente na navraag over de sirene die elke eerste maandag van
de maand om 12 uur te horen zou moeten zijn.
“De WAS-Sirene is niet te horen in Boijl zo het schijnt. Nu is het geen probleem wanneer een WAS-Sirene
niet te horen is wanneer iemand binnenshuis is met ramen en deuren dicht. De sirene is juist bedoeld voor
de mensen op straat en met ramen en deuren open.
Nu heb ik de overige bepalingen voor de WAS-Sirene opgezocht.
De sirenes zijn eigendom van het ministerie BZK en koninkrijksrelaties. Het plaatsen van deze palen is in
nauw overleg met de brandweer gebeurd. Gekeken is naar het aantal mensen en de risico's in de omgeving.
In een niet risico gebied (zoals Boijl) met meer dan 1000 inwoners moet een WAS Sirene aanwezig zijn.
Helaas heeft Boijl tegen de 900 inwoners en komt daarmee niet in aanmerking. Het huidige WAS-Sirene
contract loopt nog tot 2018. Onduidelijk is of er door wordt gegaan met de sirenes of dat er volledig wordt
overgegaan op alarmering via de mobiele telefoon. Deze twee systemen bestaan nu nog naast elkaar. Zie
www.nlalert.nl om u voor de mobiele alarmering aan te melden. Andere alternatieven zijn radio, tv, internet
en een geluidswagen om de bevolking te informeren.
Gemeenten kunnen ook zelf sirenes plaatsen, dit gebeurt echter nauwelijks in Nederland. Een paal kost al
gauw zo'n 40.000 euro. Om dit te realiseren zal er lokaal en 'politiek' veel draagvlak voor gevonden moeten
worden”.
HET “DORPSHUISCOMMITEE” STELT ZICH AAN U VOOR
Aan de tafel van rechts naar links:
De beheerders Tineke van der Walle, Sjoukje
Bergsma en Albert Jager.
De commissie van het dorpshuis staande
van rechts naar links, Marein Boekhoudt, Rik
Dam, Ilse van Daatselaar, Albert Sijbesma, ,
Geertje Hoekstra Klaas Tolman en Roelof de
Nekker.
Als u vragen heeft, iets wilt organiseren, de
zaal van het dorpshuis wilt huren neemt u dan
contact op met een van ons.
Ook kunt u uw vragen stellen per mail, het
emailadres van het dorpshuis
is: dorpshuisboijl@kpnmail.nl
Groeten vanuit het dorpshuis
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Archiefgroep Boijl
VEEL HERKENNING BIJ FILMMIDDAG BOIJL
Op zaterdagmiddag 8 maart jl. hebben een vijftigtal personen, waaronder een aantal ‘oud’ Boijligers,
genoten van twee oude dorpsfilms in het dorpshuis ‘De Tille’.
De films, die dateerden uit 1950 en 1962, gaven een nostalgisch beeld van Boijl en zijn bewoners.
Zelfs de tram zagen we nog rijden door het dorp.
Jellie Menger had van veel personen, die op de films voorkwamen, de namen al opgespoord en vertelde
deze tijdens het vertonen. Ook had ze beide films van prachtige achtergrondmuziek voorzien.
Uit de zaal klonken vele ‘O,ja’s’ bij het zien van bekende gezichten. Het publiek kon aanvullingen geven op
de nog niet herkende personen. Dat gebeurde meermalen.
Duidelijk kwam naar voren dat er in Boijl in die jaren veel werkgelegenheid was en een heel rijk
verenigingsleven, waarbij vele inwoners waren betrokken. Verenigingen waarvan sommigen nu niet meer
bestaan, zoals: De Grensruiters, Muziekvereniging O.B.K., dameskoor Levenslust en de Jongerein.
Naast vele andere personen zagen we ds. Lijzinga, die een actieve rol speelde bij het jeugdwerk, met het
eigen clubhuis ‘De Horst’.
Volgens één van de bezoekers was het: “een machtig mooie middag”.
Mocht iemand nog in het bezit zijn van filmbeelden en/of documentatie van Boijl, neem dan contact op met
één van de leden van de archiefgroep (zie www.boijl.com).
Archiefgroep Boijl.

Koersbalvereniging Boijl - Toernooi Westerveld 2014
Wederom hebben we als koersbalvereniging Boijl voor de 3e achtereen volgende keer op dinsdag 8 april
2014 deelgenomen aan het voor de 13e keer gehouden koersbaltoernooi van de gemeente Westerveld in
Drenthe.
Aan dit gehouden toernooi namen zo’n 70 koersbal spelers deel uit, Diever, Uffelte, Vledder, Zorgvlied,
Wapse, Dwingeloo, Meppel en Boijl.
Wij hebben vanuit Boijl met 13 deelnemers meegedaan aan dit toernooi.
Het door de koersbalverenigingen Uffelte, Wapse, Diever en Zorgvlied opgezette toernooi was wederom
voortreffelijk georganiseerd en er hing een ongedwongen gezellige sfeer.
Het toernooi vond plaats in het Dorpshuis “Oens Huus” in Wapse waar het goed toeven was.
Na een dag koersbal spelen, met totaal per speler 12 ronden, en het bekend maken van de uitslag, viel ook
dit jaar Boijl weer in de prijzen.
e
Ook dit jaar wonnen we de 2 prijs.
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Deze werd gewonnen door Jolanda Sooys die 28 punten, wist te
scoren samen met haar partner de heer Mans Barelds uit Wapse.
Jolanda van harte.
Vermeld moet worden dat wij ook nog de poedelprijs in ontvangst
mochten nemen.
(want waar een eerste is, is er ook altijd een laatste.) Akke
Bootsma en haar partner, mevrouw Betty Heming uit Vledder
kwamen hiervoor in aanmerking.
Dit jaar is het toernooi gewonnen door de heren Evert Wamsteker
uit Zorgvlied, en Piet Bruinenberg uit Wapse met een totaal van 29
punten.
Tot slot, we kijken met z’n allen weer terug op een gezellige dag
koersbal spelen in Wapse, bedanken de organisatie, en houden u
op de hoogte voor volgend jaar.
Namens Koersbal Boijl,
Wim van de Hoef

