EVEN BI'J PRAOTEN

ï

t

.t

n

nr. 4

r

2014

COLOFON
..EVEN BI'JPRAOTEN"
ls een tweemaandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp BOIJL
en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De Stellingwerven,
Dalton basisschool "de Oosterbrink" en de vereniging Dorpsbelang te Boijl.

Redactie:
Geert Pijlman
Henneke Velzeboer
Alletta de Weert-de Vries
Jacoba de Vries-Veldmeijer
Ria Hoffman
Sabine Dam-Segaar

Bezorgers:
H. Bijkerk
E. Blaauwbroek
R. Boelèn
H. Roeles
A. Bootsma-de Boer
Y. Gutterswijk
A. Thalen
A. Marks
L. Bokkers

Medewerkers buurtschappen:
Brink
Bezembuurt

Abelien Thalen en llse van Daatselaars
?

Daoken/Boschoordweg Thea Mooij en Rina Kremer
Alteveer
Juup Bosma
Snels Hutte
Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven
Boijl Oost
Liane Russchen
De wissel
Helga de Vries en polien Hoogeveen
Boijl Centrum
Annie Winters
Bi'j Harmke
Anne-Marie van der Geest en Lucie Gorter
Boekelte
Annie en Anne Marks
Rijsberkamp/Meuleveld Wilma Bouman

Kerkweg
Klokkeweg
Bekhof

Rudy Klesman en Corrie de Vries
?

Gerrie de Jong en yvonne Gutterswijk

Banknummer 3102.22.257 t.n.v. Dorpskrant Even Bi'jpraoten te Boijl.
Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. Niet geplaatst
worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend kunnen zijn voor
welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen eventueel in te
korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden niet geplaatst).
Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van ons E-mailadres: dorpskrant@deoosterbrink.nl
of u kunt uw kopij inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2c.

Bij de voorplaat

VAN DE REDACTIE
Anonieme kopij
Sinds jaar en dag hanteren wij het beleid geen anonieme stukken te plaatsen, Hiervoor is destijds
gekozen om te voorkomen dat het Even Bi'jpraoten gezien zou worden als een mooi platform óm
anoniem onvrede te uiten.
Daarnaast is het de redactie voorbehouden om kopij niet te plaatsen indien het geen nieuwswaarde
heeft, maar op wat voor wijze dan ook, schade aan kan richten aan hetzij een pàrsoon dan wel een

organisatie.

Gelukkig komt bovenstaande zelden voor en zullen wij u, als naam en adres bekend zijn, altijd
informeren indien wij de aangeleverde kopij niet geschikt achten voor onze dorpskrant.
De anonieme kopij die wij voor deze editie aangeleverd kregen heeft ons doen besluiten er even heel
kort algemeen aandacht aan te geven omdat het gaat om een nog altijd actueel en groot probleem;

PESTEN.

Het is geen landelijk probleem, maar een wereldwijd probleem en ja
ook in het idyllische Boijlwordt helaas gepest.

Er is al veel over het pestprobleem geschreven,

actiecomités
worden opgericht en via de social media wordt pesten geregeld
onder de aandacht gebracht.
Er worden handvatten uitgereikt aan ouders van het slachtoffertje,
maar ook aan de ouders van het kind dat pestgedrag vertoont.
Helaas blijft pesten met name op scholen een elk jaar terugkerend
probleem.
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Het is menseigen om tn oplossingen te denken, maar het is vooral belangrijk om naar uw kind te

luisteren en hem/haar serieus te nemen.

Probeer al luisterend te achterhalen waaróm uw kind gepest wordt of waaróm uw kind zich wellicht
verschuilt achter pestgedrag...
Bagatelliseer het niet!

Een plagerijtje is oké, een keer fikse ruzie is ook niet erg, maar structureel gepest worden kan

traumatische gevolgen hebben en een levenslange impact hebben.
Namens de redactie,
Henneke Velzeboer

EVEN BUURTEN
Bi'j Harmke
Weggebruikers opgelet: Helen Gorter heeÍt haar rijbewijs gehaald! Gefeliciteerd en veel veilige
kilometers gewenst.

Daniël Derks heeft goed zijn best gedaan tijdens de zwemlessen in de Dobbe.
Hij heeÍt deze zomer zowel zijn B en C-diploma gehaald. Knap hoor!
Een bijzondere mijlpaal op het melkveebedrijf
van de Íamilie Derks: deze zomer heeft daar

voor het eerst een koe 100.000 liter melk
gegeven. Ze heet Roza 104 en is 12 jaar
oud.

Een bestuurslid van CRV kwam

een

oorkonde en herinnering overhandigen.

En namens Friesland Campina werden

zij

verrast met een goed gevulde mand!

Dominique Veenstra is 9 augustus met haar paard AHB Pearl Fries reserve kampioen geworden in de
klasse L2 dressuur met 66.33%. Een prachtige prestatie, gefeliciteerd!

Vrijdagavond 15 augustus zijn we met een aantal buren bij elkaar gekomen voor onze jaarlijkse
buurtbarbecue. Onder het genot van een hapje en een drankje konden we elkaar weer op de hoogte
brengen van onze belevenissen.
Het was zoals ieder jaar weer een gezellig samenzijn dus zeker voor herhaling vatbaar!
Wilbert, Anouk, Hendrik en Carolien, bedankt voor de organisatie en gastvrijheid.
De familie Van der Geest heeÍt er wéér een vrouwelijk lid bij. Deze keer kregen Lotte en Roelof op 13
september een mooi, klein meisje. Gefeliciteerd met Eline en veel geluk met haar!

We hebben een nieuwe bewoonster in onze buurt en stelt zich even voor:

Hollo, miin naam is Coroline Kloet en sinds ougustus woon ik samen met Hendrik Visser op de
Boijlerweg 38, samen met mijn L6 jarige dochter Mojorie. We hebben het hier erg noor ons zin en zijn
erg gelukkig met deze verondering in ons leven. Mojorie goot noar het Cios in Heerenveen en ik heb
miin eigen bedrijf, Sportfit4you. lk ben Personaltroiner en cooch mensen op het gebied van sport. Dit
doe ik bii Het Sportcentrum in Oldeberkoop. Daor heb ik tevens mijn eigen ruimte voor sportmossoge.
Doorbii ben ik voedingscoach en heb ik mijn eigen BGN nummer. Dit houdt in dat ols je een
dieetvergoeding hebt via het ziekenfonds, dat je odvies en begeleiding vergoed kunt krijgen. Noast dit
alles geef ik ook olle groepslessen bij Hét Sportcentrum, zoals spinning, steppen, collanetics, yogo,
pilotes en krochttraining. ln mijn vrije uurtjes wondelen en fietsen Hendrik en ik veel en ook een
rondie op de moter sloon we niet af. Verder maken we er elke dag een feestje von somen met
Mojorie, Myron en José.

Lucie en Anne-Marie.

Rijsberkamp

Meuleveldweg

Bij Janny en John is een dochter geboren Annemarijn, het gaat allemaal goed en namens de buurt
gefeliciteerd en veel geluk met Annemarijn gewenst.
Ze ziin momenteel ook nog druk met de bouw van een jongvee stal , alles loopt op schema dus het
jongvee kan deze winter genieten van een nieuwe stal.
De familie Van Zanden gaf deze zomer weer een mega mooi tentfeest in de kas.....super gezellig..!!!
Wilma is geopereerd, ze heeft de baarmoeder inclusief grote vleesboom laten verwijderen. Het was
een pittige operatie waarvan ze nu herstellende is.
Bij deze bedankt ze de buren voor de lekkere fruitschaal..hmmm....
Franke heeft nog een botsing gehad met zijn spuit, van schrik schakelde hij snel achteruit.....
De controle was even buiten zilnzin, vervolgens schoot hijtoen ook nog achteruit de sloot in!
Op de Meulepolle staat een kunstboom van Ed Wennink onder de naam Dancing Guitars, een filmpje
ervan staat op You Tube. Ed vertoeft momenteel in New York waar hij met zijn zoon op vakantie is.
Lida en Martin trokken voor een weekend op Limburg an,
daar gingen ze fietsen tegen de berg op en dat was barre zwaar man
voor de gespierde Martin ging dat goed, maar voor Lida gingen de meeste hellingen te voet
Ze had de hele nacht liggen dromen, hoe kan ik nou eens als eerste boven op de berg aankomen
Spinazie, vezels en koolhydraten, brachten Lida in alle staten
Een E-bike huren , één keer trappen en de motor begint te draaien
Zo was het maar even of ze stond al als eerste boven op de berg te zwaaien...
Deze zomer zijn Nettie 60 jaar en Roelie en Ed 70 jaar geworden... van harte gefeliciteerd..,..
Het staat mooi dat HAIRSTYLING INGEBORG altijd haar deuren open heeft staan met WELCOME ....
Ze heeft ook een speciaal jaar abonnement... Alleen voor mannen... !

Wilma Bouwman

Geboren:
Op22 augustus is Sylvan Veenstra geboren, zoontje van Mariska en Sebastian en broertje van Floor,
Kerkweg 1-2.

Namens de buurt van harte gefeliciteerd met Sylvan we hopen dat hij
st ra

fijn zal opgroeien in onze

at.

t

Sylvan

Syivan

Roelie Jager verbleef in augustus een poosje in Tjongerschans maar is gelukkig weer thuis.
Zij bedankt de buurt voor de fruitschaal die ze mocht ontvangen bij haar thuiskomst.

Op 30

augustus vond

de

jaarlijkse buurtbarbecue plaats.
Een heel gezellig samenzijn met

een goeie opkomst. Ook een
paar nieuwe gezichten erbij
deze keer. De vriendinnen van
Chiel en Yanick. Wilma Kragt

met

haa

vriend.

r
Leu

kinderen

k om

en haa r
is te

ke n n

maken met hen en weer eens bij
te praten met alle bekenden.
Matt Platje was net die dag uit

het ziekenhuis

ontslagen

en

toch van de partijl
Van het lekkers dat bereid werd
op de barbecue, de salades, fruit enzovoort werd goed gegeten. Een aantal buurtbewoners had voor
het eten gezorgd. Hartelljk dank daarvoor en Tineke en Albert-Jan voor de gastvrijheid.
Joop en Tineke Benders kregen half september hun zesde kleinkind. Hun jongste dochter loëlla en
haarvriend Klaas kregen een zoontje, hij heet Nolan. Opa en oma gefeliciteerd namens de buurtl

Het zat Matt Platje niet mee, hij werd in september nog tweemaal korte tijd opgenomen in het
ziekenhuis.

Groeten van Corrie en Rudy

Wiiwitten heei graag de Kerkweg buren weer heel erg bedanken voor de prachtige fruitmand die w\j
hebben gekregen,
Bedankt !!!
Familie Platje
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't ls weer voorbij, die mooie zomer
De zomer, die zowat begon in mei.....
Het was genieten: op vakantie, maar ook thuis. We zagen vanuit de luie stoel de honderden
deelnemers aan de Vierdaagse van Appelscha voorbij peddelen - veelal met mechanische
aandrijving, dat wel. En we hoorden hen de charme van de Doldersumsestraat en de woonerven
bezingen, evenals de pracht van de zwartbonte koeien in de wei. Niet anders was dat enkele dagen
eerder met de deelnemers aan de paardenmarathon, die vanuit het laantje langs de vennen het
zuidelijke deel van de straat meenamen - puur genieten voor al die mensen.

Goed nieuws was er letterlijk ook voor Wietske Dijkstra. Ze was niet al te vlot meer ter been, dat was
menigeen al opgevallen. Wat bleek: haar heup was versleten. Een dag na de opname had ze het
bevel over haar achtererJ al weer overgenomen en krukken bleken aan haar nauwelijks besteed. Ze
loopt weer als vanouds: als een kievit en de aanbiedingen aan de weg getuigen van veel activiteit in
de tuin en de keuken.
Ook Ruben Kleinhoven kwam (op zondagochtend) via de dokterspost in het ziekenhuis terecht: met
een scheur in een beentje bij de elle boog. Een nachtelijke val over een verborgen draadje was de
oorzaak, een pijnlijke arm in de doek het gevolg. Maar intussen gaat het ook met Ruben weer prima.
Goed nieuws ook voor Jiske Dassen. Haar studietas aan de vlaggenstok duidde op het voltooien van
haar Zwolse studie grafische vormgeving. De nieuwe stap op weg naar haar kunstenaarschap ze| ze
in Groningen, waar ze beroemde kunstacademie Minerva gaat volgen. Een keur van beroemdheden is
haar voorgegaan.

Sommige straatgenoten ontdekten in de loop van deze zomer iels nieuws: in de tuin werden hun

bloeiende bloemen bezocht door opvallend veel bijen. De oplossing: Anne Dassen en Reimer
Strikwerda zijn dit voorjaar en deze zomer op imkercursus geweest en nog voor ze die voltooiden
hebben ze al een bijenvolk aangeschaft in de nieuwgebouwde bijenstal. ln de loop van zomer diende
zich ook nog twee zwermende volken aan, zodat nu zo rond de 70.000 bijen aan de kost moeten zien
te komen. Vandaar dat bezoek aan alle buren.
Er is verandering op til bij nummer 36: inderdaad het huis'Eureka'aan het zandpad, dat sinds 1979 bij
de Leeuwarder aannemer Tjeerd de Jong en zijn vrouw Aukje Hoekstra als weekendhuis in gebruik
was. Vooral wegens de minder Ílorissante gezondheidstoestand van mevrouw De Jong werden de
bezoeken minder frequent, maar vorig jaar deden ze nog volop mee met de barbecue van de straat.
Nu vond men het beter het huis te verkopen. Dat lukte, want snel ontdekten Jelmer en Femke dat het
huis met de mooie naam hen prima paste.
Tenslotte nog de mededeling dat Trijnie Mulder en Reimer Strikwerda deze zomer hebben besloten
dat het de voorkeur verdiende hun verdere bestaan gescheiden voor te zetten. Dat betekende in dit
geval dat Trijnie na 14 jaar Doldersumsestraat is teruggekeerd naar Stiens.
... er leek geen einde aan te komen
Maar voor je t weet, is heel die mooie zomer weer voorbij.
Jeannette en Reimer

Boiil

@o",

De vorige keer hebben we van de buuft geen kopij aangeleverd. Daarom deze keer iets meer van
"Oost".

Bij Rommert en Anneke Jorritsma werd in juni een Campina Boerderij Opendag gehouden. Dat was
een mooie gelegenheid om de nieuwe ligboxenstal te bezichtigen. Hier is plek voor 130 koeien. Het
bedrijf had op de open dag veel bekijks en er waren een kleine 1000 bezoekers. Dat is meer dan Boijl
inwoners heeftl
Eind april vierden Roelof Harm en Gerrie Veenstra hun 50 jarige huwelijksdag en eind juni hadden ook
Andries en Trijntje Nijholt hun gouden trouwdag.