Toneelvereniging “Nut en Genoegen”
Tijdens onze jaarvergadering heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Meint Postma en Janneke
Baylé hebben na ruim 20 jaar het bestuur verlaten. Karin Dassen neemt de taak als bestuurslid over van
Janneke. Herman Vermeeren neemt de voorzittershamer van Meint over.
Maar ze verlaten onze vereniging niet, u kunt ze nog zien schitteren op 17 mei 2014, ’s avonds tijdens de
dag van de “Stellingwarver Schrieversronte”.
De leescommissie heeft gekozen voor de 2-akter “Oma’s oude kleerkast”. Als de echtgenotes van de
veearts Bollen en zijn vriend een avondje gaan bingoën, krijgen de mannen zin in een feestje. Ze besluiten
een paar meisjes uit te nodigen voor een gezellig avondje ‘feesten’, maar dat loopt niet helemaal zoals
verwacht. Het louche figuur dat die meisjes geregeld heeft, probeert de beide fuifnummers te chanteren.
Gelukkig is er nog de kleerkast van oma.
Naast Meint en Janneke kunt u dan ook 3 nieuwe jeugdleden hun debuut zien maken, Jörny Ouwerkerk,
Emee Dam en Jense Bergsma komen onze toneelvereniging versterken. Gea van Zanden verwelkomen we
opnieuw als souffleuse.
Wij hopen u allemaal te zien op 17 mei, in de Tille.
Namens het Bestuur
Alletta de Weert

LET OP - VERZOEK – IDEE – SUGGESTIE – TIP
Is het mogelijk om eens met een “kettingeide” het zandgedeelte van de
Kerkweg te bewerken?
Het Kerkepad zit namelijk vol met kuilen en gaten!

Alvast hartelijk dank!
H. Greaves Lord – Marks
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Dorpsgemeenschap
Op 22 maart jl. werd er in dorpshuis De Tille
vol enthousiasme Bingoooooo geroepen!
Achter de Bingo-molen zaten de
bestuursleden Marjan From en Marian Jager.

Het programma van dorpsgemeenschap loopt alweer bijna op
zijn einde. De laatste activiteit die dit seizoen georganiseerd
gaat worden is de autopuzzeltocht. Het zal een rit van ongeveer
60km zijn. Ook dit jaar komt u weer op schitterende
onverwachte plekken terecht.
Starten mag van 17.00 tot 19.00, maar wij raden u aan om zo
vroeg mogelijk te vertrekken. Het is geen race tegen de klok en
u heeft dus alle tijd om rustig de route te rijden.

Autopuzzeltocht
Zaterdag 31 Mei
Starten van 17.00 - 19.00 uur bij De Tille

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken
voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen,
meelevende woorden (hoe moeilijk soms ook)
tijdens de ziekenhuisopname van Bert en
bij zijn thuiskomst.
Bert en Lineke Diever
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SPORT
Volleybalvereniging SDO
SDO DAMES OVERTUIGEND KAMPIOEN!
Op 14 maart 2014 is het damesteam van volleybalvereniging SDO overtuigend
e
kampioen geworden in de 5 klasse van rayon Heerenveen. Onder leiding van
trainer en coach Jeroel Veldhuizen werd er dit seizoen nog geen wedstrijd verloren.
In deze beslissende wedstrijd moest er nog één punt gepakt worden tegen Word
Kwiek uit Jubbega. Na een
gespannen begin wisten
Anja, Mary, Trijntje, Renee, Angela en Inge
onder aanmoediging van tientallen supporters,
getoeter en een mooi spandoek de winst binnen
te halen met 25-20. Het eerste spandoek werd
ingewisseld voor de tweede, met de tekst ‘Niets
meer aan te doen, SDO Dames 1 kampioen!’.
Martine en Jeannette kwamen de 2e en 3e set in
het veld, waarna deze natuurlijk ook werden
gewonnen met respectievelijk 25-15 en 25-19.
Na afloop van de wedstrijd werd de beker door
Anton Mulder overhandigd aan aanvoerster Inge
en deelde Dick Mulderije namens het bestuur
een mooie roos uit.
Op 9 mei 2014 speelt het team de bekerfinale
tegen Steggerda 2 om 19:45 uur in
Oldeberkoop.
V.l.n.r. boven: Jeroel Veldhuizen, Angela
Ouwerkerk, Jeannette Kleinhoven,Martine van
Valkenhoef, Anja Wijngaard
V.l.n.r. onder: Mary Spoelstra, Renee Booiman,
Inge van der Geest, Trijntje Hoekstra. Kim van
der Geest mist op de foto.

KLUS EN ONDERHOUDSBEDRIJF M. PLAT WINT OPNIEUW VLECHTERSTOERNOOI
Net als vorig jaar heeft Klus en onderhoudsbedrijf M. Plat het Vlechterstoernooi gewonnen.
De finale tegen Serratus werd een makkelijke overwinning voor het klusbedrijf met 9-22.
De B-Finale voor de 3e plek werd gespeeld tussen Brandweer Noordwolde en Rescue
Rangers. Met een lekkere taart in het achterhoofd werd er gewonnen door de Rescue
Rangers met 18-11.Met 23 teams kende de achtste editie Vlechterstoernooi dit jaar opnieuw een
recordaantal aanmeldingen.
10 JARIG BESTAAN SDO
Onze volleybalvereniging SDO is een vereniging die in 2004 is ontstaan uit de volleybalverenigingen
NOVO’81 uit Noordwolde en VV Boyl.
Nu, 10 jaar later kunnen we wel zeggen dat er veel is gebeurd in deze tijd. In de beginjaren hebben we
een groot verloop in leden gekend, maar de laatste jaren bouwen we uit tot stabiel groeiende club. Het
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Vlechterstoernooi is één van de grote activiteiten die heeft geleid tot een grote naamsbekendheid in de
omgeving.
De naam ‘Samenspel Doet Overwinnen’ heeft zich de laatste jaren bewezen met 2
kampioenschappen, goede sportieve prestaties, saamhorigheid en gezelligheid.
Om het 10 jarig bestaan van de vereniging te vieren organiseren we voor onze
leden op zaterdagmiddag 10 mei een volleybalclinic onder leiding van:
JOOST KOOISTRA! ! !
Joost is een oud international en heeft o.a. gespeeld bij Dynamo Apeldoorn en
Landstede Zwolle. Deze middag zal Joost de teams van SDO laten zien hoeveel
plezier je aan volleybal kunt beleven en wat de sport volleybal inhoudt. Als eerste
mogen de jeugdteams met Joost gaan trainen en daarna volgen de senioren.
Wilt u komen kijken? Dat kan! Houd onze website in de gaten voor meer informatie www.vv-sdo.nl

Tennisvereniging Boijl
GEZOND, LEUK EN GEZELLIG, WAAROM TENNIS…
Tennis is de tweede sport van ons land. Ruim 700.000 Nederlanders staan
regelmatig op de tennisbaan. En dat is niet zo gek, want iedereen kan leren
tennissen, de sport is flexibel in te passen in je leven, goed voor je gezondheid
en geschikt voor alle leeftijden.
PLEZIER
Tennis is een combinatie van bewegen, techniek, conditie en spelelement. Op
de tennisbaan worden dan ook regelmatig de meest bijzondere capriolen
uitgehaald die achteraf tot de nodige gespreksstof leiden. Leuk is daarnaast dat tennis een gemengde
sport is, dit leidt tot gevarieerde gesprekken en nieuwe gemengd dubbel combinaties.
IEDEREEN KAN HET LEREN
Ook als je geen toptalent bent, kun je veel plezier beleven op de tennisbaan. Er zijn competities en
toernooien voor alle niveaus en je bent nooit te oud om te starten.
FLEXIBEL
Zeven dagen per week op de baan of één keer? Overdag of ’s avonds? Recreatief tennissen? Enkelspel
of dubbelspel? Met vrienden of gezinsleden spelen? Tijdens vakanties of bedrijfstennis? Het kan
allemaal!
GEZONDHEID
Onderzoek van de International Tennis Federation (ITF) in samenwerking met de KNLTB wijst uit dat in
vergelijking met normaal actieve mensen, tennissers:
·
Slanker zijn.
·
Meer uithoudingsvermogen hebben (en daardoor minder risico lopen op hart- en vaatziekten.
·
Meer ‘goede’ cholesterol (HDL) hebben.
·
Betere conditie hebben.
LIFETIME SPORT
Tennis is een sport voor jong en oud. Sporten is vooral gezond als je het je hele leven blijft doen. Nu leren
tennissen, daar heb je dus de rest van je leven plezier van.
BETAALBAAR
Voor tennis heb je geen dure uitrusting nodig: een tennis racket en sportschoenen zijn al voldoende.
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Lid zijn van de Tennisvereniging Boijl kost maar € 70,00 per jaar.
Een lid van een Boijliger sportvereniging betaalt van mei t/m augustus maar € 35.00.
Inlichtingen bij: Gerard Prins (421743) Geert Pijlman (421729) Hester Jippes (475435)

Zumba
ELKE VRIJDAGAVOND VAN 20.00–21.00 DORPSHUIS DE TILLE IN BOIJL
Last van overtollige kilootjes? Wil je je conditie verbeteren? Of heb je gewoon zin om lekker te bewegen?
Dan is Zumba echt wat voor jou!!!!
Twijfel je of het iets voor je is? Doe mee met een gratis proefles!
Een proefles is geheel vrijblijvend.
Voor meer info:
M 0631332345
Email: svanduin@home.nl
www.sonjazumba.webklik.nl

OPROEPJE VAN DE REDACTIE:
Wij zoeken voor buurten

Klokkeweg, Bezembuurt en Boijl-West enkele buurtvertegenwoordigers.
Deze buurten zijn op het moment niet vertegenwoordigd en bijvoorbeeld ons buurtnieuws zou nog
vollediger zijn indien we ook nieuws kunnen plaatsen vanuit deze hoeken uit Boijl.
Kortom, gooi het eens in de groep bij de eerstvolgende buurtvergadering en laat ons even weten wie de
eventuele gegadigde is. Dan kunnen wij deze personen vermelden in onze colofon!
Alvast bedankt!
18