We hadden ook twee vijÍtigers op de buurt: Marcel Binnendijk werd in juli 50 en Grietje Edema zag in
augustus "Sara".

Op 1, 2 en 3 augustus was het geweldig druk op de weilanden van Harm Jan Veenstra. Toen
organiseerde de Friese Aanspanning " MenEvent Boijl". Wat vorig jaar begon met een dressuur-en

vaardigheidswedstrijd, is dit jaar uitgegroeid naar een driedaags evenement. Naast de dressuur- en
vaardigheid op vrijdag, werd het Noordelijk Kampioenschap SMW georganiseerd. Op de prachtige

terreinen van Harm Jan Veenstra en Jan Krans werd geweldig strijd geleverd om middels het
Noordelijk Kampioenschap te selecteren voor het NK SMW klasse 2 en 3 in Driesum Wouterswoude,
dat plaatsvond begin september.
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SteÍan Edema heeft zijn propedeuse "Agrarische Bedrijfskunde" aan het Van Hall lnstituut

in

Leeuwarden behaald en hij gaat in die richting verder met de studie. Zet hem op!

Sanne de Groot is geslaagd voor haar MAVO diploma en doet nu de MBO V opleiding in Assen.
Succes met de opleiding!

Van deze kant gaan ook weer een paar jonge lui naar de basisschool in Boijl. Dat zijn llse Goettsch,
Tara Peters en Jorrit Jorritsma. Het zal niet lang duren en dan komen ze al met hun eerste diploma
thuis, namelijk het "veterstrikdiploma"! We zullen het horen.
Celine Veenstra gaat naar de peuterspeelzaal. Ook deze meíd wensen we veel plezier bij juf Jannie.
lk maak even een sprongetje van jong naar oud.
Buurvrouw Akke Bootsma-de Boer heeÍt 25 jaar met de collectebus voor de nierstichting hier op de
buurt gelopen. Dat is wel een schouderklopje waard.
Het huis van buurvrouw Jansen is inmiddels verkocht en de nieuwe bewoners zijn er druk aan het
klussen. Misschien willen zij zich in de volgende dorpskrant zelf even voorstellen. Wij heten ze welkom
op de buurt en wensen hen veel woonplezier aan de Boijlerweg.
Dit waren de nieuwtjes van Boijl Oost voor deze keer. O ja, ik ben even in mei en juni weg geweest.
Van Saint Jean Pied de Porl ben ik naar Santiago de Compostella gelopen maar daar over zal ik een
andere keer iets vertellen.

lk heb Paul van de Reeweg gevraagd een stukje voor de dorpskrant te schrijven:
Het was een heerlijke zomer die we als het even kon butten hebben doorgebracht.
Op 29 mei organiseerde Fen Yi samen met haar vriendinnen Loes, Yinka en Mani weer de jaarlijkse
theetuin in onze tuin voor het goede doel. Dit keer voor stichting Dierenlot en Kika Kankerbestrijding.
Het was goed weer en lekker druk. Opbrengst ruim 300 euro.
Samen met vriendin Loes Slot is Fen Yi een honden uitlaatservice begonnen en hebben hiervoor een
leuke folder gemaakt:

Honden uitlaatseruice van
Loes

& Fen.

Heeft u een hond maar moet u werken of moet
Wij laten uw hond uitl Ook voor logeer-/
vakantieopvang.
u weg?

Boijl en omgeving € 1,25 per keer.
lnteresse?
ïel: 06 26 77 80 97, 06 15 41 73 81 of 0561 433705.
E-mail : fenvi.klaassen@kpnmail.nl of
loesslot@gmail.com
Fen Yi l(laassen - Eetrouwhaar - Lief voor henden
Loes §lot- Brtruuwhaar - Lisf voor honden

r.

v.

Lin en Fen Yi besloten deze zomer ook 25 cm van hun haar aÍ te knippen en het haar te doneren aan
de stichting Haarwensen die er pruiken van maakt voor kinderen met kanker.
Verder hebben we de tuin iets aangepast. Waar ooit een groentetuin was (het domein van opa), ligt nu
een mooi gazonnetje. Opa vond het onderhoud wat te veel worden.
Op Koningsdag werden we verrast met de geboofte van 4 kuikens. Met dank aan de eieren die
buurman Jan ons gaÍ (en onze eigen broedse kip natuurlijkl). Onze buren leenden ook hun grote
partytent uit voor een barbecue met de collega's van Katja van MEE Drenthe. Katja nam met dit feest
aÍscheid bij MEE Drenthe en gaat verder bij de Hanzehogeschool.
Verder zijn we op vakantie in Bretagne geweest. We hielden rekening met regen, maar hadden twee

weken zon!
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Spannend was ook ons bezoek aan de zondag matinee van het Shakespearetheater in Diever. Ook
toen dreigde de regen, maar brak de zon door. Wat een leuke voorstelling was dat!
De laatstè tijd zijn we met hond Finca vaak te vinden bij de spartelvijver die naast het Canadameer is
gemaakt voor paarden en honden. Echt een aanrader.
Én nu staat de herÍst op uitbreken. Lin zit inmiddels in 3 havo en Fen Yi is bezig met haar laatste jaar
op De Oosterbrink. Time Ílies.
Groetjes,
Paul, Katja, Lin en Fen Yi
Beste mensen, ook van mij de groetjes en een kleurrijke herfst gewenstl
Liane

De Daoken

Boschoordweg

Wist u dat.....

*
*
*
*
*
*
*
*

Jenno Kremer zijn trekker rijbewijs heeft gehaald?
José de Vries haar auto rijbew'rjs heeft gehaald?

lris Mooy in haar eerste schooljaar haar propedeuse heeft gehaald?
Yinka Kremer iedere dag op de fiets naar het Linde College te Wolvega gaat?
José de Vries op kamers in Groningen woont?
Herman Vermeeren inmiddels 50 iaar is geworden en een gezel\igfeest heeft gehad?
We een ontzettend leuk en gezellig tentfeest hebben gehad?
Vrijdagsavonds in de tent een aantal buurtgenoten met hun band op hebben getreden;
Square Melons en Stuck?

t
*
{.

We de organisatie van dit weekend een groot COMPTIMENT willen geven !!! !
Ons jaarlijkse barbecue weer zeer geslaagd is geweest?
Jolanda Krol, Rick en Chris Dumoulin in de Margriet 48 komen met een leuke fotoreportage?

Groetjes Rina en Thea

ffiBrinknieuwsffi
We hebben niet zoveel nieuwtjes maar wel de nieuwtjes die we hebben waren wel heel gezellig
en geslaagd.en eerste hadden we onze hele gezellige buurl barbecue, er waren niet zo veel
mensen als andere jaren maar dat mocht de pret niet drukken.
En ten tweede waren er jarige kinderen in ons midden:
Damian de Vries was 12 september jarig en is 10 jaar geworden.
Jarno Daatselaar was 14 september jarig en is 4 jaar geworden en gaat nu naar de basisschool.
Veel succes en plezier.
Dit was het voor nu en tot de volgende keer.
llse en Abelien
lk wil de buurt bedanken voor de mooie bos bloemen
die ik mocht ontvangen na mijn schouderoperatie
en de daarbij behorende ziekenhuisopname.
Elly van Bennekom

Bekhof
De zomer is weer voorbij, hoewel, als je nu buiten loopt krijg je nog wel een zomer gevoel.
En ons buurtje heeÍt weer niet stil gezeten.

Om te beginnen met Jeffrey. Hoera, eindelijk vakantie dacht JeÍfrey. Maar deze blijdschap was van
korte duur, in het eerste weekend van de grote vakantie mocht hij crossen op het circuit van Rutten
samen met wat vrienden. Maar na een aantal ronden ging het helemaal fout in de bocht. Jeffrey reed
in het mulle zand en ging rechtdoor in de bocht waarna hij in een diepe sloot belandde. Helaas kwam
hij hierbij met zijn knie hard op het stuur en na 3x een bezoek aan de arls moesten er dan toch maar
Íoto's gemaakt worden. Niets te zien maar voor de zekerheid ook nog een MRI scan en ja hoor
......een gebroken groeischijÍ in de knie was het resultaat. JefÍrey is de hele grote vakantie onder de
pannen geweest met dit letsel maar inmiddels voetbalt hij weer en houdt hij het motorcrossen voor
gezien. Hij heeft inmiddels de motor en alle bijbehorende spullen verkocht.
Broer Mike gaat inmiddels net als JeÍfrey ook naar het Linde College in Wolvega, en het bevalt hem
prima.
Dan was er ook een bruiloft, en wat voor een. Bij Arnout en Marloes, en wel op 8 augustus jl.
Naast de boerderij was een mooie
tent opgezet, waarin het bruidspaar
de gasten van harte welkom heette.

rL\l,1l.ll

Daar aan vooraÍ natuurlijk

de

plechtigheden.
Daaraan vooraÍ zoals gebruikelijk het
plaatsen van een boog met roosjes
en een bord. Ja en dat was een hele
klus, want de boog moest wel hoog
(vanwege de melkwagen en de les

die we hadden bij Carla en HenkJan) en breed.

Het bouwen bleek niet zo'n groot
probleem, maar het vervoeren naar

de uiteindelijke plek waar hrj neer
gezet moest worden: Jaaaaaa, dat
was een puzzel. Maar goed het werd
een soorl processie.

De bovenkant van de boog op een
aanhanger achter de tractor en de

poten op de schouders van een
aantal buren en zo ging dat de
BekhoÍweg op, u begrijpt wel,
lachen, veel commentaar en
uiteindelijk, het was al donker! Een
prachtige boog.

Ook deze boog en bruiloft zullen we
niet gauw vergeten....
Al met al was het weer erg gezellig op
het buuftje.
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Bij Carla en Henk-Jan is de ooievaar neer gestreken, zij schrijven het volgende:

Op 1 augustus is onze zoon Björn Willem geboren.
Uit het dorp hebben we vele lieve berichten en Íelicitaties mogen ontvangen. En van de Bekhofbuurt
een prachtig bloemstuk.
We waarderen dit ontzettend! Bedankt!!!!
Groeten Henk-jan en Carla de Jong.
Dan nog een verslag van Bas.....

VAAK BE'J TE BANGE

Sarn.agd

De eerste dag, het vertrek vanaf Ermer strand (Drente), was voor alle
deelnemers een bron van opwinding en sensatie; wat vooral te merken
was aan de woeste uitlatingen van hun (tot dan nog) trouwe opgetuigde
automobielen. Rook, toeters, bellen en muziek maakten ook voor
omstanders de start tot een ware circusattractie.
Eénmaal onderweg richting Chemnitz (D), voortgedreven door een inheemse regenbui, was de

gelegenheid daar om ons over

de opdrachten te buigen. Schweinsteiger, de nieuwe

Duitse

voetbalheld, was de opdracht die onze aandracht trok: zoek een levensecht varken en ga er mee op
de foto op een steiger, als in aanlegsteiger, aan het water met een boot er bij. "Makkelijk!" Riep Thom.
Vervolgens was contact met een loonwerker snel gelegd die ons keurig met varken naar een 1 planks
brede steiger leidde. Met een ondergescheten Suus, maar rete-euforisch zetten we koers richting
kamp.

Na een ietwat moeilijke nacht konden we de volgende ochtend opgelaten voor het eerst gebruik
maken van ons tosti-op-het-dak systeem. Heerlijk met een pakje gesmolten boter omdat het kookpunt
was bereikt in de kofferbak tijdens eerste kilometers. Met volle buikjes en een bak koffie achter de
kiezen ging onze weg verder richting Katowich (PL). De opdrachten waren als volgt: Zoek een
trekhaakdop van het merk BRINK, maak een foto van een vrouw van vóór 1940 (met paspoort) in de
carbage auto teruijl deze in een afgesloten ruimte geparkeerd staat, en, scoor een positieve
zwangerschapstest.

Uitkijkende naar de trekhaakdop vertrokken we naar het dorp waar we een bezoekje wilden plegen

aan het kasteel van onze maat Janco de Jong (houtkachels). Daar aangekomen was

de

zwangerschaps tesi alvast verkregen, echter konden we door de bedrijfsleider niet geholpen worden
aan een zwangere vrouw. Waarop we besloten verder in het dorp op zoek te gaan naar de nog niet

geheel uitgestorven generatie van niet Duits- en Engels pratende dinosauriërs, Maar zelfs na
meerdere pogingen om de vrouwtjes en hun blaffende kietelaar naar het tuinhek te lokken, (allemaal
waren ze onder de indruk van 3 stoere kerels en 1 rooie glow-in-the-dark) kon zelfs onze side-kick
Hendrik (Nederlandse pools-pratende boer) ze niet overluigen van onze goede bedoelingen. Met
hangende hooÍdjes en veel verloren tijd zetten we de gouden Jag weer met de neus richting
vaarroute. Echter een dorp verderop werden de jongens bij een benzinepomp achterom geleid en in
contact gebracht met zeer behulpzame maar ook redelijk beschonken mannen, aan wie met handen
en voeten de opdracht werd uitgelegd. Klappend en lachend kwam t hiervan fungerend als
richtingaanwijzer op de voorzetel terecht om ons naar de plek te leiden. 10 minuten later, in een bos,
waar je het huisje van snoep uit Hans & Grietje verwacht, (in principe goed: heksen zijn vaak op
leeÍtijd) begon het heen en weer gebaar opnieuw. Suus was, zoals de man had begrepen, lijdend
voorwerp in dit verhaal, waardoor al snel de conclusie viel hier geen oud vrouwtje te zullen vinden. Er
is dan ook tactisch besloten de man weer bij zijn vrienden af te leveren. Voor het inchecken op het
volgende rustpunt nog even snel om boodschappen, waar we als door hogere machten alsnog
beloond werden met een zwangere poolse teenager! HOPPA!