SCHOOLNIEUWS
Het is maandag 7 april, de lente is begonnen en ik kijk uit op een nestkastje dat door de Vogelwacht
(samen met onze leerlingen) is opgehangen in het Skoelebos (in overleg met de kerk). Het is een
drukte van belang in het nestkastje.
Na de laatste vergadering over de dorpsvisie van Boijl kwam ik in gesprek met dhr. Derks van de kerk
en die kwam met het idee om meer samen te werken. En dat is iets waar dit dorp goed in is:
samenwerken. Want een goede school maak je met zijn allen!
Daarom hebben we dinsdag 15 april een ouderavond met het thema “educatief ouderschap”. De
gastspreker is in de klassen geweest en zal samen met de ouders en het team bespreken hoe we
meer afspraken en activiteiten op elkaar af kunnen stemmen.
Vorige keer had ik het over de CITO eindtoets, onze leerlingen hebben het heel goed gedaan. Het
landelijk gemiddelde lag op een score van 536 (bovengrens 538) en onze leerlingen hadden een
gemiddelde van 542, dus ruim boven de bovengrens. Prima gedaan jongens en meisjes!!
Van de 9 leerlingen in groep 8 gaan er 3 naar het Linde College in Wolvega (niveau kader, theoretisch
en havo), 4 naar het Stellingwerf College in Oosterwolde (niveau theoretisch/havo, havo/vwo en
vwo+), er gaat 1 leerling naar het Vincent van Gogh College in Assen (niveau vwo) en 1 leerling naar
CSG Eekeringe in Steenwijk (niveau theoretisch). Veel plezier jongens en meiden!
Dit jaar volgen we cursussen om nog beter de resultaten van onze toetsen te analyseren. Want als je
dat goed doet, dan weet je precies wat elke leerling goed of fout doet en daar pas je dan je onderwijs
op aan. Dit is lastig, maar we worden er steeds beter in. Volgend jaar gaan we daar mee verder.
Juf Janneke volgt dit jaar de opleiding tot taalspecialist, zij gaat op klassenbezoek en schrijft ons
taalbeleidsplan. Dit doet ze onder begeleiding van de onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. Zo hebben
we nog beter in beeld, wat we met taal en spelling moeten doen.
We zijn dit jaar ook bezig geweest met een cursus Begrijpend Lezen, hoe bied je het aan en hoe zorg
je ervoor dat de leerlingen plezier in lezen krijgen of houden.
En natuurlijk de 1-zorgroute, hoe zorg je ervoor dat je al je leerlingen laat ontwikkelen naar hun eigen
mogelijkheden? Dit is een proces waar we altijd mee bezig zijn.
Maandag 26 mei komt de inspectie van het onderwijs bij ons kijken en het wordt een vierjaarlijks
bezoek. Vorige keer waren ze geweest in 2010. De onderdelen die toen niet zo goed waren zijn nu
verbeterd en we gaan er van uit dat ze ons positief beoordelen met de kleur groen. Ook hebben ze
een aanvullend onderzoek, een zogenoemd thema-onderzoek. Ze gaan onderzoeken hoe wij
onderwijs geven aan best presterende leerlingen (de (hoog) begaafde leerlingen.
Natuurlijk is dit best spannend, maar we gaan ervoor en we verwachten dat de inspectie ziet dat we
goed bezig zijn en dat belonen.
Juf Nynke (groep 7&8) is bevallen van een gezonde dochter, haar naam is Mare. We zijn al bezoek
geweest met het team en we hebben (ook namens de MR en OV) een mooi cadeau aangeboden. Ook
is Juf Nynke al op school geweest om de baby te laten zien en om te trakteren op beschuit met
muisjes. Juf Nynke begint dinsdag 6 mei weer met werken voor groep 7&8.
Juf Anneke is nog steeds met ziekteverlof en wordt dit hele schooljaar vervangen door Juf José. Op dit
moment zit Juf Anneke in een revalidatietraject.
e
Juf Marieke (IB) gaat begin juni met zwangerschapsverlof en zij komt de 1 week in november weer
terug op school. Wie haar gaat vervangen is op dit moment nog niet duidelijk.
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We zijn de afgelopen periode met groep 5 tm 8 in de bus naar het Rijksmuseum geweest. Ikzelf was
er nog nooit geweest en het was een onvergetelijke ervaring. We werden in 4 groepen verdeeld en
onder leiding van een gids gingen door 1 afdeling (Gouden Eeuw) van het Rijksmuseum. De tijd vloog
voorbij en de meeste kinderen en begeleiding willen nog wel een keer heen. Heel veel kinderen wisten
een boel over dit onderwerp te vertellen. Kortom, het was geweldig!
Verder hebben de groepen 5 tm 8 meegedaan aan “gezonde” projecten van Albert Heijn. Er werd
geproefd, onderzocht en lekker gegeten. Dit vinden wij als school erg belangrijk, dat leerlingen gezond
eten!
Onze maandsluiting van groep 5&6 was heel erg leuk om te zien, heel veel ouders, familieleden en
belangstellenden hebben genoten van de kwaliteiten van onze leerlingen! Ze hadden alles zelf
bedacht en uitgespeeld, klasse!
En natuurlijk de open dag van woensdag 19 maart, er waren heel veel ouders, familieleden,
dorpsgenoten en andere betrokkenen op afgekomen. Dit kwam natuurlijk ook de maandsluiting van
groep 3&4 (met medewerking van Mirjam Cornelisse), maar ook omdat heel veel mensen nieuwsgierig
zijn naar het onderwijs dat wij op onze school bieden in samenwerking met de peuterspeelzaal en de
kinderopvang. Wij vonden het een zeer geslaagde dag en hebben misschien nog wat nieuwe
leerlingen eraan over gehouden en dat is natuurlijk mooi meegenomen!
Op zaterdag 22 maart hebben heel veel ouders, kinderen, teamleden, buurtgenoten en stagiaires
meegeholpen met klussen in en om school. Dit in het kader van NL doe. De opgave was groot.
Het plein is aangepakt; de hekken zijn verplaatst naar voren, zodat de kinderopvang/peuterspeelzaal
een veel groter plein hebben gekregen. Ook het hek van onze school is naar voren verplaatst zodat er
meer ruimte kwam voor de tafeltennistafel. Deze tafel staat nu vooraan (waar eerst 3 parkeerplekken
waren). Er is ook een jeugdbank en een prullenbak bijgeplaatst, zodat onze jeugd, maar ook de
oudere jeugd (na schooltijd) er gebruik van kunnen maken zonder dat iemand er last van heeft. Op de
plek waar de tafeltennistafel stond, zijn nu duikelrekken geplaatst. Verder zijn er knikkerpotjes
geplaatst, een korfbalpaal, het oud papier hok is opgeruimd en opgeschilderd, enz.
Ook binnen is alles opgeruimd en schoongemaakt, aan die dingen kom je normaal niet toe. Dit zouden
we eigenlijk elk jaar wel kunnen doen.
Het plein is nog niet helemaal zoals wij het graag willen zien, maar het wordt steeds aantrekkelijker
voor de kinderen. Qua veiligheid hebben we de dam achter school verplaatst. Nu komt iedereen direct
bij groep ½ op het plein en hoeft niet over het plein van de peuterspeelzaal/kinderopvang.
We gaan ook nog overleggen over het parkeren aan de Boijlerweg, dit willen we niet, maar het
gebeurt wel! We gaan met de MR, OV, Team, leerlingenraad en de verkeersouder overleggen over
wat we gaan doen. Hier kom ik de volgende dorpskrant nog op terug.
Wat er de komende periode nog op de planning staat is de Unicef sponsorloop (vanavond 7 april), het
schoolvoetbaltoernooi op 16 april, de koningspelen op vrijdag 25 april, het schoolkorfbaltoernooi op 14
mei, de avondvierdaagse van maandag 19 mei tm donderdag 22 mei, de schoolreizen, de musical,
het afscheid van groep 8, enz. Dus we hebben nog een boel leuke activiteiten. Voor foto’s en andere
informatie kunt u op onze website kijken: www.deoosterbrink.nl.
Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u altijd welkom.

Groeten,
Rik van Galen.
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Groep 1 en 2

Na de voorjaarsvakantie zijn de kinderen gestart met het thema “lente”.
De lente was nog niet echt begonnen, maar de bollen bloeiden al in de tuinen. Het werd tijd
om met de lentebloemen te starten. De lentetafel werd klaar gemaakt en langzamerhand
werd de tafel voller. De kinderen namen van alles mee wat te maken had met lente en later
kwam daar ook het thema Pasen bij. Er werd geknutseld, geverfd, getekend, gezaaid, enz

Vlnr: Dorian, Jisse, Sem, Laura M, Laura B

vlnr: Julia, Isa, Sven, Demi, Jeffrey.

Bij het voorjaar hoort natuurlijk ook het zaaien en het groeien van de plantjes. De kinderen
hebben allerlei kruiden en radijsjes gezaaid in de zandtafel. Ze geven om de beurt water aan
de zaadjes en nu maar goed kijken hoe snel de plantjes gaan groeien.
Bij de dieren gebeurt er ook van alles en daarom zijn wij samen met de peuters van juf
Jannie op excursie geweest naar de schaapskooi van de “Huenderhoeve” in Doldersum.

Groepsfoto peuters en groep 1 en 2.
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De griezelige tovenaar

Groep 3 en 4

De leerlingen van groep 3 en 4 mochten tijdens de Open Dag de maandsluiting verzorgen.
In een kort tijdsbestek hebben zij liedjes, dansjes en teksten ingestudeerd rondom een griezelige
tovenaar. De morgen werd begonnen met een generale repetitie en daarna werd er tweemaal een
optreden verzorgd. Het was erg fijn dat er veel publiek was en de kinderen vonden het erg leuk om
aan het eind van de voorstelling als paashaas in de zaal paaseitjes te mogen uitdelen. En …..daarna
hebben alle “paashaasjes” ook heerlijk van de paaseitjes gesnoept.
Sasja :

Ik was tovenaar en ik vond het heel leuk maar ik was liever haas. Maar dat maakt niet
uit. Ik vond het wel leuk en ik hoop ook dat jullie hebben genoten.