De volgende ochtend, met de zon op ons kruin, konden we al onze buren en mede runners uit

Oldeberkoop tracteren op een leuk potje rugby die plaatsvond voor, achter en op, de alsmede
uitgeruste automobielen. De grote dag was aangebroken: op naar Oekraïnel ln Katowice zelf nog
probeerden we eerst nog de morning aÍter pil te scoren die op de opdracht stond. Suus had hier
immers de juiste lichaams onderdelen voor beschikbaar. ln het poolse ziekenhuis, waar de liften eerst

naar beneden gaan waardoor we voor de 2e keer aan dezelfde balie vroegen naar aÍdeling

gynocologie (SteÍÍie riep nog "hey dit is het zelfde bord aan de muur als daarnet!") werd eveneens
duidelijk dat zelfs doctoren van geen andere taal als de poolse taal hadden geproefd. Waar de

jongens nlet met Suus mee de doktersruimte in mochten werd haar al snel duidelijk dat de
verlossingsstoel en het narcose apparaat op scherp stonden. "Bedankt en tot ziens!" Zo snel als wij
1,!

weg wilden met de baarmoeder nog intact uit deze rare omgeving stuitte Bas haast op een ontstane
file van waarschijnlijk nog meer aangedane carbagerunners. "Spannend zat!" Volgens Thom op de

bijrijdersstoel. Wel was dit een uitermate geschikt moment om op het dak de medemens te
vergezellen met een knap staaltje decibellen aan muziek en de daarbij behorende vrolijke
Nederlanders. Omdat de wachttijd aan de grens om Polen uit tergend lang zou gaan duren was dit
een dagje flink doorgassen geblazen. Echter aangekomen bij de grens konden we opnieuw genieten
van ons brede muzikale reperloire, tezamen met een biertje en een potje kaarten met de buren. Waar
Suus 3 uren verder eindelijk voor de grensovergang van Oekraïne (Dit stukje heet dan ook
'niemandsland') in een gebouw opzoek kon naar een wc, was zij niet meer in staat de gouden Jag in
de rij terug te vinden nadat zij de blaas geleegd had. Gelukkig kon de poortwachter haar in een
andere auto kwijt waardoor zij met deze mee kon liften naar de eerste pomp over de grens, waar haar
lieve kamaraden haar waarschijnlijk op stonden te wachten. Echter 20 minuten later werd haar
medegedeeld dat de Jag nog aan de grens stond te wachten omdat er met 4 paspoorten ingecheckt,
ook 4 personen de grens over moesten. Het Tequila Gold Team was in alle staten. Maar Suus nog in
topconditie kon al rennend de poorl weer bereiken waar ze al werd opgewacht door de poortwachter.
"Do you smoke?" Vroeg hij doortastend. "Yes, why? You need a smoke?" Antwoorde Suus zich nog
van geen kwaad bewust. Waardoor de poortwachter nogmaals vroeg: "Yes? you smoke drugs?" "No
no noo! just sigarettes!" Waarna Suus licht geschrokken de auto in sprong. "Ze schieten je niet
zomaat neer jongens hoor!" Wist ze nog wijs uit te leggen aan de nog stoomblazende teamgenoten.
Uiteindelijk kwamen we 3 uur (lokale tijd) aan op lokatie Lviv.
De volgende dag stond ons een prachtige rit te wachten door de bergen van Oekraïne, waar de nog
steeds fitte Suus elk moment van opstopping benutte met een sprintje van de bovenste plank. De
opdrachten bestonden vandaag alleen maar uit foto's van borden en tekens die we langs de route op
moesten merken. Niet geheel verkeerd, aangezien Oekraïnse onweersbuien ook aardig tekeer
konden gaan. Na een lange tocht zonder muziek (Omdat de leiding ons niet uit de gevangenis op zou
pikken) richting Nitra (SK), werd de runnerscamping opgesteld in harlje centrum op een groot
marktplein. De lange tocht belooÍde een nog langer staarlje te krijgen, Maar gezellig was het wel!
4 dagen, 2400 kilometer, en 50 uitvallers later begon dan onze laatste rit weer terug naar Duitsland.
Eging am See om precies te zijn. Waar onze wallen begonnen te groeien, werden de biertjes op de
achterbank wat minder snel aan de mond gezel. Al snel zagen we een groot bord met 'autosloperij'
langs de Slowaakse snelweg, waar we naar alle waarschijnlijkheid wel een autodeur konden scoren.
Deze opdracht was niet bezwaard met voorwaardes als merk, type en jaarlal dus we wisten van te
voren dat de organisatie bedwelmd zou worden onder de deuren. Desalniettemin konden wij ons grote
emperial niet met een kale plek de finish over laten gaan. De deur kostte, volledig ontleed, dan ook
maar 35 euro. Verder op weg bracht de route ons naar het 3 landen punt: Slowakije, Oostenrijk en
Tsjechië. Maar daar waar Bas ons de afgelopen 4 dagen al in de rondte had gereden, was hij volledig
geacclimatiseerd en nam zijn taak als chauÍÍeur zeer serieus. Dus ook de grens met Hongarije werd
nog even meegepakt. Toen Suus bewees het stuur zeker niet over te kunnen nemen, (uitlaat verloren
door een hoge stoeprand) pakte Bas de draad weer op en kon het pad terug vinden richting Wenen.
Eenmaal aangekomen op de eindlocatie, een westerns ingericht dorp, inclusieÍ cowboys en hihi's, was
de opluchting groot en de Íeeststemming optimaal. Dit gevierd te hebben met een letterlijk hete shot
Tequila Gold, (ook deze had in de kofferbak gelegen) doken we het feest in. Daar waar Suus nog kon
winnen met een potje Twister was helaas door ons Golden Team geen geldprijs in de wacht gesleept
met onze voltooide opdrachten. Dit drukte de stemming echter absoluut niet.
De terugreis was, als beloning voor goed gedrag, Bas bespaard gebleven. Thom, die de gehele reis
fungeerde als Thom in't kwadraad, heeft de Jag nog eens een keer goed op z'n staad getrapt
waardoor we Zaterdag 19:00 uur alweer op ons oude vedrouwde zetel in de Bokke (Oldeberkoop)
konden plaatsnemen. Daar, waar uiteindelijk Bas het heldere licht heeft gevonden: "lk zei toch, je
wordt niet meteen neergeschoten"
Dit was het dan weer voor deze keer,
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Boijl Centrum
Hier weer enige nieuwtjes uit onze buurt.

"Tied Zat" uit
De trekker behendigheid wedstrijd, welke werd georganiseerd door de oudejaarsploeg
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De woning Boijlerweg nr.75 (voorheen T. Menger) is verkocht. De nieuwe eigenaars stellen zichzell
wel even voor.
ons
Het is ook "even voorstellen" wanneer je van de ene straat verhuist naar de andere straat. Voor
ziin
Wii
gekocht
hebben.
droomhuis
wfi
ons
waar
eoilterweg,
dé
naar
was het dus van de Ktokkeweg

patrick en Mhairu en wonen sTnds mel op de Boijterweg in ons "Projecthuis". Het eerste proiect is de
woonkamer, waar wij druk mee aan de stag zijn. Wanneer de woonkamer klaar is, zullen er nog vele
projecten komen. NaasÍ het verbouwen-mag er ook nog gewerkt worden. Dit doet Patrick bii
assurantie- en makelaarsbedrijf Ramkema in Oosterwotde en ik werk bii Traiectum, locatie Hoeve
Boschoord. Verder sporten we attebei. Patrick voetbatt hier bij Trinitas, bij het derde en ik volleybal in
het tweede van Steggerda. Ook gaan we graag bii het eersÍe kiiken, houden we van barbecue met
vrienden in onze "nieuwe" tuin die feyens oóx Aà nodige onderhoud vraagt. Koftom, vaak te weinig tiid
voor al de teuke dingen die er te doen ziin.
Groetjes Patrick en Mhairu
Ook de nieuwe bewoners van Boijlerweg 85 (voorheen Brinkman) maken zich bekend:
Beste mensen,

Even voorstellen:
Albeft van Veen en Fathie Jahannama'

Wijwonen sinds 5 maanden hier op Bo't|erweg 85 in Boijt. Alberlis huisschlder en daarnaast doet hii
verkoop van antiek en design goederen.
Fathie heeft kori geteden Fta§pyOeurz in het dorpshuis de Titte georganiseerd en wil iullie bedanken
voor jullie bezoek aan de beurs.
Zij is Shambhala reiki praktiserend en je kunt een of meerdere inwijdingen bii haar ontvangen.
Tevens kun je je inschrijven voor weketijks Chakra meditaties op donderdagavond. Op elke
zaterdagochtend wordt Tai chi les gegeven door Maftiintie Goudsmit.
Spiritueie café wordt elke taatste zóndag van de maand bii ons gehouden en ie kunt ie aanmelden:
om elkaar te ontmoeten, van elkaar te teren en ideeën uitwisselen in de weg van de Bewustwording.
G e s c h i kt vo o r g ei'nte resseerden e n p ra kti se re n d e s p i rit u e I e m e n s e n !
Aanvang: 1 1.00-1 4.30 uur
Vrijwillge biidrage voor koffie/thee en soep.
Andres: Boiilerweg 85 in Bo'ril
Voor meer informatie : www. happv be u rz. nl
Telnr. 06-25451 39 Fathie Jahannama
Ook veftrekken er bewoners uit ons buurtje. Joop en lneke Moes zijn verhuist naar Vledder. Ook de
pastorie is weer bewoond, hopelijk stellen de nieuwe bewoners zich in de toekomst aan ons voor via
de dorpskrant. Tevens wensen we de nieuwe bewoners veel woonplezier in ons buurtje'
Annie Winters
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PROTESTANTSE GEMEENTE
Preekrooster 4e kwartaal

201 4

KERKDIENSTEN PKN
Datum Plaats

Tiid

5-okt Frieslands End / Bovl
12-okt Frieslands End / Makkinqa
19-okt Frieslands End / Elsloo
26-okt

Frieslands End / Bovl

2-nov Frieslands
9-nov Frieslands
1 6-nov
Frieslands
24-nov Frieslands
30-nov Frieslands
7-dec Frieslands
1 4-dec
Frieslands
21-dec

Bíiz. diensten

Mw. H.M. Plomp- den Uiil
Hr. J. Koops

10.00 uur

ds.Riemersma

10.00 uur

Ds.Struiif

H,A.

End / Makkinqa

10.00 uur

Mw. H.M. Plomp- den Uiil

End / Elsloo
End / Boyl

10.00 uur

Mw. H.M. Plomp- den Uiil
Mw. H.M. Plomp- den Uiil

'l

0.00 uur

/ Makkinqa
/ Elsloo
/ Bovl

10.00 uur

Ds.Crom

10.00 uur

Da. Cnossen

10.00 uur

Da. Martens

End / Makkinqa

10.00 uur

Mw. H.M. Plomp- den U
Mw. H.M. Plomp- den U

End
End
End

Frieslands End / Elsloo

24-dec Frieslands
Frieslands
Frieslands
25-dec Frieslands
Frieslands

Voorqanqer

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur

1

End / Boyl

19.00 uur

Mw. H.M. Plomp- den U

End / Makkinga

19.00 uur

De hr. G.Plomp?

End / Elsloo

20.30 uur

Mw. H.M. Plomp- den Uirl

End / Makkinga

10.00 uur

End / Elsloo

17.00 uur

Mw. H.M. Plomp- den Uiil
Mw. H.M. Plomp- den Uiil

Frieslands End / Makkinqa
31-dec Frieslands End / Boyl

10.00 uur
19.30 uur

Ds.Struiif

Frieslands End / Elsloo
4-ian Frieslands End / Bovl

20.30 uur

Mw. H.M. Plomp- den Uiil
Mw. H.M. Plomp- den Uiil

28-dec

10.00 uur

Mw. H.M. Plomp- den Uiil

Protestantse Streekgemeente Frieslands End
Mevr. T. Driehuyzen-Bloem (scriba)
Bercoperweg 58
8423ïT Makkinga

Tel./Íax: 0516-441205

ll.

rf
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Dankdaq qewas en arbeid

e Adventzondao

Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst
Kerstmorgendienst
KerstÍeest zondaqsschool
Oudeiaarsdienst
Oudeiaarsdienst
Nieuwiaarsdienst

INGEZONDEN
Plattelandsvrouwen Zorgvlied en omstreken:
Wij zijn een kleine , gezellige vereniging waar vrou\Men tussen de 18 en LOB lid van
zijn en mogen worden. Absoluut niet oubollig, al doet de naam anders vermoeden.
We hebben jonge en oude leden en een interessant programma. We hebben van
september tot en met mei maandelijks een bijeenkomst op de 1. donderdag van de
maand om 19.45 uur in Villa Nova. Buiten deze avortden om zijn er nog een aantal
activiteiten waaraan u mee kunt doen en actieve inbreng of leuke frisse ideeën zijn
alt{d welkom!
Voor mensen die eens willen neuzen of af en toe willen komen geldt het volgende:
De eerste twee bijeenkomsten zijn gratis, daarna € 5,00 per keer of gezellig lid
worden. Jaarcontributie is € 35,=. Korrr gezellig langs!
Meldt het even bíj onze secretaris: ah.vergee(A1ive.n1
Namens het bestuur wensen wij u gezellige avonden toe!

Proqramma bijeenkomsten 2O14 ^O15:

k**
o 6 november: Knutselen voor
Kerst Ktrst*'nlut5É{5

.

1B december: Kerstviering

Je*lt?

(eigen bijdrage)

o B januari: reisverslag (afwijkende locatie!)
o 5 februari: jaarvergadering en
eendagsbestltur

o 5 maart: invulling avond door
werkgroepje (creatief of spel)

2 april : Gastspreker
Neem

je eigen poezieaTbum mee!

o 7 rnei: verrassingsbijeenkomst
15
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DORPSNIEUWS
Tentfeest Boijl, Groot Succes
IN HET WEEKEND 5.6.7 SEPTEMBER WAS HET DAN ZO VER HET EERSTE TENTFEEST BOIJL.
De vrijdagmiddag was een leuke middag voor de school

met de groepen 5 Um B. Deze hebben eerst levend
stratego gedaan en daarna was het dolle pret op de
lucht glijbaan, met water zeep en mooi weer was het de
perfecte middag voor de kinderen.

De vrijdagavond werd afgetrapt door Exploding Pudding
gevolgd door Stuck en Square Melons. Deze bands
zorgden voor een goed bezochte vrijdagavond.

Zaterdagmiddag werd er een volleybaltoernooi
georganiseerd. 20 teams hadden zich hiervoor
opgegeven. Rond 17:30 was daar dan eindelijk de
spannende finale tussen. OZC (Peter Worst en
Dennis Koops) en de Sunnyboys (Herman Vermeeren
en Tjisko Huisman). Deze werd uiteindelijk gewonnen
door het team uit Elsloo.

De avond werd ingevuld door de band Alice Springs die

";í
§

de hele tent op z'n kop wist te zetten. Met ruim 450
bezoekers was dit een zeer geslaagde avond. Ook
tijdens de rustmomenten van Alice Springs wist DJ
Michel er een feest van te maken.

4
Zondag morgen was het voor de organisatie alweer vroeg uit de veren. Om 09.00 uur kwamen de
eerste motoren het terrein op van de Nuttert van der Heide rit. Deze rit startte om '10.30 uur met ruim
100 oude motoren. Voorzien van brood, koffie of wat fris reden ze tot +/- 15.00 uur door
Weststellingwerf heen om vervolgens met trots de prijzen in ontvangst te mogen nemen bij de

feesttent.