Eline

Ik vond Ilse met een dans op moderne muziek leuk. De beren hadden mooie kleding aan
en de tovenaar was erg grappig.

Beau:

Ik was de haas en ik schrok me rot want het was bij onze voorstelling morgen Pasen.
Maar de tovenaar hielp mij, de olifanten en de beren hielpen ook en iedereen kreeg
een chocolade eitje .

Eline :

Ik vond de maandsluiting heel leuk want ik was een olifant en Ilse, Mirre, Eline en Julia
waren ook olifanten. Beau was een haas en Armando een slak. Zij hadden een liedje
met vlugge en langzame muziek.

Julia:

Ik vond ons optreden ook erg leuk. Eerst heb ik met de olifantendans meegedaan.
Daarna ballet: een dans op klassieke muziek en ik was haas en mocht ook eitjes uitdelen.

Armando: Ik was de slak en ik moest heel langzaam kruipen. De beren waren ook erg leuk.
Eva:

Ik vond de olifantendans en het eitjes uitdelen erg leuk.

Niels:

Ik vond het dansje van de haas en de slak erg grappig. Eitjes in de zaal uitdelen was leuk.
Het was ook fijn dat papa en mama er waren.

Fennick:

Het olifantendansje en het liedje van de tovenaar vond ik erg leuk.

Juan:

Ja, de olifanten en het uitdelen van paaseitjes vond ik het leukst.

Noëlla:

Ik vond de staf van de tovenaar heel mooi. De slak was mooi geschminkt en de olifanten
waren grappig.

Mirre:

De beren waren grappig en de tovenaar zag er griezelig uit. Paaseitjes uitdelen was erg
leuk. Opa en oma Mulder waren er en oma Van Eerden was er ook.
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Ilse:

Ik vond mijn optreden best spannend en ik vond de klassieke dans van Julia heel mooi.

Lieke:

Ik vond het erg grappig dat de tovenaar een drankje aan het brouwen was. Het uitdelen
van paaseitjes vond ik leuk om te doen.

Wouter:

Ik vond het heel grappig hoe Armando als slak langzaam over het toneel kroop en Beau
als haas juist heel vlug over het toneel sprong.

VERJAARDAGEN
JUNI
3 Isil de Vries
5 Armando Yalci
21 José Visser
26 Lieke Tolman
29 Julia Slot

JULI
6 Madelief de Vries
8 Lotte Kamphorst
8 Roos Kamphorst
15 Tessa Mulder
18 Adrian Pajok
18 Juan Huisman

OUD PAPIER
U weet het inmiddels: Elke eerste dinsdag van de maand halen wij het oud
papier bij u op.
LEGE BATTERIJEN
Levert u uw lege batterijen in? De tonnen staan in school.

LEG DEZE DATUM VAST
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

27 april 29 mei 7 juni 5 juli -

5 mei
1 juni
9 juni
17 augustus
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Groep 5/6 dorpskrant

Over de tong.
We hadden het bij lekker
fit over de tong. Van de
smaken zoals zoet ,zuur ,
bitter. Er zijn nog meer
verschillende smaken in
de schijf van vijf. Zo als
umami Die leer je in
groep5 en 6
Groetjes Brent

We zijn naar van der Glas geweest in Heerenveen.
De leider ging ons allemaal dingen vertellen.
En we kregen zelfs drumles en wat grappig was.
Er was een trompet die was aangereden.
Mijn moeder moest een hele kleine trompet
beethouden.
Het was een hele leuke dag.
Chris dumoulin
Hallo,
Ik ben Jamy Verboom en ik schrijf nu ff iets in de
dorpskrant . Wij zijn met de hele groep 5/6 naar
een muziek winkel geweest
dat was super gezellig !! Ze hadden daar ook een
overreden trompet 
super lollig !!!
We hadden ook nog een sponsorloop van UNICEF
gehad dat was super zwaar !!!!!!!!!!
  Groetjes Jamy

Pasen is leuk. Lente en met bloemen er bij vlinders
die in de lucht vliegen en ook zoemen de bijen,
pasen is leuk . het is lekker weer en ook nog waait
het. Ook kijk ik in de lucht wolken draaien. Bij het
paasvuur is het lekker warm vind ik. We gaan de
eieren in de boom hangen er ook nog snoepjes er
in. Ik hou van pasen . de Groetjes van
Yaslin Westerlaan
Hallo,
ik ben Elke Ik vertel over 9 April.
We hebben het over lekker fit gehad. Er kwam een
andere juf ze heette Carolien. Eerst vertelde ze
over gezond eten En toen had ze een quiz.
Weetje hoeveel suiker er in cola zit? In een groot
glas zitten zes suikerklontjes. Je mag eigen lijk ook
maar twee glazen fris per dag.
Jammer genoeg was het toen afgelopen.
Elke

1 April op school
Het is alweer 1 april geweest en dat was heel leuk.
Want we hebben allemaal grapjes gemaakt dat
was super.
De meesters en juffen lachten allemaal net als de
kids. Hi hi.
Groetjes van José Visser.
Muziek
Groep 5 6 7 8 gingen muziek maken . Je had
verschillende soorten zoals: saxofoon ,trombone
,trompet . We hadden hartstikke veel lol . En het
was er gezellig. We hadden ook al 1 optreden
gehad . We hebben 2 meesters. Meester Hans is
voor de saxofoon en meester Thijs is voor de
trompet en trombone. Dit is het einde van mijn
verhaal.
Groetjes Adrian Pajok

Wij zijn 27 maart naar Heerenveen geweest.
We gingen naar van der Glas en daar mochten we
veel instrumenten zien. We kregen drumles en wat
leuk was er was een kapotte trompet hahaha .
Gr Damian de Vries

1 april
Bij ons op school was 1 april echt een succes.
Er waren heel veel grappen.
De leukste grap was dat wij dat groep 7/8 & 5/6
van klas wisselden.
Maar er waren natuurlijk nog veel meer grapjes
hihi ook met nieuwsbegrip was er een grap er was
een nep tekst hihi.
Groetjes Talitha Blum
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De leerlingen raad
Ik zit in de leerlingenraad en ik vind het soms saai.
Maar de afgelopen week was het het
tegenovergestelde. Leuk doei!!!!!!!!!
Gr Thijs Tolman

Maandag 7 april was de sponsorloop. We moesten
een uur lopen, maar het ging onweren, dus zijn we
een kwartier eerder gestopt. Maar het was wel
leuk. Jesse Sjoerd had het snelste gelopen van de
klas. En bij 1 rondje kon je 2 stempels halen . En 2
rondjes was een kilometer.
Groetjes Annemiek Jager

Het is pasen, pasen.
De paaseitjes worden
verstopt.
De paashaas komt
langs, met een mandje
vol met paaseitjes.
Het is pasen, pasen.
De koeien staan te
grazen.
Het is mei, mei.
De lammetjes worden
geboren.
Het is mei, mei.
De kippetjes leggen gekleurde eieren.
Het is pasen, pasen.
De paasbult komt eraan.
Het is mei, mei.
Het is leuk en fijn.
Het is pasen, pasen en ik zeg PASEN!
GROETJES ROOS EN FIJNE PASEN!
Lente
Het is lente de bloemen bloeien.
Het is zonnig.
Maar het is geen zomer maar wel bijna
Dus bijna zonnig.
Groetjes Gidion Verboom.

Pasen vier met paaseitjes .
En met de paashaas. Er zijn ook paastakken bij met
paaseitjes er in hangen.
Pasen pasen is leuk met de lente er ook nog bij .
Bloemen en bijen ,vlinders, lieveheersbeestjes en
baby dieren.
Wat zijn ze klein die baby dieren .
Wat zijn die baby dieren toch schattig en lief .
En wat een harte dief. Prettige paasdagen.
Groetjes Lieke jager.

Het was maandag avond en wat was dat?
Het hele veld van Leonidas stond vol met kinderen!
‘3, 2, 1, start! Wat gaan zij snel!
3 kwartier lopen doet niet iedereen na!
Groetjes Jesse Sjoerd v/d Wijk

In de lente ga je altijd bloemen plukken.
En in de lente komt de paashaas.
En die verstopt de eitjes in je tuin.
In de lente kun je lekker zwemmen. Als het mooi
weer is gaan de bloemen groeien.
Groetjes Nynke Veenhouwer

Pasen
Hallo ik ben Tessa.
Ik ga het hebben over Pasen. Met koor een
optreden van Pasen. Het is de eerste paasdag.
10;00 uur in Boyl in
de kerk.
Komen jullie kijken?
Graag komen.
Groetjes Tessa
Mulder

Hallo we zijn naar van er Glas geweest .
Daar was een man en die vertelde een heel leuk
verhaaltje luister maar.
Er was eens een man die een beetje dronken was.
Hij had een trompet geleend en hij kwam van een
feestje. En hij moest plassen en daarom ging hij
plassen. Hij legde zijn trompet naast de weg, maar
dat was eigenlijk een parkeerplaats en toen hij
weer terug was, was zijn trompet stuk
Groet Sam Slot
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Hallo ik ga het hebben over de weektaak.
De weektaak is een blad waar je kunt kijken wat je
moet doen. Zo als rekenen blok blok 9 les 10 of taal
thema 5 les 19 1 t/m 3 en Nieuws begrip.en dat
moet je af kleuren met rood , oranje ,geel ,groen
,blauw. En zo je kan ook aan de andere kant op
schrijven hoe je hebt ge werkt en waar je op gaat
letten die week van wie ? van Ellart Jongedijk

Het ging best goed en iedereen deed het goed
maar ik had 7 kilometer gerend.
En de anderen iets of 6 kilometer. .Even
niet meer over mij . De anderen die waren
ook snel .Er was ook een andere school
waar ik de naam niet van weet. Ik heb wel spierpijn
van aie oe hoe kraak.. Een dat was mijn heup 
Groetjes Nine!! Humor :D

Pasen
Wij hebben de afgelopen dagen pasen op school
gevierd. En we moesten ook een verhaal schrijven
van pasen. En groep 3 en 4 hadden een
voorstelling over Pasen gedaan. En we hadden
allemaal leuke dingen in de klas staan.
Groetjes Madelief de Vries

De unicef sponsorloop
Ik heb acht kilometer gelopen. Het was
vermoeiend. Ik had mijn kaart vol.
We moesten eerst een hele tijd lopen toen
mochten we ranja. En toen ik klaar was ging ik naar
huis.
Gr. Julus Veenstra
Hallo mensen, ik ben Jesse.
Ik ga vertellen over de schoolkrant en de diëtist.
Eerst vertel ik over de schoolkrant. De schoolkrant
komt binnenkort op de school De Oosterbrink,
voor iedere groep uit. Ik doe de krant van alle
groepen en de andere jongens ook. Dan komt er
nieuws in die wij horen of zien. Nou ga ik vertellen
over de diëtist. We hadden een quiz. Er waren 4
teams. Team 1 had gewonnen. En niet teveel cola
drinken. Er zitten heel veel suiker klontjes in.
Gr. Jesse Swildens

Muziek
We hebben veel muziek lessen gehad.
En we zijn naar een muziekhandel geweest.
En we hebben daar ge drumt.En onze meester heet
Thijs.
Groetjes Thomas Zuil

De sponsorloop van Nine keizer!!
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Groep 7 & 8
Klassenlunch
Op donderdag 20 maart hebben
groep 7 en 8 een klassenlunch
gehad. Het was een gezonde
lunch en ook heel gezellig en
lekker natuurlijk! Er waren
allemaal gezonde dingen zoals:
kaas ,komkommer, sla en bruin
brood. Er was ook muziek , het
was dus heel erg leuk !
Dominique , Jildou

Ik ben Eline. Ik ga naar
het Stellingwerf
College , naar niveau
havo/vwo. Ik heb er
heel erg veel zin in, er
gaan 4 kinderen naar
het Stellingwerf
van de 9 kinderen in
groep 8.
Wij zijn met groepen
7&8, 5&6 naar van
der Glas geweest, dat
is een grote muziek
winkel in Heerenveen
en dat was heel leuk er
waren daar heel veel
instrumenten van
saxofoons tot
drumstellen en er was
zelfs een mini
trompetje en er waren
ook gouden
instrumenten die
waren heel duur en
mooi en we hebben
zelf ook nog gedrumd.
Danny

Hoii
We (groep 7/8) hadden op 20 maart een
klassenlunch. Dat was heel lekker en
gezellig!!
En we hadden ook nog een oefenwedstrijd
van voetbal tegen Elsloo. De meiden hadden
gewonnen met 4-2 !!  en de jongens
hadden verloren met 4-3.. 
En eergisteren (7 april) hadden unicef
sponsorloop. Dat was ook leuk !!!
Bye bye
x Fen Yi en Loes