Zondag avond werd afgesloten door Dj Roepie, de leuke act van de lokale Slokkie Boys en de goed
spelende Rick en Jasper Dijkstra. Ook werd de organisqtie op het podium geroepen deze werden
bedankt door de bezoekers voor het organiseren van dit 1"t" tentfeest Boijr.
Langs deze weg willen wij graag alle vrijwilligers enorm bedanken, jullie waren top!!
We zien graag iedereen weer over twee jaar voor de 2e editie van Tentfeest Boijll!
De Tentfeest Boijl organisatie,
Renee van Zanden, Marc Platje, Robin Dam, Yanick Wieldraaijer, Jeroen Bokkers, Joey Bergsma,
Matthijs de Jonge en Ryan Greaves Lord
16
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'Jan en Jeltien'
Met enige regelmaat lezen we in de krant over echtparen die 60 - 55 of zelfs 70 jaar getrouwd zijn. Wij hebben in ons dorp een echtpaar gekend dat op 3 maanden na 74 jaar getrouwd was.
Jan Zuilen Jeltje Veldhuizen. Beiden overleden zein L964
Zowel Jan als Jeltje groeiden op in het 'Oosterse veld' in 'Boijl' Ze kwamen beiden uit een
gezin waarvan 8 kinderen in leven bleven en wat is toeval, samen brachten ze ook acht kinderen groot.
Jan, geboren in 1867 ging naar school in 'Oosterstreek'en Jeltje, 2 jaarjonger van 1869 ging
in 'Boijl' bij meester Schievink naar de school, die toen nog naast de kerk stond. Ze hebben
als kinderen waarschijnlijk niet vlak bij elkaar gewoond.
Die zelfde kinderen moesten al vroeg meehelpen voor 'brood op de plank' en Jan vertelde er
graag over. De jongens moesten o.a. twijg snijden. Ze liepen wel tot aan 'Appelscha' toe.

De twijgen werden thuis geweekt en geschild waarna er
korfjes van gevlochten werden.
Jarenlang 's winters dé thuisarbeid voor het hele gezinnen in
en rond Noordwolde en belangrijk voor wat extra inkomen.
Jan werkte in de ontginning van
het veen, vooral in 'de Krim' in
'Drenthe' Ook hielp hij met het
graven van de 'Smildervaart'
(die met de hand gegraven

werd) De mannen waren de
hele week van huis, liepen in
het weekend naar hun gezin, zondags weer terug en maandag weer op tijd present bij de
veenbaas. Ze hadden ook hun verzorging nodig en daarvoor werd een meisje ingehuurd. Een
ketemeid. Jeltje was zo'n ketemeid.
Jan en Jeltje trouwen op 13 september 1890.
Ze hebben dan nog geen huis en geheel naar de gewoonte destijds, terwijl het jonge paar op
het gemeentehuis trouwt, bouwen familie en buren een plaggenhut voor hun. Daar hebben
ze niet zo heel lang in gewoond. Hun eerste kind wordt op Lu Kerstdag 1890 geboren. Later
hebben ze een stenen huis aan de 'scheisloot' Een groot woongebied met zandpaden ten
noorden van de huidige 'Oostvierdeparten'
Ze hebben wat geiten (de koe van de armen) en later zelfs een bunder land voor een echte
koe. 's Winters verdient Jan soms wat bij.
Voor hun huis is een groentetuin met steevast een veldje boerenkool. Uit het voorraam mist
een stukje glas wat afgedicht is met een los glasplaatje en Jan had een geweer.....! Menig
haas legt in het maanlicht zó het loodje.
20

Ook tegenslagen kruisen hun pad. ln L896 als ze al 3 kinderen hebben krijgen ze een tweeIing. Antje en Johanna. Het is dan nog de gewoonte om bij de buren te
I
gaan 'avondpraten' Baby's die nog borstvoeding krijgen gaan mee in
de schort van de moeder. Bij aankomst blijkt dat Johanna net 3 maanden oud waarschijnlijk gestikt is. Antje wordt ook maar 8 jaar oud. Van
hun overige 8 kinderen bereiken er vijf een zeer hoge leeftijd.
ln 1938 na rond de 70 jaar 'Oosterse veld' verhuizen ze naar de 'Boijlerweg' nr.71 Aan de verharde weg én elektrisch licht! (op de bovenste
plank in de kelder staat wél altijd dit kleine olielampje voor 'geval van
nood' bij de hand!)
Ze houden ook daar in de schuur wat geiten die's zomers grazen aan de
Boschoordweg. 's Morgens gebracht en 's avonds weer terug. Jeltje
kookt pap van de melk. Jan is o.a. grafdelver en int ook kwitanties.
Als ze 65 jaar getrouwd zijn in L955 krijgen ze van het dorp een mooie 'Toggenburger' geit,
die de schooljeugd komt aanbieden.
Het zijn grote familie bijeenkomsten met 8 kinderen, hun partners en 28 kleinkinderen.
Fa. 'Rohé' vraagt Jan of hij mee wil werken aan
een artikel over de vlechtindustrie van 'Noordwolde'. Een oude vlechter van rond de 90 jaar bij
zijn huisje, levert dan een mooi plaatje op.
ln 1960 zijn Jan en Jeltje 70 jaar getrouwd. Ze
hebben al goud en diamant achter zich en iemand
vraagt Jan: 'En hoe heet dit dan' Zijn antwoord:
'Dat zal dan wel atoom wezen'
I Hij vertelt de journalist van de krant dat ze heel
i blij zijn dat ze nu 'van Drees trekken' De A.O.W.
wet is dan 4 jaar, sinds 1956 van kracht.
Er zijn felicitaties van de burgemeester en de NOS
komt opnames maken voor het journaal. Het
dorp zit's avonds
voor de buis.
' Fa. Veurman uit massaal
'Noordwolde' plaatst een T.V.
, toestel bij hun thuis en zo kunnen ze zichzelf beI kijken. (Jan gaat wél 's avonds met de zaklamp in
de schuur kijken of er geen vonken van de kabels
: komen want hij vreest zowel vuur als onweer!) Bij
het werken in het open veld van het veen zal een fikse onweersbui zeker niet ongevaarlijk
geweest zijn!
92 en 94 iaar oud trekken in ze bij het gezin van hun jongste dochter en schoonzoon op nr.
85. Die is gestopt met de smederij en ook het winkeltje in potten en pannen is opgedoekt. Ze
wonen nog2jaar in de vrijgekomen ruimte.
Na 73 jaar en 9 maanden samen het leven te hebben gedeeld, overlijden ze óók kort na elkaar in 7964. Jan in juni en 3 weken later Jeltje.
Elk op een maand na zijn ze 95 en 97 jaar oud geworden.
namens de'Werkgroep Archief'
Jellie Menger.
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Hartreanimatie en AED bediener

Beste Boijligers,

Zoals reeds aangegeven in een vorige editie van onze dorpskrant, heb ik (Wim van de Hoef) alle
zaken betreÍÍende het gebruik, onderhoud etc. van het AED apparaat, die in een groene kast aan de
gevel bij de ingang van het dorpshuis zit, inclusieÍ de haftreanimatie over genomen van Lucie Gorter.
Op dit moment is er een lijst van deelnemers (3" versie) bekend in het dorp die in het bezit zijn van
een ceftiÍicaat, BHV gecertificeerd met aantekening reanimatie/AED of EHBO-diploma, en daarom
bevoegd zijn voor het uitvoeren van een reanimatie, en het bedienen van het AED apparaat.
Via de docente mevrouw Margje van der Meulen, die voor u in ons dorp mede de lessen verzorgd heb
ik een lijst ontvangen waarin minder Boijligers op staan dan op de genoemde uitgegeven lijst.
Graag zou ik deze lijst weer geheel up-to date willen maken, om zo te weten te komen wie er bevoegd
is om genoemde handelingen te mogen uitvoeren.
Het kan tenslotte van levensbelang zijn.

Mijn vraag, en tevens een verzoek aan u, is om mij te bellen of te emailen en u kenbaar te maken om op een nieuwe bijgewerkte lijst te
komen, en willen staan, zodat we u kunnen bereiken bij calamiteiten in
ons dorp.

Graag uw naam, adres, teleÍoonnummer thuis, en uw mobiele teleÍoonnummer.

U kunt mij

e-mailen op:w.vandehoef@home.nl,
telefoonnummers 0561-850817 oÍ 06-83142796

of

secretaris@ehbonoordwolde.nl,

en via

de

Laata.u.b. watvan u horen, zodatwe weerzo snelals mogelijk, een nieuwe en goede lijst hebben die
op orde is.
Alvast bedankt voor uw medewerking in deze, zodat we weer weten wie we kunnen bereiken mocht er
zich iets voorvallen.
Het gaat uiteindelijk om het hulpverlenen aan een medemens.

Het bestuur van dorpsbelang
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Dorpsbelang heeft onderstaand bericht ontvangen van de Provincie Friesland, wellicht
interessant voor uw vereniging of instantie indien u subsidie wilt aanvragen.

Provinciale subsidie voor Leefbaarheidsprojecten,,Fan 0nderen Op',
Net als u werkt de provincie Fryslàn met haar paftners aan een

leefbaar en toekomstbestendig platteland. Daarom stelt de
provincie voor de tweede keer dit jaar geld beschikbaar voor
ideeën en initiatieven die de regio mooier en sterker maken.
Verenigingen en stichtingen kunnen dit najaar subsidie aanvragen
voor projecten in Zuidoost-Fryslàn. De exacte data dat aanvragen

mogen worden ingediend, publiceert de provincie binnenkoft.
Voorbereidend hierop kunt u vast advies vragen bij de
contactpersoon van uw gemeente.
Het moet gaan om projecten met een reqionale betekenis die de leefbaarheíd van Zuidoost-Fryslàn op
één oÍ andere manier versterken.
Denk hierbij aan versterking en ontwikkeling op het gebied van:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

milieu, duurzaamheid, mobiliteit, toepassing van digitale middelen,
landschap & natuur,
toerisme, plattelandseconomie, bedrijvigheid,

landbouw,streekproducten
de identiteit, de verhalen van het gebied, cultuur, historie,
de levendigheid, leefbaarheid van platteland, welzijn, sociale samenhang,
de organisatiekracht op het platteland en in de dorpen (tot 5000 inwonerè),
de kwaliteit van wonen op het platteland,
binding tussen inwoners, ouderen, jongeren met het mooie Zuidoost-Friese leefgebied,
gecombineerdethema's,
zoals die van de drie o's: ondernemers, onderwijs, overheid
of met als uitgangspunt de drie p's: people, planet, proÍit.

.
.

Criteria
Enkele belangrijke críteria zijn:

o
o
r
o
.

Een groot oÍ breed draagvlak (via inzet van uren en/of Íinancieel), betekenis voor de (hele)
regio en doorwerking van het project over vijf jaren.
Wanneer het een dorp betreft, dan tot hooguit 5000 inwoners.
Het moet echt om projecten of processen gaan. Reguliere activiteiten oÍ achterstand in
onderhoud komen niet in aanmerking.
Uw oemeente moet minimaal 10% willen meefinancieren in het proiect.
Alleen stichtingen en verenigingen kunnen aanvragen.
Voor meer informatie contact opnemen met de contactpersoon van uw gemeente.

Adviescomm issie:'PlatÍorm Zuidoost-Fryslàn,
De provincie beschikt over een adviescommissie van maatschappelijke organisaties en overheden uit
uw gebied, het 'Platform Zuidoost-Fryslàn'. Dit Platform geeft de provincie advies over de ingediende
subsidieaanvragen.
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II

Beperk budget

J

t

De komende aanvraagronde is er een beperkt budget
beschikbaar van € 100.000,-Hierdoor zal het 'Platform
ZuidooslFryslàn' bij overvraging een voorkeursvolgorde in
de projecten moeten vaststellen. Dat houdt in dat niet alle

ook

daadwerkelijk gehonoreerd kunnen
worden. Subsidie aanvragen betekent dus niet
aanvragen

automatisch subsidie krijgen. De maximale subsidie is25"/"
van de subsidiabele kosten. lnzet van eigen uren oÍ van
vrijwilligers kunt u meetellen in de begroting en dekking
van kosten tegen een vast uurtarief.

Vraag advies vooraÍ! Contactpersonen
lnventariseer uw mogelijkheden en vraag advies vooraf. Meer informatie over de regeling "Fan
0nderen Op" vindt u op www.frvslan.nl/streekwurk. HeeÍt u, na raadpleging van de spelregels, vragen
oÍ een projectidee? Neem dan contact met de gemeente.
Gemeentelijke contactpersoon in Weststellingwed is dorpencoördinator Klaas
Hallema: K.Hallema@weststellinqwerJ.nl

Voor regionale(gemeentegrensoverschrijdend) & streekprojecten, het 'loket' voor de streek:
Programmabureau Zuidoost

zuidoost

@

Íryslan. nl

Kern met Pit
Beste wijkraad, dorpsbelan g of wij kverenigin g,

Ken je mensen die iets aan hun leeÍomgeving willen
verbeteren?
Via de wedstrijd Kern met Pit kunnen bewonersgroepen aan de slag om hun idee voor de
leefomgeving

binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Gedurende het
uitvoeringsjaar staat KNHM voor hen klaar met advies. HeeÍt de bewonersgroep hun doel bereikt?
Dan ontvangen ze het predicaat Kern met Pit en duizend euro.

Jouw medewerking
Om zoveel mogelijk bewonersgroepen te bereiken, wil ik graag jouw medewerking vragen. Wilje Kern
met Pit kenbaar maken in jouw netwerk via meegestuurde Íolder? Persoonlijk contact werkt immers
het beste! Daarmee stimuleer je bewoners hun leeÍomgeving te verbeteren en stel je hen in de
gelegenheid daar waardering voor te ontvangen.

lnschrijven voor Kern met Pit
Geïnteresseerde bewonersgroepen kunnen zich inschr'rjven van 1 september tot en met 31 oktober
2014. Wilje meer weten? Ga dan naar www.kernmetpit.nl oÍ neem contact op met KNHM via 026
445 5146. Bij voorbaat dank voor je medewerking!