We hebben elke
donderdag een creatieve middag op
school. Soms is het
koken, voetmassage,
figuurzagen,
portemonnee maken
tot nu toe vond ik
koken het leukst, maar
ik denk dat er nog wel
leukere dingen komen.
Jellis

We zijn met groep 7/8 naar Van
Der Glas geweest .het was heel
leuk. We hebben een kleine
drumles gehad .dat was ook heel
leuk. En we hebben een
rondleiding gehad. En er was een
meneer die was een instrument
aan het repareren. En die man
liet een ander instrument zien en
die was helemaal plat. Die man
zei dat het kwam omdat die man
moest plassen en toen liet hij de
trompet op de grond liggen. En
toen kwam hij terug en toen was
hij plat.
Groetjes Lieneke

Met de creatieve middagen heb
ik arretjes cake gemaakt.
En proefjes met eieren gedaan
en het ei bleef heel en ook
voeten reflex dat was best wel
vies
En de arretjes cake was lekker.
Ryan

Woensdag was een oefen voetbaltoernooi
tegen elsloo.We hebben verloren met 5-4
maar het was heel leuk.
Velthe
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Op woensdag 19 maart was het
open dag we hebben proefjes
gedaan het was leuk. We hebben
op die dag ook de maandsluiting
gezien van groep 3/4. En dat was
ook leuk. Sumeyra

Hoi,
Ik ga naar het Linde College in
Wolvega. Ik ga Havo doen. Ik heb
er heel veel zin in. Maar ik ga m’n
vriendinnen wel missen. 16 april
is ook het schoolvoetbaltoernooi.
Ik doe daar ook aan mee en ik
heb er heel veel zin in!! We
hebben ook al geoefend tegen
Elsloo. Daar hebben we met 4-2
van gewonnen. Fen Yi heeft er 2
gescoord en ik ook  .
Groetjes , Yinka Kremer

We zijn naar
muziekhandel Van Der
Glas geweest.
We hebben eerst een
rondleiding gekregen.
Dat is was erg leuk als
ze alles verkochten
dan hebben ze twee
miljoen. Daarna gingen
we drummen
Dat was erg leuk.
Tiemo
Vrijdag 14 maart
hadden we EHBO
examen ikzelf vond het
heel spannend.
We hadden 3 leraren
die het examen
checkte.
Ik vond het heel leuk
en we slaagden
allemaal.
We gaven daarna de
leraren een bosje
bloemen.
En bedankte onze
leraar Wim.
Tristan

Van der Glas
Groep 7&8 zijn 27 Maart naar Van der Glas
gegaan. Het was super vet om te zien
hoeveel muziekinstrumenten in een winkel
kunnen liggen! (: Bij elkaar kostte het wel 2
Miljoen euro! De jongens kregen eerst een
rondleiding, terwijl de meiden zaten te
prutsen met een drumstel. Daarna mochten
wij op het drumstel spelen. Het was lastig,
maar geluid kwam eruit! Het was erg leuk om
te zien hoe zoiets er uit ziet, dus een
geslaagd uitje.
Sven en Jonas

Voetbaltoernooi
16 april we hebben
een voetbaltoernooi
op 1 april laatst
hadden we al een
partijtje tegen Elsloo
de jongens hadden
verloren en de meiden
gewonnen we hebben
er allemaal zin in.
Mike

Hoi,
Ik ga naar het Stellingwerf College in
Oosterwolde. Ik ga naar VWO+. Het lijkt me
heel erg leuk. Gelukkig gaan er wel 2
vriendinnen naar die school. En binnenkort
komt het schoolvoetbaltoernooi en ik heb er
zin in. Merle gaat op keep en ik ga in de spits.
Ik hoop dat we winnen.
Groetjes Marret

Ik ga naar het linde
collage
Ik ga er heen omdat
het er mooi is en een
goed onderwijs.
Er gaan nog meer
kinderen heen.
Gr Wesley

Er was een voetbal
oefenwedstrijd tegen Elsloo het
was een hele spannende
wedstrijd. De meiden hadden
met 4-2 gewonnen en wij hadden
met 4-3 verloren wel jammer
maar het was een hele leuke en
spanende wedstrijd.
Ik heb er nog een gescoord
Isil

Hoi,
We gaan op woensdag 16 April
aan het schoolvoetbaltoernooi
mee doen.
Het lijkt me erg leuk en ik heb er
zin in.
Gr. Rens
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THEMA LENTE OP HET DAGVERBLIJF
Al enkele weken zijn wij op de groep druk bezig met het thema Lente. Zo langzaam aan is het lokaal
gezellig aangekleed met de mooie knutsels die door de kinderen zijn gemaakt. Zo is de boom op het
raam mooi versierd met kleine,groene blaadjes en rose bloesem..net als in de echte natuur. We zien
ook in het bosje dat er steeds meer blaadjes aan de bomen komen en dat de bloemetjes bij het slootje
gaan bloeien. Uit het raam kunnen we zien dat de koolmeesjes in de nestkastjes druk in de weer zijn
met een nestje bouwen,ze vliegen in en uit.
Het weer is natuurlijk ook prachtig en daar profiteren we van! Elk moment dat we kunnen genieten we
van het buiten spelen. En wat kunnen we nu hard racen op ons grote plein!
Op dat grote plein is nu ook een groentetuintje te vinden wat juf Jannie samen met de kinderen heeft
gemaakt. De kinderen hebben er radijsjes,pompoenzaadjes en waterkers gezaaid. Nu even afwachten
tot het gaat groeien en we er echt van kunnen proeven. Binnenkort komt er ook nog een
bloementuintje.
We knutselen niet alleen over de Lente, we praten,zingen en lezen er ook over. Op de praatplaat
kunnen kinderen vertellen wat ze zien en misschien ook zelf hebben gedaan of gezien. Zo zijn er al
heel veel kinderen die lammetjes hebben gezien of al met 'blote mouwen'hebben buiten gespeeld.
Het liedje wat we veel zingen is:

Ik weet dat de lente komt, ik weet het nu heel zeker.
Ik weet dat de lente komt: waarom, waarom, waarom.
Wie heeft jou dat verteld, het lammetje, het lammetje.
Wie heeft jou dat verteld, het lammetje in het veld.

Planning april tm zomervakantie
Vrijdag

25-04-2014
12-05-2014

Koningspelen
Schoolreis groep ¾
Verkeerspark Assen
Schoolreis groep ½
Naturije Drachten
Schoolkorfbaltoernooi
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Inspectiebezoek
Schoolreis groep 7 & 8
Witterzomer Assen

12-05-2014
Woensdag

Maandag
Maandag
Tm
Woensdag
Woensdag
Donderdag
en vrijdag
Zaterdag
En zondag

14-05-2014
19-05-2014
20-05-2014
21-05-2014
22-05-2014
26-05-2014
23-06-2014
25-06-2014
25-05-2014
26-06-2014
27-06-2014
28-06-2014
29-06-2014

Schoolreis groep 5&6
Natuurschool Lauwersoog
Leerlingen groepen 5 tm 8 vrij en ruimte voor
die leerkrachten om dossiers bij te werken
Afscheid groep 7/8
Met boot familie Algra
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Leerlingenraad
Hallo,
De vorige dorpskrant hebben wij jullie
verteld over de ideeën box. Deze box werkt
goed, er zitten veel briefjes in. Er zitten ook
nog steeds vaak ideeën in waar wij niet
zoveel aan kunnen doen zoals langer pauze
of meer gym. Dit soort dingen worden niet
geregeld door de leerlingenraad. Wij willen dan ook vragen om deze
niet meer in de box te stoppen.
De spiegels zijn inmiddels opgehangen. Helaas was de spiegel in de
jongens wc al na een week kapot. Terwijl deze toch stevig was
opgehangen. Wij hebben als leerlingenraad besloten om geen nieuwe
spiegel te kopen want dan is ons budget zo snel op. We hebben ook
knijpers gekocht om de rommel buiten op te ruimen. Er is een schema
gemaakt voor het opruimen.
De vorige vergadering hebben we afgesproken om een enquête te
maken over welke sporten kinderen graag willen doen na schooltijd.
We hebben ook besproken dat alle ouders nu toch echt achter moeten
parkeren, dat is beter voor onze veiligheid. Wij gaan verkeersborden
maken om ouders erop te wijzen dat ze niet meer aan de Boijlerweg
moeten parkeren.
De volgende vergadering is op 9 mei van 15.30 – 16.15 uur.
Groetjes de leerlingenraad
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Groep 1 en 2

Na de voorjaarsvakantie zijn de kinderen gestart met het thema “lente”.
De lente was nog niet echt begonnen, maar de bollen bloeiden al in de tuinen. Het werd tijd
om met de lentebloemen te starten. De lentetafel werd klaar gemaakt en langzamerhand
werd de tafel voller. De kinderen namen van alles mee wat te maken had met lente en later
kwam daar ook het thema Pasen bij. Er werd geknutseld, geverfd, getekend, gezaaid, enz

Vlnr: Dorian, Jisse, Sem, Laura M, Laura B

vlnr: Julia, Isa, Sven, Demi, Jeffrey.

Bij het voorjaar hoort natuurlijk ook het zaaien en het groeien van de plantjes. De kinderen
hebben allerlei kruiden en radijsjes gezaaid in de zandtafel. Ze geven om de beurt water aan
de zaadjes en nu maar goed kijken hoe snel de plantjes gaan groeien.
Bij de dieren gebeurt er ook van alles en daarom zijn wij samen met de peuters van juf
Jannie op excursie geweest naar de schaapskooi van de “Huenderhoeve” in Doldersum.

Groepsfoto peuters en groep 1 en 2.

21

De griezelige tovenaar

Groep 3 en 4

De leerlingen van groep 3 en 4 mochten tijdens de Open Dag de maandsluiting verzorgen.
In een kort tijdsbestek hebben zij liedjes, dansjes en teksten ingestudeerd rondom een griezelige
tovenaar. De morgen werd begonnen met een generale repetitie en daarna werd er tweemaal een
optreden verzorgd. Het was erg fijn dat er veel publiek was en de kinderen vonden het erg leuk om
aan het eind van de voorstelling als paashaas in de zaal paaseitjes te mogen uitdelen. En …..daarna
hebben alle “paashaasjes” ook heerlijk van de paaseitjes gesnoept.
Sasja :

Ik was tovenaar en ik vond het heel leuk maar ik was liever haas. Maar dat maakt niet
uit. Ik vond het wel leuk en ik hoop ook dat jullie hebben genoten.

Eline

Ik vond Ilse met een dans op moderne muziek leuk. De beren hadden mooie kleding aan
en de tovenaar was erg grappig.

Beau:

Ik was de haas en ik schrok me rot want het was bij onze voorstelling morgen Pasen.
Maar de tovenaar hielp mij, de olifanten en de beren hielpen ook en iedereen kreeg
een chocolade eitje .

Eline :

Ik vond de maandsluiting heel leuk want ik was een olifant en Ilse, Mirre, Eline en Julia
waren ook olifanten. Beau was een haas en Armando een slak. Zij hadden een liedje
met vlugge en langzame muziek.

Julia:

Ik vond ons optreden ook erg leuk. Eerst heb ik met de olifantendans meegedaan.
Daarna ballet: een dans op klassieke muziek en ik was haas en mocht ook eitjes uitdelen.

Armando: Ik was de slak en ik moest heel langzaam kruipen. De beren waren ook erg leuk.
Eva:

Ik vond de olifantendans en het eitjes uitdelen erg leuk.

Niels:

Ik vond het dansje van de haas en de slak erg grappig. Eitjes in de zaal uitdelen was leuk.
Het was ook fijn dat papa en mama er waren.

Fennick:

Het olifantendansje en het liedje van de tovenaar vond ik erg leuk.

Juan:

Ja, de olifanten en het uitdelen van paaseitjes vond ik het leukst.

Noëlla:

Ik vond de staf van de tovenaar heel mooi. De slak was mooi geschminkt en de olifanten
waren grappig.

Mirre:

De beren waren grappig en de tovenaar zag er griezelig uit. Paaseitjes uitdelen was erg
leuk. Opa en oma Mulder waren er en oma Van Eerden was er ook.
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AGENDA
6 MEI

OUD PAPIER

17 MEI
DAG VAN DE STELLINGWARFERSCHRIEVERSRONTE
MET OM 20.00 UUR TONEELSTUK OPGEVOERD DOOR NUT EN GENOEGEN
31 MEI 17.00 – 19.00
3 JUNI
21 JUNI
1 JULI

AUTOPUZZELTOCHT DORPSGEMEENSCHAP
OUD PAPIER
MIXTOERNOOI TRINITAS
OUD PAPIER

KOPIJ INLEVERDATUM 20 JUNI 2014

Henk de Vries

gaat graag
met u in
gesprek.

De negen Rabo ambassadeurs zijn er voor u
Henk de Vries is samen met acht anderen Rabo ambassadeur. U kunt de
Rabo ambassadeurs tegenkomen op bijeenkomsten en bij activiteiten in uw
eigen dorp of regio. Ze gaan graag met u in gesprek op de 'Rabobank'.

www.rabobank.nl/heerenveen
Samen sterker