-

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

24

Dorpsvisie Boiil 201 5 - 2020
(Een vitaal dorp voor iong en oud)
Na de brainstormsessies voor alle inwoners, de bijeenkomsten met de 'sleutelfiguren'en

de

werkgroepen, nadert de dorpsvisie haar deÍinitieve stadium.
Een concept met wensen, ideeën, aanbevelingen, enz. uit alle 6 de werkgroepen, aangevuld met
overkoepelende zaken zoals bv. :woningbouw, glasvezel, duurzaamheid, communicatie, cultuur, is 16
sept. jl. besproken met de sleutelfiguren. Een aantal ideeën is inmiddels alten uitvoer gebracht.
Van enkele voorbeelden daarvan treft u hieronder een verslag aan.
Niet alleen de concept wensenlijst is gereed, ook de tekst, de lay-out, enz. van de conceptvisie is
klaar. Begin oktober zal het bestuur van Dorpsbelang er een deÍinitieÍ oordeel over vellen. Daarna zal
het geheel geschikt worden gemaakt voor de drukker. ln november zal de ofÍiciële overhandiging
plaatsvinden. Hiervoor wordt u allen t.z.t. uitgenodigd.
Ouderen - De maandelijkse fietstocht
Gezien het aantal deelnemers(sters) is de maandelijkse Íietstocht voor 65
plussers een succes.
Slechts 1 keer gooide het weer roet in het eten, alle andere keren hadden we
prachtig Íietsweer.
ledere keer nam bij toerbeurt iemand anders het uitzetten van de Íietstocht voor
ziinlhaar rekening en dan ontdek je hoe mooi we hier eigenlijk wonen en hoeveel mooie tochtjes je in
de omgeving uit kunt zetten.
Kortom het was altijd plezierig en gezellig met onderweg nog even een keer ergens aansteken voor
een kop koÍfie/thee met desgewenst iets lekkers erbij.
Woensdag 1 oktober is het voorlopig alweer de laatste keer, we hopen er dan weer een leuke middag
van te maken.
Tot dan. - Aize Marks

Ondernemen in Boijl
Uit de gegevens van de Kamervan Koophandel blijkt, dat in Boijl 180 ondernemingen gevestigd zijn,
van groot naar klein. Velen daarvan zijn niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld de AHB, de campings of de
landbouwbedrijven, maar ze zijn er wel!

ln de voorbereidingen voor de Dorpsvisie hebben wij met een groepje ondernemers gebrainstormd
over wat wij willen of nodig hebben om goed te kunnen ondernemen in ons dorp. Daarnaast of er
samenwerking mogelijk, of wenselijk, is om elkaar te versterken.
F

)é*

Je kunt dan denken aan de aanleg van glasvezelkabels voor snel
internet, goede bereikbaarheid van mobiele telefonie, het opzetten
van een energie coöperatie, een zorg coöperatie of het houden
van een 'Ondernemersborrel' om elkaar eerst eens beter te leren
kennen.

Nog dit jaar willen we proberen een dergelijke bijeenkomst te organiseren en dan ook te polsen of, en
wat voor wensen er leven.
U hoorl dus weer van onsl
Namens de Ondernemerswerkgroep,

Anne-Marie van der Geest
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Let op: Breedband heeÍt de toekomst! Meldt u vrijblijvend aan
op www.frieslandopqlas. n I
fry'slàn
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Fresiord.CSir-is,nl

Fryslàn investeert tn breedband
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Op rvoeusclag 25.jturi hetrben cle Prr'»-inciale Staten r-an Fn,slan besloten 60 miljoen te
iur-esterett in lrreecltrancl. In rpril20l5 start cle pror-incie rnet een E]reeclburclti-rncls ell een
Breeclbanclloket. Hiemree ottclersteunt cle provincie cle aanleg vall eell nehverk t-oor snel
iuternet in cle lruitengebieclen r-m Fn-slirl \\-r.rÍu' llog geell kabel- r.rfl glasvezelaansluiting
Itatts-ezig is. De pror-iucie ziet hoogrraarclig (glasvezel)breeclbancl als belangrijke Íirctor r-oor
het r-eiligstelleu r-au cle leetbaarheicl en het ber-orclerell \-ol1 cle economische onhr-iktr;eling r-an
het plattelantl.
\\:r'rottt n in een buitengebiecl r-an Frieslurcl ert s'ilt n t'rok een gr'recle en snelle
iutetnetr-erbincling'l Nlelclt u zich chn aan op xl-rv.fiiesllndopghs.nl ItÍet cleze u-ebsite
lrrengt cle plrvincie sanlell met cle coiiperatier-e r-ereniging Fn'slin Ring in beelclsaar cle
behoetle aau suel iutetnet het grootst is. Het komencle half.iaar s'c'rrclt gestart met de
voorbereicling op tirnclslanrr:rgen voor cle aanleg van glasrezel.
Door het r-erstrekken r-au zachte leningen en r-rf garanties r-oor cle Í'inanciedng \-an initiatier-en
t-oor snel intemet" rr,il de pror-incie Frr-slin stimuleren clat gla,svezel rr-r'rrclt aangelegd. Per
rvoning u-orclt eeu eetunllige lansluitsubsidie r-an masirnaal €500"- r-erleend. Hierdoor bliiven
de aansluitkosten t't'ror de einclgebnriker biruren cle perten. Het Breedbandloket u-orclt
opgericht our keturis. intbnnatie en onclersteturing te [rieclen atn breeclbandinitiatier-en.
Eeu aautal dorpeu en gebieden doen mee flÍu1een pilotpro.iect. \\-aaroncler Langeclijke.
Brekkenpolcler" \\'t'rttclseucl eu De -l Doarpen. \Iomenteel s,orden deze aanrragen beoorcleelcl
door cle proviucie. Nlar r-ent'achting n-ordt in het najaar r-an 201-l gestaft met cleze projecten.
Nleer inÍirmurtie r-inclt u op cle rr etrsite

r'm

cle

pror-incie.

Op de bijeenkomst voor de ouderen in het dorp zijn er opgaven geweest om spelletjes te doen. Op 17
september j.l. heb ik geprobeerd deze groep mensen bij elkaar te krijgen. Het was erg moeilijk voor de
meesten om een gaatje in hun overvolle agenda te vinden.
Wanner er nu mensen zijn om dit alsnog van de grond te krijgen, zou ik willen zeggen:

Kom met suqqesties!!!!
Er zijn natuurlijk al diverse activiteiten.

o
.
.
.

Het koersballen kan er nog deelnemers bij hebben, graag mannen.
Ook is er een kaartgroep.
Belangstelling is er ook voor bridgen. Als u dat ook hebt: GEEF U OP.
Ook zijn er danslessen gestart. De komende 10 weken iedere zondag om 18.30 u. in De Tille.

Hebt u nog andere ideeën,
Laat het horen
Andries Bastiaans, Boijlerweg 98,8392 NL Boijl, tel. 0561-421685,
Email: neanbas @ home.nl

bij:

Namens het Bestuur van Dorpsbelang,
de com missieleden dorpsvisie,
Wim van de HoeÍ
Ben Lubberdink
Geed Pijlman

?--1

tt\
'.'!rt\

.

;,,,
:

Gemengd Koor Boijl
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:
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ln november bestaat het koor 75 jaar.
De viering is op 8 november met een
jubileumconcert in Dorpshuis de Tille.
Het programma is heel gevarieerd, ook wordt medewerking verleend door Mirjam Cornelisse en Henk
Korneef

.

ledereen is welkom op dit feest.
Tevens geeft het Gemengd Koor Boijl op 1 9 oktober om 14.30 uur een concert in de dorpskerk van
Oosterwolde.

Wie het wel wat lijkt mee te zingen kan in de pauze of na aÍloop geïnformeerd worden.
Ook hier bent u van hade welkom.
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Dorpsgemeenschap & Kinderwerk
Het nieuwe seizoen van Dorpsgemeenschap & Kinderwerk staat alweer voor de deur en ook dit jaar
hebben we weer leuke activiteiten voor u. Dit betekent dat onze donateurs de eerste twee weken van
oktober iemand aan de deur kunnen verwachten met de donateurskaarten en een programma. De
kosten om donateur te zijn bedraagt € 5,00 per persoon. Hiervoor kunt u aan alle activiteiten van
dorpsgemeenschap gratis mee doen.
Wel verandeft er wat voor de kinderen van de basisschool. De activiteiten van kinderwerk zijn gratis
voor kinderen van donateurs. Kinderen van niet donateurs betalen € 1,00 per persoon om mee te
kunnen doen. Dit zal ook via de weekinÍo van de basisschool kenbaar worden gemaakt.
Bent u geen donateur maar wilt u dit wel worden dan kunt u dit doorgeven op één van onze avonden
of doormiddel van het overmaken van € 5,00 naar rekeningnummer: NL4SRABO 0310236037 onder
vermelding van uw naam en adres.
Lijkt het u leuk om activiteiten te helpen organiseren, wilt u helpen bij één van de activiteiten oÍ heeÍt u
goede ideeën voor nieuwe activiteiten geef dit dan door aan één van de bestuursleden van
Dorpsgemeenschap of Kinderwerk.
r:.
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Programma 2014-2015

KW
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oktober

21

november Spel&

Quiz

voor meer informatie zie weekinfo school
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november Spel&

Quiz

aanvang 20.00 uur

DG
KW
DG
DG
KW

januari
17 januari
31 januari

KW

6 maafi

DG
DG

voor meer informatie zie weekinfo school

Bingo

The Battle

voor meer inÍormatie zie weekinfo school

Bingo

aanvang 20.00 uur

Wampex

Opgeven voor 10 januari

Playbackshow

voor meer informatie zie weekinfo school

{

Kinderdisco

voor meer informatie zie weekinfo school

I

7 maarl

Bonte Avond

Opgeven voor 14 februari

30 Mei

Autopuzzeltocht

starttijden volgen later

16

13

Íebruari

I
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Het is belangrijk om u op te geven voor de Wampex en de Bonte Avond. Deze

activiteiten kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname. Mocht

er

niet

voldoende deelname zijn voor de Bonte avond dan wordt deze vervangen door
een thema feest. Opgeven voor deze activiteiten kan bij Hendrik oÍ Jorrit via de

mail en dient uiterlijk 3 weken van te voren binnen

zijn. hendrik marks@hotmail.com

oÍ

te

iorritiandevries@hotmail.com

Mocht u vragen hebben over de activiteiten stel deze dan gerust aan één van de bestuursleden. Voor
Kinderwerk zijn dit Aukje, Wendy, Miranda en Joyce. Voor Dorpsgemeenschap zijn dit Marjan, Marian,
Hendrik en Jorrit.

28

Wandelclub 60+
Hierbij een klein verslag van de wandelclub 60+.
Enige maanden zijn we begonnen. Stoere 60+ ers.
Zeker stoer, want de eerste wandel avonden waren in de
regen en werden een soort survival tocht.

'l_

't
I

Maar wat hebben we gelachen en dat is de reden dat we
besloten om wekelijks i.p.v. een keer in de maand te
wandelen.
Het werd steeds gezelliger. Soms werd er koffie naar het
eindpunt gebracht en genoten we van een natje en een
droogje in de avond zon.

I

Ja , want na 3 regen tochten hebben we
alleen maar mooi weer tochten gehad.
Het is echt genieten.
Dus zijn er nog mensen die mee willen
wandelen!!!!! Kom er gerust bij, hoe meer
zielen.....hoe meer vreugd!

Opgeven bij Liesbeth Bottema

l'-e
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Toneelvereniging Nut en Genoegen
Onze oproep in de vorige dorpskrant voor het oprichten van een jeugdtoneel
groep heeft 2 reacties opgeleverd. Helaas is dit aantal te weinig om van start
te gaan. We hopen dat degene die wel belangstelling hebben over een aantal
jaren nog enthousiast zijn om zich aan te melden bij ons.

Op 13 december a.s. hebben we onze jaarlijkse uitvoeringen.
's Middags vanaf 14.00 uur en 's avonds om 20.00 uur in de Tille.
Dit jaar hebben we gekozen voor het toneelstuk "Als je voelt wat ik voel, dan zeg je ....." geschreven door
Evelien Evers. Het stuk speelt zich af in de eetkamer van een garagebedrijÍ waar moeder Sien er het beste van

probeert temakenmaardatvaltnietaltijdmee.......EenkomischblijspelinSbedrijven.
We zien u allen graag op de 13" in dorpshuis de Tille.
Namens het bestuur - Alletta de Weert

Dames gymclub 55+

We zijn op 3 september weer begonnen en er is ruimte voor nieuwe leden.
Elkewoensdagmorgen (van septemberím april) gymen we in ons dorpshuisvan g.0O- 10.00 uur.
We hebben een goede en gediplomeerde lerares. Ze heet: Maja Kuit.

We beginnen met lopen op muziek en doen ondeftussen allerlei oefeningen.
Daarna komen andere spieren aan bod en gaan we materialen gebruiken,
zoals zachte ballen, stretch doeken, pittenzakken, stokken, vangnetjes en nog vele andere. leder doet
zoveel zij kan en dat verschilt per persoon.
We voelen ons er goed bij en het is erg gezellig, zodat ook de lachspieren een beurt krijgen.
Dat het ons goed bevalt blijkt wel uit het feit dat we in september 35 jaar bestaan en er zijn nog enkele
dames vanaf het begin lid.
De beste manier om te weten te komen of het iets voor u is, is een keer meedoen.
U kunt meedoen vanaÍ 50 jaar en de eerste 2 lessen zijn vrijblijvend en gratis.
Daarna kost het € '12,50 per maand. Bij veel nieuwe leden gaat de contributie omlaag.
U kunt met een van de leden mee komen of zich opgeven bij:
Janny Ouwerkerk 06 30544348
Maartje Bergenhuizen 0561 421816
Mariëtte van
0561 421353

Stee
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NA LANGE TIJD WEER GELEGENHEID TOT DANSEN IN BOIJL
Dansen bij Blaauw geeft u weer de gelegenheid om dansles te nemen in dorpshuis de Tille. Na een
succesvolle Open Dag afgelopen zaterdag 13 september zijn er diverse mensen geweest die zich
hebben ingeschreven voor de danslessen voor dit seizoen.
Tijdens de Open Dag was er volop gezelligheid en kon er genoten worden van een prachtige
demonstratie van een toppaar in wedstrijd kleding. Onder het genot van een kop koffie en een drankje
werd er informatie gegeven over de danslessen door dansschool houder Edwin Blaauw.
De eerste groep is gestaft op zondagavond 21 september, maar u kunt zich nog altijd inschrijven voor
de komende lessen.

Wacht niet te lang....TEL 06 36 115 679
OÍ stuur een mailtje naar: dansenbijblaauw@gmail.com
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SPORT
Volleybal
SDO GEEFT CLINIC AAN BASISSCHOOL LEERL!NGEN!
Het Buurtsportwerk is van start gegaan in de gemeente Weststellingwerf. Met de inzet van
buurtsportcoaches wordt sport- en beweegaanbod ondersteund en gecreëerd voor alle
/-(G\
I />7^^ inwoners. Op donderdag 11 september 2014 is er een kick-off evenement georganiseerd

\ ( §tD )

waarbij het officiële startsein van het Buurtsportwerk is gegeven. Dit vond ptaats in
Noordwolde, in en rondom sporthal De Duker. Naast spoftactiviteiten voor jong en oud,

werden de buurtsportcoaches gepresenteerd.

-/

Ongeveer 100 kinderen van groep 7 en 8 van De Vensterschool en De Oosterbrink
hebben een volleybalclinic gevolgd georganiseerd door sDo. Verdeeld in 4 groepen
konden de kinderen naar dans, badminton, volleybal en free-running.
Jeugdtrainster Renee Booiman had een mooi programma bedacht en Maftine van

Valkenhoef en Jeannette Kleinhoven hebben hierbij geassisteerd. Eerst werd er
begonnen met een korte warming-up, de jeugd werd verdeeld over 6 velden. De
teams moesten 3x overgooien en de bal proberen op de grond te krijgen bij het
team aan de andere kant van het net. Daarna werd er aan de bovenhandse en onderhandse techniek
gewerkt. Na dit even te hebben geoefend met 2 tallen was het tijd voor een echte wedstrijd. De teams
moesten nu overspelen om zo de punten te pakken. Het was soms wel wat kort tijd, maar iedereen was
enthousiast bezig.

Naar aanleiding hiervan willen we graag jeugd uitnodigen om 4 keer gratis mee te trainen! De jeugd tot 12
jaar traint op woensdagavond van 18:00 tot 19:00 uur in Sporthal De Duker in Noordwolde. Neem contact

op met Jeannette Kleinhoven voor meer informatie via secretariaat@vv-sdo.nl en/of telefoonnummer
0561-421387. OÍ kijk op onze website www.w-sdo.nl.

Voetbal
VV TRINITAS TERUGBLIK EN SEIZOEN 2014.2015
ln de nog jonge historie van de club zijn al een hoop mooie dingen gebeurd onder de naam Trinitas. Een
hoop sportieve prestaties zijn geleverd in de voorgaande seizoenen en ook dit jaar hopen wij weer veel
mooie prestaties te leveren in het blauw-zwart.
Waar wij vorig jaar de keuze hebben gemaakt om met jeugdaÍdeling in grote selecties het seizoen in te
gaan hebben we er dit jaar voor gekozen om vooral iedereen in elke leeftijdscategorie aan het voetballen
te krijgen, wat zowel de invoering van de 81 betekende als het opstar(en van een meisjesteam!

ln de toekomst is dus niet alleen
voor de leeftijdscategorie tot 18
jaar voor jongens maar ook voor
meiden de mogelijkheid om in
het meisjesteam of de dames
mee te trainen/voetballen, een
zeer welkome aanwinst voor de
club.

Op de foto v.l.n.r. (boven):
n G orte r (trainste ),
Marret van der Wijk,
Mandy Goddijn,

H ele

Jolien Veenhouwer,
Yinka Kremer, Daphne Quak,
Leonie de Weert (trainste),
(onder): Talítha Blum,
Chantal de Vries, Tessa Mulder,
Amber Fabriek, Fen-Yi Klaassen

Naast dit sportieve succes is de club ook op andere Íronten aan het groeien. Zo is het sinds dit seizoen

mogelijk om ook voor particulieren de blauw-zwarte kleuren te dragen binnen en buiten huis. Via de

jeugdcoördinator of via de leiders is het mogelijk om een paraplu, tas, trainingsshirt, -broekje, -broek, -pak
of tas te bestellen van v.v.Trinitas met eventueel je eigen naam of initialen er op!
Wij verwachten met zijn allen er weer een mooi seizoen van te maken en hopen ook dit seizoen weer een
beroep te kunnen doen op de hulp van ouders, verzorgers, opa's en oma's die hun bijdrage langs de lijn
of in andere vormen toedragen.
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Dalton

SCHOOLNIEUWS
Vandaag is het 16 september en we zijn al weer 4 weken onderweg in het nieuwe schooljaar. De
weken vliegen voorbij en het is net alsof de zomervakantie alweer tijden achter ons ligt.

De afgelopen weken zijn er wat wisselingen in ons personeelsbestand geweest. JuÍ José die op
donderdag en vrijdag voor groep 7&8 stond, heeÍt een nieuwe baan in Óeventer gekregen voor à
dagen en heeÍt onze school op vrijdag 12 september verlaten. Dit betekent dat ik op doÀderdag en
vrijdag weer groep 7&8 ga doen en dat juf Janneke volledig voor groep 5&6 komt te staan. Een mooie
oplossing voor alle partijen en we wensen José heel veel succes met haar nieuwe baan. Ook in groep
1&2_is er een nieuw gezicht, dat is Juf Nynke Rijpma. Zij heeft hiervoor op de Triangel in Steggeróa en
de Buttinga in Oosterwolde gewerkt en zij heeÍt veel ervaring bij de kleuters. Wij wensen haar heel
veel succes bij ons op schooll
Dit schooljaar ziin er veel nieuwe gezichten op onze school, 2 leerlingen in groep 7,2in groep 6, 1 in
groep 4, 1 in groep 3, 2 in groep 2 en 6 in groep 1. Dinsdag 23 september komt onze 90é leerling en

dat is Odin Groen, hij is het broertje van Jellis (groep 8), Brent (groep 6), Fennick (groep 4) & Jisse
(groep 2). Hun zusje is nog maar 1 en die komt nog lang niet bij ons op school. W-ij vinden het erg
mooi dat we groeien en daardoor kunnen we groep 1& 2 op dinsdag en woensdag spliisen!

De kijkavond op woensdag 20 augustus was een groot succes! Heel veel ouders, familieleden,

vrienden, dorpsgenoten, enz. kwamen kijken bij ons op school. De kinderen wilden graag laten zien
waat ze zaten en wie hun juf oÍ meester is. Er waren zo'n75 mensen die een kijkje kwam nemen. Dit
is zeker voor herhaling vatbaar.
Op de eerste dinsdag is groep 7&8 naar het zwembad geweest voor een natte gymles, maar het werd
wel heel erg nat, want het begon ook nog te regenen. En op vrijdag was het weér nog slechter en dus
is groep 5&6 niet geweest. Maar we vinden het wel erg belangrijk dat kinderen bewégen en daarom
doet onze school ook mee aan het programma "Lekker Fit'. Dit is een lesprogramma voor alle
kinderen waar gezonde voeding en bewegen centraal staat. Daarom heeft groep 7aA op donderdag
11 september meegedaan aan de 'Kick off" van Buurl Sport Werk in de Duker in Noordwolde. Zé
hebben 4 onderdelen gehad, badminton, volleybal, zumba en freerunnen.Zo proberen wij als school
i.s.m. Buurt Sport Werk om kinderen meer te laten bewegen.

Dit jaar was er vanuit Boijl een dorpsÍeest georganiseerd en de organisatie wilde op vrijdagmiddag 5
september ook wat voor de groepen 5 tm 8 doen. Ze hadden 2 stormbanen afgehuurd en het eten en
drinken was ook perfect voor elkaar. De kinderen en begeleiding hadden een geweldige middag! Ik wil

namens iedereen van onze school

de organisatie nogmaals bedanken voor hun inzet en

enthousiasme. Dit is samenwerking waarin een klein dorp heel groot kan zijn!

}I
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Op maandag I september zijn de leerlingen van groep 5&6 op schoolreis naar het "Blote voetenpad"
in Opende geweest, dit in combinatie met de theetuin Schots en Scheef. De kinderen hebben deze
schoolreis aan het begin van het jaar om elkaar te leren kennen en om een groep te vormen. Ze
hebben een bamboetoren gebouwd, het blote voetenpad gelopen, geklommen in een klimwand en
een samenwerkingsspel gedaan! Het was een geweldige dag, mede door het mooie weer.
Waar we nu midden in zitten zijn de informatieavonden, gisteravond hebben we de eerste avond voor

de ouders van de leerlingen van groep 5&6 gehad. Morgenavond voor de ouders van groep 1/2,
volgende week voor de ouders van groep 3 en7l8 en over 2 weken voor de ouders van groep 4.
Aan het begin van elke avond vertellen we over ons leerlingvolgsysteem , het Comperio Kompas.
Hierin staan de CITO resultaten van alle individuele leerlingen en alle groepen. De leerlingen krijgen
een lijn vanaf groep 3 en dus zien we heel snel op wat voor niveau ze werken en welke doelen OaarOil
horen.

En we kunnen een groep 8 jaar lang volgen, maar ook de leerlingen. Elk resultaat wordt

geanalyseerd.
We kunnen zo de trends zien van een groep 3 door de jaren heen, maar ook 8 jaar lang groep 4.

Zo kunnen we nu zien dat de invoering van onze nieuwe methode voor (voortgezet) iechnisch lezen
(Timboektoe) (halverwege vorig schooljaar) aan is geslagen bij de leerlingón. De resultaten zijn
omhoog gegaan in vergelijking met vorige toetsen. Ook de invoering van de methode voor begrijpend
lezen (Tekstverwerken) heeÍt zijn vruchten afgeworpen.
Elke leerling komt in een overzicht en dat overzicht verwerken we in een groepsplan (GOp) in dit
groepsplan hebben we 3 groepen; een groep die moeite heeft met een aantal onderdelen (de
risicogroep) een groep die gemiddeld scoort (de gemiddelde groep) en een groep die meer aan kan
(de bovengemiddelde groep). Per groep stellen we doelen die we uit het Comperio Kompas halen. Zo
proberen we elke leerling het aanbod te geven wat hij of zij nodig is. We maken 2 groepsplannen per
groep, 1 voor rekenen en 1 voor lezen. Dit begint al halverwege groep 1.
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De rest van de avond veftellen we over ons Dalton onderwijs, onze methodes, lCT, enz. We hebben
dit jaar een nieuwe methode voor Engels, Take it Easy. Groep 7&8 zijn direct begonnen met het boek
en de computer, groep 5&6 beginnen na de herfstvakantie met het boek en de computer, groep 3&4
beginnen na de kerstvakantie alleen op de computer, groep 2 na de voorjaarsvakantie alleen op de
computer en groep 1 begint na de meivakantie alleen op de compuïer. Zo proberen we het Engels op
onze school op een spelenderwijs te verbeteren!

Ook bieden we de ouders dit jaar voor het eerst een extra rappoftavond op woensdagavond 1
oktober. Ouders kunnen zich hierop intekenen of de leerkrachten zetten een leerling op de lijst
waarover zij willen spreken. Dit is dus facultatieÍ! Maximaal 10 leerlingen kunnen worden besproken
op deze avond. Zo zien wij ouders iets vaker en dat werkt prettiger.

Verder beginnen we op dinsdag 23 september met onze Daltoncursus. Deze cursus vindt plaats op

onze school en het hele team doet daaraan mee. Juf Nynke van der Heide wordt onze dalton

coördinator en ik volg de opleiding tot dalton directeur dit schooljaar. Ook de collega's van de
kinderopvang doen mee aan deze cursus.
ln april heeÍt iedereen zijn dalton certificaat en juÍ Nynke vervolgt haar opleiding volgend schooljaar, zij
is dan klaar.

Wat we opzetten is een pleincommissie, om het plein te onderhouden, vernieuwen en te verbeteren.
Als er nog mensen zijn die het leuk vinden om ons hierbij te helpen, geeft u zich dan op bij mij
(directie@deoosterbrink.nl) . En we gaan een verkeerscommissie opzetten met als doel een veiligere

De komende periode staat erook heel wat op stapel, de verkeersdag van de fietsbond op vrijdag 1g
september. de kinderpostzegelactie op woensag 24 september (Thema 'Laat kinderen leren!"), de
Kinderboekenweek van 1 tm 10 oktober (Thema Feest), het voorleeskampioenschap in de
Kinderboekenweek, de maandsluiting van groep 7&8 op vrijdag 10 oktober, het schaaktoernooi in
Wolvega op zaterdag 15 november (we krijgen schaaklessen en er is een klassentoernooi in groep
7&8), een cultuurproject na de hedstvakantie, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, enz. Korlom een leuke
tijd komt er weer aan!

Wat we ook weer organiseren is een Fancy Fair en die vindt plaats op zaterdag 13 december van
15.00 uur tm '19.00 uur. We hopen dat er heel veel mensen komen kijken, kopen en genieten!
We hebben er zin in dit schooljaar en we gaan er met zijn allen voor!
Tot ziens en als u vragen oÍ opmerkingen heeft, dan bent u altijd welkom. Mijn deur staan altijd open.
En neemt u eens een kijkje op onze website: www.deoosterbrink.nl
Groeten namens het team van de Oosterbrink,

Rik van Galen.
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wgaaRDAquN
OKTOBER

DECEMBER

Jonas Russel

07-1 0
'10-10

Gidion Verboom
Julia van der Wijk

12-10
13-10
13-10
14-10
19-10

Demi Blum
lsa Blum
Niels Boersma
Lieke Jager
Micha van Starkenburg
Noëlla Meurs
Jarno Oostra

24-10
26-1 0

29-10

Woensdag

08-1 0-1 4

Vriidaq

1

Vrijdag

07-12
10-12
13-12
21-12

Marit Goettsch

22-12

Talitha Blum
Julus Veenstra
Jesse van Starkenburg
Jellis Groen

29-12

Danny Sijbesma

Zakelijke ouderavond
Gastspreker W. de Jonq
Maandsluitinq qroep 7/8
Eind kinderboekenweek

0-1 0-1 4

24-10-14

Bijeenkomst Dalton
13.00

Dinsdao

Zaterdaq
Donderdag

11-11-14
15-11-2014
20-11-14

-

16.00

Sint maaden optocht 18.00 uur
Remco Heite Schaaktoernooi
Dalton cursus directie
- Deventer
Hele daq

-

Dinsdao
Donderdaq
Vriidao
Vrijdag
Woensdag

25-11-14
27-11-14
28-11-14
05-12-14
10-12-14

Vorderinosqesprekken oroeoen 1 tm 8
Vorderinqsqesprekken qroepen 'l tm 8
Maandsluitino oroeo lz

Vrijdag
Donderdaq

12-12-14
18-12-14

Kerstknutselmiddaq groepen 1 tm 8
Kerstmis

Sinterklaas
Bijeenkomst 4 Dalton
13.00

Oud papier schem a

I
7 oktober
4 november
2 december

6 ianuari
3 februari

3 maart
7 aoril
5 mei
2 iuni
7 iuli
4 auoustus
1 september

2O1

-

4-2015

,Í verzorgers van
Jesse van Starkenburq & Rens Aberson
Jeffrey Betten & Adrian Paiok
Dorian Westerlaan & lsilde Vries
Jurre Mulder & Eline Goettsch
Jorrit Jorritsma & Tiemo Oosterveld
Ronia Oostra & José Visser
Tara Peters & Nine Keizer
Kim van Nieuwenhoven & Jesse Swildens
lsa Russchen & Fen Yi Klaassen
Demi Blum & Amber Fabriek
Bente Rook & Max van der Walle
Sem Spiiker & Sasia Alqra
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16.00

I
18.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

uur

uur (let oo !)
uur
uur
uur
uur

uur (let op
uur
uur
uur
uur
uur
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Wij zijn de nieuwe groep I en 2.
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Juf Nynke, juf Herma, Cas en Emma staan niet op de foto

Wat is er leuk op school?
Dean: lkvind het het leukste om met de auto'ste spelen op de speelmat.
Jarno v. D.: lk vind tekenen het leukst. lk heb vandaag een mooie tekening voor mama gemaakt.
Jesse: lk vond het erg leuk om slippers te maken toen we over de zomer aan het werk waren.

Tara: lk vind het leuk om met de zandtafelte spelen en hiervoor vond ik de watertafel ook erg leuk.
Sophie: lkvind het erg leukom te leren rijmen op school, ook met het'grote bord'(digibord).

Marit: lk moest als werkje in de zandtafel mijn naam schrijven en daarna mocht ik er lekker in spelen.
Dat vond ik erg leuk.
Ronja: lk moest als werkje voor mijn weektaak puzzelen. Dat vind ik erg leuk om te doen en dat kan ik
ook goed.

Jurre: lk vlnd computeren het leukst om op schoolte doen, Vooral met Bob de Bouwer,
Laura: lk vind het leuk om te kleuren en de tekenen.
Emma: lk vind het leuk om met de zandtafelte spelen en te tekenen.
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lsa: lk vind het leuk om te kleien en in de huishoek te spelen.

llan: lk vind computeren het leukste om te doen.
Cas: Cas is op vakantie, maar hij speelt graag in de bouwhoek. En

hijvindt tekenen ook erg leuk.

llse: lk vind het leuk om te computeren op school.

Veerle: lk vind het leuk om op het krijtbord te tekenen.

Jorrit: lk vind het het leukste om in de bouwhoek te spelen.
Jarno O: lk vind het leuk om met Jeffrey in het huisje te spelen op het plein.

Amber: Het is leuk om met de auto's en de dieren te spelen, dat deed ik ook op de andere school,
Alles is leuk op school.

Jeffrey: muziek maken met instrumenten en tellen vind ik leuk.De klas is nu veel groter, en anders,
want er zitten andere kinderen in de klas.
Demi:Twee dingen vind ik leuk:de huishoek en liedjes zingen. lk mis lsa wel. En buiten spelen is heel
erg leuk!
Jisse: Voetballen met Sem op het plein is erg leuk. Computeren is leuk, vooral rekenen en Bob de

Bouwer. Het overblijven op school is ook erg leuk, want dan kunnen we fijn buíten spelen.
Sem: De bouwhoek vind ik leuk om in te spelen. Tekenen en computeren is ook leuk. We hebben nu
een grote klas en dat is gezellig.

Verder hebben de kinderen van groep 1en2 gewerkt over de zomer en de zee. Ze hebben toen een
liedje geleerd over een meisje met wel een beetje een gekke naaml Hieronder staat de tekst.

Tullebollekakkie gaat een dagje naar het strand
Daar gaat ze met een emmer en een schepje
Ze heeft een grote handdoek en een zwembroek in haar hand
En op haar hoofd een petje met een klepje.

Tuttebollekakkie pakt haar schepje en begint
Ze graatl zelÍs met haar vingers en haar tenen
Ze maald een kuil en schept er met haar emmer water in
Totdat de hele zee straks is verdwenen
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Even voorstellen
Groep 3 en 4
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Wat zijn onze hobby's. Wat zijn onze lievelingskleuren.
Wat is ons Iievelingseten. Wat willen wij later worden.
Eva Aberson:
Mijn favoriete sport is hockey en touwtje springen vind ik erg leuk om te doen.
Mijn lievelingskleur is blauw. lk eet graag pizza.
Later wil ik hockeyster of ik wil tennisster worden.

Niels Boersma:
Mijn favoriete sport is voetbal en ik vind trampoline springen vind ik erg leuk.
Mijn lievelingskleur is zwafi. Zilverkleurig vind ik ook mooi. Spinazie vind ik heerlijk.
Later wil ik voetballer worden. Het lieÍst ga ik bij Ajax spelen.
Fennick Groen:
lk speel graag met mijn zusje. Buiten hard rennen vind ik ook leuk.
Mijn lievelingskleur is rood. Goudkleurig vind ik ook mooi. lk eet graag noedels.
Ik wil later tandarts worden.

Juan Huisman:
lk voetbal en ik judo graag met papa. Mijn lievelingskleur is wit. lk vind pizza lekker en ik eet ook graag
spinazie. lk wil later voetballer of boer worden.
Noëlla Meurs:
Een koprol op de duikelstangen maken vind ik leuk om te doen en ik laat onze hond
Mickey graag uit. Dan gaan wij altijd een eindje wandelen. lk vind spaghetti heerlijk.
Mijn lievelingskleur is geel. lk wil later dierenafts worden.
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Mirre Mulder:
lk voetbal graag en gitaar spelen vind ik ook erg leuk om te doen. Mijn lievelingseten is pizza, patat of
pannenkoeken. Rood is mijn lievelingskleur. lk wil later modeontwerpster worden.

i

Kim van Nieuwenhoven:
lk ga vaak met mijn broer Bas op de trampoline springen en dat vind ik erg leuk om te doen. lk speel
ook graag met onze kat. Mijn lievelingskleur is rood. Mijn lievelingseten is pizza.
lk wil later politieagente worden.
llse Spijker:
Mijn grote hobby is dansen. Geel is mijn lievelingskleur. Mijn lievelingseten is ook pizza.
lk wil later instructrice bij het paardrijden worden.
Lieke Tolman:
Mijfavoriete sport is zwemmen en ik hou van muziek. Mijn lievelingskleur is roze. lk eet graag
pannenkoeken. lk wil later turnjuf worden.
Wouter Zuil:
lk speel erg graag met onze honden en ook wel met onze poes. Rood is mijn lievelingskleur. lk wil
later kapper worden. Mijn lievelingseten is pizza.

lsa Blum:
lk speel graag buiten en mijn favoriete sport is zwemmen.
Mijn lievelingskleur is goud. lk eet graag pannenkoeken en
noedels.
lk wil later kok worden.
Laura Boersma:
lk speel ook graag buiten en ik hou van kleien. Mijn
lievelingskleur is goudkleurig.
Mijn lievelingseten is pizza.lk wil later boerin worden.

Bowie Peters:
lk vind het erg leuk als ik mag grasmaaien en ik vind op de tractor rijden erg leuk.
Mijn lievelingskleur is rood. lk eet graag pannenkoeken.
lk wil later vrachtwagenchauÍÍeur worden.
Silke Rook:
Mijn favoriete spofi is voetbal en ik rij graag op de skelter.
Mijn lievelingskleur is roze. lk eet ook graag pannenkoeken. lk wil later politieagent worden.
Julia Slot:
lk teken graag en knutselen met elastiekjes vind ik leuk om te doen.
Mijn lievelingskleur is licht paars. lk eet graag pannenkoeken en spruitjes vind ik ook heerlijk.
lk wil later juf worden.
Micha van Starkenburg:
Mijn Íavoriete sport is voetballen en ik ga ook graag vissen. Mijn lievelingskleur is zwafi.
lk eet graag pannenkoeken. lk wil later bioloog worden.
Sven Vermeeren:
lk vind het erg leuk als ik alleen op de tractor mag rijden (papa zit er wel naast hoor) en ik rij vaak op
mijn traptractor. Mijn lievelingskleur is roze. lk eet graag spaghetti, lasagne en macaroni.
lk wil later boer worden.
Dorian Westerlaan:
Mijn favoriete sport is voetballen en zwemmen in het zwembad vind ik heel leuk.
Mijn lievelingskleur is blauw. lk eet graag pofferljes en pannenkoeken.
lk wil later ook boer worden.
4T

Groep 516
Alle kinderen (behalve Beau, die was op vakantie) hebben zelf een stukje
getypt over de hoogtepunten in de eerste weken van het nieuwe schooljaar.
Met schoolreis hebben we geklommen.
En

En we hebben het blootten voeten pat
gelopen en bamboe torengebouw t
En we hebben muur geklommen en spelletjes.

we hebben door het blootenvoetenpat

En we

hebben en toren van riet stokken

gemaakt.

Hoi ik ben Thomas

Het duurde wel lang voor we er waren
En we hebben knakworst geroostert

.

lk ga het hebben over schoolreisje.

Armando

We gingen een bamboe toren bouwen en we
gingen op het blootevoetepat lopen.

We zijn op schoolreisje geweest.

toen we terug gingen zaten we onder de
modder.
En

We zijn in een modderbad geweest en dat was

Groetjes Thomas

heel leuk.
En
En

we zijn aan het klimmen geweest.
we hebben knakworstjes opgewarmd

Maandag gingen we op schoolreis we gingen
.

naar het blotte voeten pad . Maar we gingen

Eline G.

eerst met bamboe stokken een toren bouwen.
En toen gingen we het blotte voeten pad

We zijn op de stormbaan gewest.

lopen ik dacht dat onze voeten een beetje vies
maar ik was helemaalvies.

En het was super leuk.
En er waren ook ouders bij.

Dit was het schoolreisje van Max doei

We hadden ook nog wat drinken en wat
lekkers gekregen,

Hoi ik ben Tessa

Groetjes Julia

.

lk ga het hebben over schoolreis.
lk zat helemaal onder de modder. We liepen

We zijn weer een groep verder ik vind dat

het blottevoedepat

best leuk.

.

Daarna gingen we klimmen toen iedereen had
geklommen gingen we samen werk spelletjes

lk heb al best veel geleert ook veel nieuwe
dingen.

doen op kratten naar de overkant

En nieuwe kinderen.

.

Zonder de krat los te laten anders wert er een
krat weggepakt.

En het is heel leuk.

Groetjes Sasja

Toen we klaar waren gingen we met ze alle
zakloppe

lk was er jammer niet bij met het tentfeest.

Dat was moeilijk toen moesten we naar huis.

Maar wel bij schoolreisje en dat was leuk

Groedjes Tessa

En ik zit hier fijn.

Dikke zoen Eline

!l!!ll!!!

S.

lk ga het hebben over nieuwe kinderen.

heten Britt, Max, Bas, Amber en Kim.
Ze komen uit Fleder. Zezijn aardig.
Ze

Ik ben Britt

lk ben 4 maanden geleden op schoolgekomen
en ik ging direct op schoolreis

Groetjes Annemiek
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Het blotevoetepad

DUS NIET !!!! ik was een modder
Monster nou en ik vond het leuk
Dikke doeivan ....... NINE KEIZER

We hebben eerst een bamboe tore gemaakt.
Daarna gingen we het blote voete pad lopen

veel modder.
Wij zijn naar het blotevoetenpat geweest juf
zij dat onze voeten alleen vies werden maar
nee dus iedereen werd heel erg vies.
Maar we hadden als eerst een bamboe
Toren gemaakt dat was ook heel leuk.

Daarna gingen we op muren klimmen en
zaklopen.
Toen gingen we vuur maken.
Groetjes Gidion
Leuke dingen.

Groetjes Madelief

Hallo ik ben Ellart en ik zit op de Oosterbrink.
een goede school goed de school was net

Hoi ik ben Yaslin

begon nen.

Vorige week zijn we op school reis geweest

En gelijk gingen we iets leuks doen we gingen
op een storm baan.

Het was leuk daar we gingen bamboe stokken

een hut gemaakt

We gingen over het bloote voete pad.

Met de school naar het dorpsfeest leuke dag .
Een paar dagen daarna gingen we naar het
blote voeten pat
En daar gingen we met bamboe een toren
maken

Tot de volgende keer.
Gr. Yaslin
Hoi ik ben Lieke

.

En

.

Er zijn nieuwe kinderen op school gekomen ze

toen door het bos in de modder leuke

spelletjes.

heten Max Britt Bas Amber

Van Ellart

Dat zijn de kinderen van de boven bouw die

nieuw zijn.
Nieuwe kinderen

En ik en een paar andere kinderen vinden Max

Er zijn vier nieuwe kinderen in de boven bauw.

leuk.

twee in groep 5-6 en 2 in groep 7-8.
En ze hebben gelijk al vrienden en
vriendinnen.

Max en Britt zitten in de klas van 5/6.
En Bas en Amber

zitten in de klas vanT/8.

Gr.Lieke

Er is een meisjes tweeling en twee jongens.

jonge in groep5-6.
Een meisje en een jonge in groepT-8.
Een meisje en een

Hoi ik ben Nynke

Van Brent

Maandag hebben we het blotte voetenpat
gelopen met schoolreisje .

Hoi ik ben Thijs,

Maar eerst hebben we met bamboe stammen
een hut gebout.

En ik vertel over schoolreis

En met het blote

.

bouwen.
Toen naar het blotevoetenpad
Maar het leukste vond ik het vuur maken.
lk vond het blotevoeten pad leuk

voetenpad zaten groep 5/6

onder de modder.
En in groep 516 zit Max en Britt.
Groetjes Nynke

Als eerst gingen we er naar toe.
Toen gingen we een toren van bamboe

O

ln het begin dacht ik dat allen
Mijn voeten vies zouden worden
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Groep 718

Vakantie

Schooljaar groep 8

lk ben in de vakantie naar Engeland

geweest. Dat was super leuk, we gingen in

lk heb veel zin in dit schooljaar.

het vliegtuig, dat was super eng !!l

We gaan met schoolreis naar Ameland.

ik was super misselijk maar van uit het

vliegtuig kon je wel mooi de zee zien.

Meester Rik is weer terug.

Vanaf onze sta caravan hadden we uitzicht

We gaan ook meedoen aan een

op zee. Erg mooi !!

voetbaltoernooi en korfbaltoernooi.

We gingen ook surfen dat was super leuk

Daar heb ik zin in.

er waren best hoge golven

.

onze vakantie was super leuk !!

Tlemo

Jamy

Vakantie
Schooljaar groep 7

lk heb met vakantie de eerste twee weken
allemaal uitstapjes gedaan.

lk heb zin in dit schooljaar, we hebben al
een paar toetsen gehad maar dat vind ik

We zijn naar hotels gegaan van vier

niet erg. We hebben ook mee gedaan aan

sterren. En we zijn naar een pretpark
gegaan waar je zoveel eten en drinken

de ice bucket challence, dat was super

mocht pakken als je wou.

leuk! Binnenkort gaan we ook leren
schaken, dan komt er een schaaktoernooi.

Bij mijn vader ben ik naar de Belgische

lk heb er heel erg zin in !!!!!

Ardennen gegaan. Daar was hele leuke
Jose

animatie en ik had een vakantievriendin.
Dominique

Vakantie
lk ben naar Sardinië geweest was heel leuk

mooidingen gezien en prachtige baaien.
We sliepen in hotel blue tortuga. Er was
een baaivlakbij het hotel. We aten elke
dag in het restaurant.

We hadden Duitsers als buren. Ze waren
heel aardig. En daarnaast Russen.

Velthe
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Dit schooljaar.

Schooljaar 201.4-2075

Wij (Loes & Fen Yi) zijn een honden
uitlaatservice begonnen! Wij hebben er
heel erg veel zin in! En het wordt vast een

lk heb heel veel zin in dit schooljaar we

krijgen een heel leuk kamp. We gaan naar
Ameland.

heel leuk schooljaar.
Ook leuk: we krijgen de cito eÍndtoets pas

Dominique, Jonas, Danny en wij
organiseren de schoolfeesten voor 7/8.

in April.

We moeten straks ook naar middelbaren
scholen gaan kijken.

En in dit jaar kijken we naar schoolreis op

Ameland uit en schoolvoetbal en korfbal
toernooi !

Rens

Fen Yi en Loes.

Vakantie
ln de vakantie ben ik naar Frankrijk
geweest. We zaten op een camping in een
staak caravan. Het was wel jammer toen

lk ga vertellen over mijn vakantie.

lk ben naar Duitsland geweest en toen zijn
we bij een kennis geweest.
Daar staat een pony van ons die moes

we weer terug moesten . lk zit nu in groep
8 en ga volgend jaar van school af .

t

naar de keuring.
Jildou

Toen gingen we naar een hotel in
Nederland. Twee dagen zijn we daar
geweest.
Toen gingen we weer naar Duitsland.
Daar zijn we naar een manege geweest.

Vakantie

Daar gingen we vier uur per dag op een

paard. Dit was mijn vakantie

ln de vakantie ben
ik een weekend

E

lke

naar een camping bij de Noordzee
geweest.
Daar heb ik veel gezwommen. En ik ben
naar de kapper geweest. Nu heb ik kort

lk ga wat vertellen over groep 7.
lk verwacht veel nieuwe dingen. Maar

haar. lk zit op school in groep 8. Volgend
jaar ga ik naar de grote school.

natuurlijk ook een leuk schooljaar!
Maar nog iets ik ben heel blij dat ik in de
leerlingenraad zit.

Sumeyra

Mijn rekentoets ging heel goed!
Damian.
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Vakantie

Dit schooljaar

ln de zomervakantie ben ik naar Duitsland
geweest. Er was ook een heel groot

lk heb een paar verwachtingen voor dit
jaar. Want ik ga volgend jaar naar de

zwembad.

middelbare. Heb er erg zin in maar ook
niet. Want ik ga dan mijn vriendinnen wel

Ryan

missen. Dat is weljammer, maar ik heb er
ook wel zin in. Want ook weer nieuwe

vrienden krijgen.
Vakantie
Lieneke

ln de vakantie ben ik naar Sardinië
geweest. Het was daar hartstikke leuk.
Vakantie

het lag aan de
zee. Er waren veel andere Nederlandse
kinderen dus daar kon je leuk mee spelen.
Er was een zwembad en

lk ben in

Julus

de

zomervakantie naar Frankrijk geweest.
Het was heel leuk, We waren met de
Vakantie

caravan op een camping geweest die

lk op vakantie geweest naar Texel. Dat

camping heet Le Pansard. Het is een hele
grote en mooie camping.

was wel leuk we zijn heel vaak naar de zee
geweest en naar zwembad. Er was ook

Danny Sijbesma

een voetbalveldje daar ging ik vaak

voetballen en we hadden echt een super
mooi huis @

Vakantie

En het is heel leuk in groep 8 en volgend

lk ben naar ltalië geweest. Eerst een week

jaar moet ik alweer van school.

met mijn beppe,neef en nicht. Het was
heerlijk en gezellig.

lsil

Een week later ging weer naar een

vakantiepark in ltalië.
Vakantie

Sam Slot

Mijn vakantie was heel erg leuk .
lk ben super vaak naar de dobbe geweest.

Nieuwe school

Maar ik ben niet op vakantie geweest
jammer, toch een leuke vakantie..

lk zit hier vanaf de vakantie op school. lk

vind het hier super gezellig. Alleen is het
wel wat moeilijker. Rekenen vindt ik erg

Talitha

leuk.
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Bas

Vakantie

Nieuwe school

lk ben met mijn vakantie naar Hongarije
geweest. Daar heb ik veel gezwommen en

lk zit hier net op school. En ik vind het hier

super leuk. Rekenen vind ik het leukst.

gevoetbald. Maar het leukste was is dat er
stoeltjes ín het water zaten en als je ging

En ik ga nog op vakantie dus ik moet nog

even wachten

zitten viel het om. En heb ook zin in

school.
Va ka

Chris

lk zit ook bij het voetbal team in Boyl en

dat is ook wel leuk

ntie

Amber

lk ben op vakantie geweest. Naar

witteltebrug.Dat is een camping in
wittelte. Als je witelte niet kent dat ligt
vlakbij diever.Het was super om daar te
zijn. We hebben de bonte avond gedaan,

Schooljaar
lk zit nu in groep 8. lk ga proberen bij het
vwo+ te komen maar dat gaat nog een
best wel moeilijke opgave worden denk ik.
Als ik naar het vwo+ Bà,9à ik waarschijnlijk
naar Oosterwolde of Steenwijk. lk heb er
erg veel zin in.

de zwemvierdaagse en de playbackshow
waar ik de 2 prijs mee won.
Roos Kamphorst
Va ka

.

ntie

Mijn vakantie was erg leuk. lk ben naar
Duitsland geweest. lk had het daar heel
erg maar mijn zin. Ook ben ik naar een
hotel in Hoenderloo gegaan. Hetzelfde

Schaken

hotel waar ook de oranje voetballers een
trainingskamp hebben voor het WK/EK. lk

Dit schooljaar

leer ik beter

heb nog veel meer gedaan, te veel om op
te noemen. Al bij al een topvakantie!

schaken en schaken is leuk. Het

schaaktoernooi is op het línde college .We
hebben nog wel meer leuke dingen dit
jaar; schoolreisje, musical.

Jonas

Vakantie

Kortom het wordt een leuk schooljaar.

Ik heb een fantastische vakantie gehad. lk

Jesse Sjoerd

heb een beker met de playbackshow
gewonnen, Samen met me tweelingzus

Vakantie

Roos. Met het liedje double my van

mylene en rosanne. Dus het was een
geslaagde avond van de vakantie!

lk ben naar polen geweest . Het was erg
leuk . lk ben naar me tante geweest . Het

Lotte

was erg leuk. lk ben ook op een manage
geweest . Er waren daar meer dan 1000
paarden
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Adrian

NI EUWS

VANUIT PEUTERSPEELZAAL BOIJ[ERWEG

We zijn al weer een paar weken onderweg in het nieuwe schooljaar, en we genieten nog volop van
het (bijna) zomerse weer en spelen veel buiten.
Zo rond de zomervakantie zijn veel kinderen 4 jaar geworden en zijn naar de basisschool gegaan.
lsa Russchen, Jorrit Jorritsma, llse Goettsch, Tara Peters, Jarno van Daatselaar, Sophie Donker, llan
Meurs, Cas Peters, Odin Groen, Veerle Huisman, Dean Lodewijk, en Jurre Mulder wij wensen jullie
veel plezier bij Juf Nijnke en Juf Herma.

Ook hebben we nieuwe peuters welkom geheten: Leon Goettsch, Céline Veenstra, lris de Jong en
Milan Draaisma komen nu bij ons spelen en we maken er een fijne peuterspeelzaaltijd van.
PROJECTEN

ln het kader van ons project verkeer z'rjn we aan het plakken, verven en prikken van o.a. auto's,
vliegtuigen, vrachtauto's. Maar ook de rotonde, verkeerslichten en links en rechts komen langs.
We zijn ook nog even bij straat gaan kijken, wat er allemaal langs kwam.
Grote trekkers, fietsen, rode auto's, blauwe auto's en nog veel meer.
Het was best spannend dat er zelfs een echte politieauto kwam met een politieagent!
Vrijdag 19 september hebben we meegedaan met de basisschool met de verkeersdag.
Peuters konden op een fiets of step een parcours afleggen. Mede dankzij de hulp van vrijwilligers
deze ochtend een succes geworden, waarvoor nogmaals onze dank!

is

Bewegen op muziekl Een medewerkervan Doomijn liet ons allen
ervaren hoe leuk het rs om te dansen en bewegen op muziek.
Tegen de tijd dat de dorpskrant uitkomt, is het alweer oktober en gaan

we de herfst alweer in.
Kunnen we gaan wandelen in het bos en kijken of er misschien al
paddenstoelen zijn, en spelen met alle blaadjes die van de bomen zijn
gevallen.

OPGAVE
ls uw kindje bijna 2 jaar? U bent van harte welkom om eens geheel vrijblijvend een kijkje te komen
nemen. Voor elk kind is het fijn om met leeftijdsgenootjes te kunnen spelen, hierdoor doen zij veel
ervaringen op welke goed zijn voor de ontwikkeling van uw kind.
U kunt uw kind aanmelden bij Doomijn Kinderopvang en peuterspeelzalen op de volgende manieren:

o

Via het telefoonnummer 038-4274521

o

Via de e-mail: klantenservice@doomiin.nl
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NIEUWS VAN DE BOSMUIZEN UIT BOIJL
De zomer en de vakantie liggen alweer achter ons maar nog steeds genieten we van het prachtige
weer. Elke dag spelen we buiten, kijken naar de vogeltjes, zoeken we eikeltjes en proberen op de
dopjes te Íluiten. Er zijn al een paar kindjes die dat is gelukt en dat is heel knapl
Wat ik al melde, we hebben een heerlijke zomer gehad. De laatste schooldag hebben we samen met
school afgesloten en met z'n allen gepicknickt. Wat een gezelligheid al die grote en kleine kinderen
doorelkaar. Deze ochtend hebben we ook afscheid genomen van juf Anneke van school.

ln de zomer hebben we heel veel buiten gespeeld. We gingen zandkastelen bouwen in de zandbak
maar ook heerlijke 'zandgerechten' gekookt met alle echte pannen die wij in de zandbak hebben.
Water mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Waterpistolen en de waterspeelbaan die wij hadden
geleend van de speel o'theek heeÍt voor veel plezier gezorgd. En als we dan even binnen waren
gingen we fijn knutselen. lJsjes, zonnebrillen en slippers, allemaal gezellige zomerdingen. Natuurlijk
mocht een echt ijsje ook niet ontbreken en zijn we ook een keer op uitstapje naar de Jungle geweest.
Wat een plezier. Wie kon het hoogste springen en wie duríde al heel hoog te klimmen? Moe en met
bezwete koppies gingen we weer richting Boijl; wel met de beloÍte om zeker nog een keer te gaan.
ln de zomerperiode hebben we ook weer afscheid genomen van een aantal kinderen. llan Meurs, lsa
Russchen, Sophie Donker, Jarno van Daatselaar en Emma From zijn 4 geworden en gaan naar de
basisschool. Wel leuk datze regelmatig hun hoofd even om de deur steken om dag te zeggen. Emma
en Sophie blijven bij ons op de BSO spelen. Er zijn ook weer wat nieuwe gezichten bij. Bram en lris de
Jong zijn in de vakantie 3 weken bijons geweest. We hopen datze binnenkoft weervan de partij zijn.
Bas en Kim van Nieuwenhoven zijn nieuw op school en komen bij ons op de vso en nso, gezellig dat

jullie

er

zijn. Op maandag

is

Leon Goettsch erbij gekomen. We kennen Leon

al van de

peuterspeelzaal en nu komt hij ook gezellig bij ons. 's Middags komt zijn zus llse op de BSO. En
Morres Bruursema mag nu eindelijk zijn kleine zusje Reza meenemen, ze komt op dinsdag en vrijdag.
Wij wensen alle nieuwe kinderen veel speelplezier bij ons op de Bosmuizen.
Het is geen nieuMje meer dat Bianca Jongsma zwanger is...ook de kinderen hebben wel gezien dat
de buik van Bianca na de vakantie Ílink is gegroeid. We vinden het allemaal superleuk en spannend
want wat zal het worden; een jongetje of een meisje??? Nog even wachten en dan weten we het.
Bianca gaat na de herJstvakantie genieten van haar verlof.

Op dit moment werken we samen met de peuterspeelzaal aan het thema verkeer. We maken leuke
knutsels en zingen daar bijpassende liedjes bij. Een Íavoriet liedje van onze kinderen is 'klein rood
autootje', en wat is er dan leuker om een autootje rood te verven en er gezellig bij te zingen. Ook
houden we gezellige gesprekjes want iedereen kan wel vefiellen hoe hij oÍ zij die dag op de opvang is
gekomen en dat is allemaal verkeer. De prentenboeken en de praatplaat ontbreken ook niet. Het is
een erg leuk thema waar met veel plezier aan gewerkt wordt.
BSO De Bosmuizen
De scholen zijn weer begonnen en ook bij ons op de Bso zijn de kinderen allemaal weer terug van

vakantie. Alle vakantiepret is al met ons gedeeld. Zo te horen hebben ze allemaal een leuke
zomervakantie gehad. Op het moment word er op de Bso veel geloomd met de loom elastiekjes. Er
worden allemaal leuke creaties gemaakt. Ook worden er 3d kaarljes geknutseld. Maar ook word er
met dit mooie weer nog veel buiten gespeeld. Binnenkort gaat de hedst weer beginnen. Een leuke tijd
om met de kinderen het bos in te gaan om allemaal leuke dingen te zoeken om mee te knutselen. Ook
gaan we nog met de kinderen lekkere dingen bakken en natuurlijk opsnoepen. En Halloween is ook
weer in aantocht. Hier gaan we ook nog wat leuks mee doen.
Zo als je hierboven hebt kunnen lezen zijn er weer nieuwe kinderen bij gekomen op de Bso. De Bso
groep groeit mooi door. Dit is erg leuk en zo kunnen we ook echt gericht met de Bso kinderen leuke
dingen ondernemen. We hebben na schooltijd het speellokaal tot onze beschikking zodat we daar
apart kunnen gaan zitten en spelen.
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